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Eu sou Michaël Aïvanhov.
Eu venho, enfim, manifestar-me junto a vocês, caras almas.
Em meu tempo, pus as fundações de alguns movimentos.

Eu tentei, o melhor que pude, em função da época em que estive presente em seu país, transmitir, totalmente,
e de modo perfeitamente autêntico, os ensinamentos da Luz com a qual vocês trabalham.

Nisso, é-lhes solicitado conformar-se, total e inteiramente, à Luz, a Luz que eu portei um tempo, mas que não
pôde ir ao seu termo, porque o momento não havia chegado.

Eu apenas coloquei marcadores, apenas coloquei limites precisos, através da Fraternidade Branca Universal,
que permitirão, hoje, ir até o extremo do caminho que eu me estabeleci como Grande Comandante da Ordem
de Melquisedeque.

Eu posso ajudá-los muito mais do que as entidades altamente espirituais que se encarregam deste planeta,
mas que não estão mais a par dos planos os mais densos há extremamente muito tempo, que eu conheci em
minha vida e que eu continuo a conviver, sem poder manifestar-me, mas que, entretanto, não escapam de
minha forma específica de perspicácia e de lucidez.

Não se esqueçam de que, em minha vida, eu era aquele que comandava, em meu canto de França perdido, a
água e o fogo.

Eu comandava os elementos.
Eu pedia ao fogo para parar, ele parava.
Eu pedia às nuvens para chover e cobrir o fogo, elas o faziam.

Isso é, obviamente, dito em meu nome e, obviamente, dito sob o controle e serviço que eu estabeleci para o
Grande Orionis e, também, para a Santa Trindade, em acordo com os comandos daqueles que governam a
quinta dimensão no Intraterra, mas, também, aqueles que virão desempenhar papéis específicos, tal como é
previsto em todas as profecias e predições que foram dadas há extremamente muito tempo, sobre este
planeta.

Não é mais tempo de tergiversar, não é mais tempo de colocar-se questões, mas de entrar na realização do
que vocês vieram fazer.

Questão: poderia falar-nos da «mestria»?
A mestria é um longo caminho, qualquer que seja a origem dimensional.
A partir do momento em que vocês entram no jogo da encarnação, tudo é armadilha que se opõe à mestria.
Convém controlar muitas coisas; cada coisa, cada minuto é uma mestria.

Cada instante de sua vida deve ser uma mestria, qualquer que seja o nível espiritual.

É isso que tentei ensinar em minha vida, que alguns compreenderam, mas transformaram, a um momento, a
mestria pelo poder, a mestria pelo controle.
A mestria é um ato consciente que deve sobrevir a cada minuto de sua vida e, absolutamente, não de maneira
meditativa ou em certo momento de sua encarnação.

Portanto, a mestria é um processo permanente, que jamais é realizado totalmente, que prossegue, qualquer
que seja o nível dimensional.

O Sol aprende, também, a mestria.

O.M. AÏVANHOV – 17 de outubro de 2005
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A Terra aprende, também, a mestria, numa escala de tempo completamente diferente daquela que vocês
conhecem.

Entretanto, tudo é evolutivo nessa mestria.

Não há, jamais, mestria perfeitamente estabelecida.
O Grande Comandante, a quem vocês chamam Orionis, também está num processo de mestria.

Não há mestria absoluta, diríamos.

Há uma mestria que se auto-gera, progressivamente, nas dimensões superiores e a cada fase uma mestria
diferente é levada a efeito.

Questão: haveria preconizações quanto às nossas estruturas físicas?

Convém, sempre, beber muita água.
Convém respirar profundamente.
As técnicas são extremamente simples.
Eu me fiz ouvir, amplamente, sobre isso, em minha vida.
Não foi por acaso que insisti na respiração.

Não foi por acaso que insisti no enraizamento ligado à Terra e através de movimentos simples que permitem à
energia circular, livremente, no corpo, mas, também, no Espírito.

Nisso, as preconizações as mais simples serão, sempre, as melhores,
Nada há, efetivamente, de misterioso, isso.

Sua mestria consiste em controlar o sopro, já, num primeiro tempo; controlar, num segundo tempo, suas
palavras, o que vocês dizem; controlar, girar sete vezes a língua na boca, antes de falar.

Isso é muito simples.

Isso faz parte dos ensinamentos de base da espiritualidade, e daquele que quer avançar para sua mestria.

Questão: «saudar o Sol», como você preconizava, continua válido?

Esse trabalho estava em relação com a época na qual eu vivia.
O acesso ao mundo multidimensional não era tão fácil como hoje.
Hoje, basta-lhes pensar no Sol da manhã, tranquilamente, em seu leito, para ter a energia do Sol da manhã.
Não há necessidade física de estar em contato com o Sol da Manhã, agora.

Mas, se isso lhe convém, você pode, obviamente, fazê-lo.
Não coloque regras formais onde, hoje, não temos necessidade de formalismo, mas, simplesmente,
responsabilização.
Eu falei, cara amiga.
E, agora, vou recuperar meus espaços.
Eu lhe digo, talvez, até breve.

Cara amiga, eu a saúdo e eu lhe aporto, como se convencionou fazê-lo em nossos planos, a minha bênção e
todo o meu amor.

************
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Bem, caros amigos, vocês tiveram a visita de sua Divina Mãe.

Eu me regozijo por ela ter-lhes aportado essa mensagem.

E eu volto para vocês, como previmos, nesse início do mês de novembro, em sua humanidade.

Há tão pouco tempo revelei-me, enfim, depois de tantos anos que espero isso.

Inúmeros canais tentaram, às vezes, com meu acordo, transcrever o que eu tinha a dizer, mas o ego deles abafava as coisas.

E outras entidades puderam acessar-me.

E, nesse canal, precisamente, eu encontro, enfim, um acordo vibratório que me permite, não unicamente manifestar-me quando dessas
sessões, mas, também, agir, livremente, através dos ensinamentos, através do que acontece quando de algumas circunstâncias.

Quando o canal põe-se em conexão e pede a cura e a Luz sobre alguém eu posso, agora, intervir, diretamente, e manifestar a potência
total da energia da ordem de Melquisedeque, que é, obviamente, da mesma veia, poderíamos dizer, energética que os Mestres
Instrutores de Orion, e que permite, portanto, através dos anjos Xedah, também, efetuar um trabalho de cura direta sobre as almas e
sobre os corpos para os quais meu canal vai pedir, por uma oração, de algum modo, para agir.

Vamos, se efetivamente quiserem, continuar, caros amigos, nossas entrevistas.

Assim, vamos poder, agora, abrir esse espaço de diálogo, que me regozija e que me permitirá, eu espero, fazer um pouco mais
amigo/amigo, entrar na troca e simpatia autêntica.

Eu me regozijo por reencontrá-los nessa disposição de coração e de Espírito, propícia à reflexão e propícia às nossas trocas.

Se vocês efetivamente quiserem, agora, vamos passar aos seus questionamentos.

Questão: poderia dar-nos preconizações físicas, espirituais?

Ao nível físico, vocês já tiveram, cara criança, preconizações, no que concerne a bebidas à base de aubepine e os banhos à base de
água de rosa e de flor de laranjeira.

Agora, no que concerne à sua higiene espiritual, ela é, sobretudo, marcada pela vontade de não emitir pensamentos negativos para
com ninguém, não julgar e amar, mesmo seu pior inimigo.

Nisso, reconhece-se um ser no caminho para sua própria mestria.

A mestria não é parar de respirar durante horas ou parar seu coração.

A mestria consiste em não emitir pensamentos contrários à vontade do Cristo e amar, portanto, todas as criaturas e, ainda mais,
aquelas que lhes fizeram mal, ainda mais, aquelas que seu mental considera, de alguma forma, como seu inimigo.

Há, nisso, uma verdade essencial, que convém aplicar.

O. M. AIVANHOV - 5 de novembro de 2005 - Autres Dimensions
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Assim, é a higiene espiritual a mais elevada que os conduzirá, mais seguramente, à sua mestria verdadeira e autêntica.

No que concerne aos canais, sutis, obviamente, os famosos Nadis que percorrem seu corpo e suas auras, é necessário, nesse nível,
manter, obviamente, algo de puro e de simples.

Não me atrasarei no que disse a Mãe Divina, ao nível dos pensamentos, ao nível dos modos de funcionar em relação à Luz.

Agora, se efetivamente quiserem, há procedimentos extremamente simples, que permitem assegurar a fluidez dos canais e a livre
circulação da energia nos canais e, em especial, nos canais os mais importantes, aquele a que vocês chamam o canal mediano (a
Shushumna, que une o canal do Intraterra e o canal do Supraterra).

Nesse canal, deve haver uma comunicação a mais fluida possível entre o que acontece embaixo e o que acontece no alto, de maneira
a deixar circular, livremente, o fluxo da vida.

O fluxo da vida é um fluxo alto/baixo, baixo/alto, e a Luz passa, obviamente, por esse canal, em prioridade.

Convém, nisso, utilizar as técnicas que vocês conhecem, através dos cristais que não são meu domínio.

Mas vocês podem, também, utilizar processos extremamente simples de visualizações: visualizem seu canal entre a parte inferior da
coluna vertebral e a cimeira de sua cabeça como um tubo de Luz dourada, repleta de energia solar, repleta de Luz, repleta de calor e
façam descer/subir, subir/descer nesse canal.

Alguns minutos pela manhã, alguns minutos à noite, isso será grandemente útil às suas estruturas sutis.

Aí está um exemplo simples do que é perfeitamente possível fazer de modo simples.

Os cuidados físicos são, também, extremamente importantes.

Alguns de vocês, por exemplo, têm bloqueios no meio das costas e, obviamente, esses bloqueios podem ser obstáculos à circulação
da Luz no interior do canal, obviamente, menos importantes do que os pensamentos impuros, entretanto, convém flexibilizar-se,
massagear o que acontece nas costas.

Toda a região das costas deve ser liberada, para permitir às energias Luz subir e descer; e descer e subir.

Questão: os Xedah são «originários» de Orion?

Obviamente.

Eles estão sob a influência de Orionis.

Há uma querida alma que recebeu essas mensagens de Xedah.

Ela mal compreendeu o nome.

Ela mal compreendeu o nome, porque, simplesmente, os anjos que ela chamouXedah (como ela não compreende o hebraico), eram os
Shaddaï El Shaï.

Shaddaï, que ela traduziu por Xedah, e aí está como se chega a um desperdício da informação, durante anos, e como se chamou isso,
os anjos Xedah, Xedahpor Shaddaï El Shaï.

Mas isso não tem importância alguma; há uma deformação linguística específica, que é ligada à origem semântica da linguagem dessa
pessoa, mas isso não tem importância.

Obviamente, os Shaddaï El Shaï, assim como os Hayoth Ha Kodeshcorrespondem a hierarquias espirituais as mais altas, que vêm,
obviamente, religar, pelo Sol Central de Sírius, por intermédio deAlmilan e Mintaka, que são as duas estrelas à esquerda do cinturão de
Orion.

Questão: qual é o papel respectivo dos Shaddaï El Shaï em relação aos Hayoth Ha Kodesh?

Os Hayoth Ha Kodesh também podem ser chamados anjos.

São energias angélicas, no sentido o mais amplo do termo, porque pertencem a dimensões de natureza extremamente elevada.

Os anjos Shaddaï El Shaï são anjos que intervêm ao nível da estruturação da Luz e de processos de transformação da Luz numa
energia de outra dimensão, muito mais alta em Luz.

Agora, os Hayoth Ha Kodesh correspondem às energias dos quatro elementos constitutivos da matéria, desde a célula até a totalidade
dos planetas e dos sistemas solares.

E, portanto, não há similitude, mas uma origem, poderíamos dizer, comum.

Em particular, os Hayoth Ha Kodesh, os quatro Santos que se têm ao mais próximo do trono do Pai, são constituídos, vocês se
lembram, de certo número de Agni Deva, que são em número de vinte e quatro.

Assim como a consciência coletiva deve funcionar nas vinte e quatro Unidades.

A reunião por três pares, ou seja, por seis.



Os Agni Deva correspondem a cada um dos Hayoth Ha Kodesh.

É-me difícil entrar mais adiante na descrição desses quatro últimos vivos, que são a própria essência e o próprio princípio da vida em
todas as suas manifestações.

Questão: o que explicaria a relação direta das estruturas em vinte e quatro do Intraterra?

Há uma ligação direta com o cristal do Intraterra.

Eu falei, há muito tempo, em minha vida do Intraterra, de Agartha, mesmo se a pessoas não estivessem prontas para ouvir isso.

Eu, efetivamente, disse em minhas conferências, que o governo mundial, o sistema capitalista que deve desmoronar, muito
proximamente; devem ser substituídos pelo sistema sinárquico mundial, que será aceito, obviamente, por todo o mundo, porque ele
representa o princípio e a essência do agenciamento da Luz, da conformação da fraternidade humana à crença da Luz, à lógica da Luz
e não mais à lógica da sombra.

Nós estamos numa estrutura, numa influência piramidal, mas não a influência piramidal de forças «luciferianas» (em especial, aquelas
que colocaram isso em sua cédula, para ilustrar o olho que comanda tudo, que quer tudo controlar).

O sistema piramidal exato e autêntico é o reflexo da pirâmide de Luz.

Há, nisso, algo de essencial a compreender: a sombra age, sempre, imitando, copiando a Luz, mas, simplesmente, desviando dela a
finalidade.

A finalidade da pirâmide de Luz é a totalidade da pirâmide.

A totalidade da pirâmide da sombra é o poder do olho que está no alto.

Isso é totalmente diferente, e radicalmente oposto.

Assim é do governo mundial (que procura estabelecer suas forças da sombra), que está ao oposto do governo sinárquico, que será
instaurado pelo Intraterra, ao menos, eu espero, muito em breve,

Questão: convém seguir, hoje, seus ensinamentos passados?

Nada deve ser seguido, estritamente.

Sua consciência deve ditar-lhes o que vocês devem fazer, e não eu.

Vocês estão em vias de caminho para a mestria.

A mestria é decidir por si mesmo.

Sua fluidez, sua abertura de consciência é, hoje, muito maior do que há quarenta anos ou vinte anos.

Quando eu dizia que era necessário levantar-se com o Sol para contemplá-lo, hoje, vocês podem permanecer em sua cama e chamar
o Sol.

Portanto, vocês têm toda a liberdade para fazer o que quiserem, o que sentem como bom para vocês.

Questão: você aconselha praticar o que se refere ao despertar do kundalini?

Obviamente, a descida do Espírito Santo, a subida do kundalini, essas duas energias tomam o canal e vão fluidificá-lo, cada vez mais,
o que é um elemento importante ao nível da higiene do canal, ao qual é necessário acrescentar flexibilizações, massagens,
eventualmente, para aqueles que têm dor nas costas, mas, também, a possibilidade de pôr as costas contra uma árvore, mas, também,
a possibilidade de visualizar esse canal repleto de Luz dourada.

Aí está, caros amigos.

Se você efetivamente quiserem, agora, vamos concluir aí nossa discussão.

E, como se convencionou, eu lhes aporto toda a minha bênção, toda a minha amizade e todo o meu amor.

E eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=47
05 de novembro de 2005
Versão para o português: Célia G.
via: http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=47
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros amigos, vocês me veem contente por reencontrá-los.
Assim, primeiramente, antes de exprimir-me livremente, eu desejo ouvi-los exprimir-se, livremente, sobre o que
vocês têm a perguntar-me.

Questão: a que corresponde a imagem da pirâmide?

A pirâmide é um símbolo universal que esteve presente em certo número de civilizações sobre este planeta,
mas, também, nos povos do Extraterra e do Intraterra.

É um símbolo universalmente generalizado nos mundos vivos.
A pirâmide corresponde a um grau de difração da Luz.
É um lugar de cura nos planos sutis.

Agora, nos planos densos encarnados, como se encontram em diferentes regiões, a pirâmide corresponde à
concretização, igualmente, da energia de sistemas solares extremamente importantes.
São centros de transformações.
São centros que permitem, tanto nos mundos sutis como nas vibrações as mais densas, transubstanciar,
transmutar a matéria em Luz e transmutar, também, a Luz em matéria.

Trata-se, de algum modo, de uma central de reversão do estado matéria ao estado Luz, mas, também, do
estado Luz ao estado matéria.

A pirâmide é um símbolo de transformação, um símbolo de evolução, mas, também, uma usina energética que
permite, realmente, a transformação de consciências, a transformação celular e a transformação de planetas,
também.

Questão: a escolha de tornar-se psiquiatra é correta em nossa época?

É preciso saber que não se torna médico por acaso; nem médico, nem psiquiatra.
O título grandioso de médico, o título grandioso de psiquiatra, ainda mais grandioso, eu deveria dizer,
corresponde ao nível da alma numa redenção cármica, numa noção de alguém que se coloca como aquele que
é o salvador e, nesse arquétipo de funcionamento, nos níveis psicológico, espiritual, mas, também, material.

O medo de falhar está profundamente inscrito em todos os médicos, porque ele faz parte, de algum modo, de
seu caminho de alma.
E o desenvolvimento o mais importante para um médico, um doutor em medicina, um doutor em psiquiatria é,
obviamente, superar essa noção de medo de falhar.

A personalidade freia o entusiasmo da alma, o entusiasmo do salvador.
Mas ninguém pode tornar-se um verdadeiro salvador se não faz como disse o Cristo: «Deixe os mortos
enterrarem os mortos e siga-me».
Isso queria, efetivamente, dizer o que isso queria dizer.

Não se pode pretender a Luz, não se pode querer a Luz e ter medo da sombra.
Medo da sombra é multiforme, é, também, ter medo de faltar dinheiro.

Obviamente, pode-se dizer, intelectualmente, racionalmente, que a falta de dinheiro impede-me de fazer as
coisas ou que o medo de faltar dinheiro vai arrastar-me a um círculo no qual vou trabalhar cada vez mais, não
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porque eu tenha falta de dinheiro, mas porque eu tenho medo que ele falte.

Enquanto essa dialética é levada a efeito, nenhum médico, qualquer que seja, pode encontrar a paz do Espírito,
quem quer que seja, qualquer que seja o país, qualquer que seja o modo de trabalhar, porque isso faz parte do
arquétipo cármico daquele que escolheu ser médico.

Aí está o que eu tinha a dizer em relação a isso.

Agora, é necessário confiar na Luz.
Deixar fazer a Luz.
Soltar, em relação à sombra.
Nisso, a fluidez mostrar-se-á em toda sua magnificência e em toda sua beleza, tanto ao nível material, tanto ao
nível da Luz interior, tanto ao nível do desenvolvimento psicológico, mas, também, do desenvolvimento
espiritual.

Questão: qual é o lugar o mais correto para instalar-se hoje?

Cada um deverá estar onde estiver, no momento em que ele deverá ali estar.
Não há previsões ou planos: a partir do momento em que vocês sintam o imperativo de estar em tal lugar,
vocês devem ali estar.
Agora, se há qualquer precipitação do que deve acontecer, ali onde vocês estiverem, vocês serão tocados em
seu interior.
Ser-lhes-á, então, possível ir para onde vocês devem ir.

Simplesmente, efetivamente, é preciso antecipar, não grandes decisões para anos, mas antecipar,
simplesmente, para alguns dias em relação ao alimento, em relação às possibilidades de remoção de um lugar
temporário.
Tudo isso vocês devem ter na cabeça.

Mas continuar, também, a viver, cada dia, cada minuto de sua vida no instante presente, estando o mais
centrado em seu presente, no que vocês fazem, no que têm a fazer e não em projeções futuras.

O grande perigo, vejam vocês, caros amigos, é querer projetar, pensar no futuro, pensar no que vem e que,
infelizmente, já está entre vocês, quer vocês estejam, sem parar, em defasagem em relação ao seu presente,
sem parar em defasagem e em fuga para o futuro.

Lembrem-se: o que acontece no exterior acontece no interior de vocês, portanto, onde vocês querem fugir.
Há, simplesmente, que ser razoável, no bom sentido do termo.

No que concerne a esse espancar cósmico, vocês sentirão a importância e a urgência, cada um de acordo com
sua maneira, de sentir e ressentir o que será necessário fazer, no que concerne aos seus lugares, no que
concerne às suas vidas, no momento preciso em que isso sobrevir.

Entretanto, nada os impede de antecipar o que sentem dever fazer: partir de tal lugar para ir a tal lugar, preparar
para um futuro após o espancar, o que vocês têm vontade de fazer, o que vocês devem fazer.

Entretanto, convém estar, totalmente, no instante presente.
Eu não posso ser mais preciso nesse nível.
É extremamente fundamental, quer sejam as informações que vocês obtêm de esquerda à direita e de direita à
esquerda, que permaneçam centrados, permaneçam perfeitamente interiorizados em relação a isso porque, a
partir do momento em que vocês se centram na Luz que vocês são no instante presente, absolutamente nada
pode desestruturá-los, desestabilizá-los.

Apenas seus pensamentos é que podem desestabilizá-los ou desestruturá-los.
Nada mais pode fazê-lo, a partir do momento em que vocês permanecem centrados na Luz do instante
presente.
E vocês fazem o que têm a fazer a cada minuto.
Assim, os avisos estão bem aí.

O único problema do ser humano é que, enquanto não se lhe tenha dado tempo, ele é persuadido de que tem a
eternidade diante dele; é similar para a vida.
Vocês todos sabem, nós todos sabemos que vamos morrer um dia, mas a escala de tempo é profundamente
diferente.

Se eu lhes dissesse que vocês iam morrer amanhã, o que vocês vão fazer?
Vocês não têm mais tempo de fazer nada.

Se eu lhes digo que vocês vão morrer em cinco anos, bem, vocês vão empreender sua vida de maneira a
terminar tudo o que têm a terminar, antes desse lapso de tempo que lhes é atribuído de cinco anos.

Se eu lhes digo, agora, que vocês vão morrer em trinta anos, vocês vão dizer: eu tenho tempo, eu faço isso



Se eu lhes digo, agora, que vocês vão morrer em trinta anos, vocês vão dizer: eu tenho tempo, eu faço isso
amanhã.
Mas não se esqueçam de que, a certo grau de consciência, não há tempo e, entretanto, vocês vivem no tempo.

O mais maravilhoso é que seu Espírito vive nesse tempo, enquanto seu Espírito deve estar destacado do
tempo.
Tudo o que é feito na vida que vocês criaram sobre esta Terra, de vocês mesmos, independentemente das
forças ditas involutivas, prenderam-nos ao tempo.

Vocês evoluem num tempo que criaram do zero, nesse corpo que vocês criaram do zero, nessas células que
vocês criaram do zero, em criações cada vez mais enormes, emaranhadas, em ressonância umas com as
outras, extremamente complexas, extremamente grandes, que são suas próprias criações e a criação de
ninguém mais.

Vocês foram livres, nós fomos livres de experimentar, totalmente, tudo o que foi possível experimentar nessa
terceira dimensão.
E, aí, vocês estão no caminho da báscula entre a terceira e a quinta dimensões, ou seja, a passagem do
aspecto puramente material, analógico da vida, ao aspecto puramente numérico, geométrico, vibratório,
ondulatório da vida, no qual a matéria perde sua importância.

Eu não disse não existe mais, mas eu disse, simplesmente, perde sua importância.
A importância da matéria atém-se à ilusão do tempo e a nada mais, meus filhos.

Questão: poderia falar-nos dos golfinhos?

O ensinamento dos golfinhos é o ensinamento da Fonte.
Essa palavra é extremamente importante.
O ensinamento da Fonte é o ensinamento da humildade, é o ensinamento da não separação de consciências,
assim como o vivem os golfinhos.

Todos os golfinhos que vivem sobre este planeta na água (eu não falo do Intraterra) estão em ressonância.
Eles já são «internet», eles mesmos.
Eles não têm necessidade de aparelhagem.
O Espírito deles é conectado em rede, ao redor da Terra, e eles estão conectados à Fonte.
Daí vem a inteligência suprema, que não é a inteligência isolada, mas a inteligência de redes.

Isso, vocês estão descobrindo, humano encarnado, através dos modelos que vocês criaram de comunicação,
os modelos modernos e tecnológicos, mas isso é apenas o pálido reflexo da realidade.

Vocês exteriorizam o que já existe no interior.
Não poderia haver avião se vocês não pudessem voar.
Não poderia haver rede «internet» se não houvesse internet, em vocês, ao nível da humanidade inteira, e não
ao nível do indivíduo, unicamente.

Assim, a inteligência dos golfinhos repousa nessas três palavras, unicamente: rede, Fonte,
fraternidade/humanidade.
Os golfinhos são uma humanidade extremamente importante.

Questão: falem-nos da região chamada «Pirineus».

Sim, é claro, não há segredos nisso.
Essa região foi uma região abençoada dos Deuses, há extremamente muito tempo, quando da última
destruição de Atlântida, há mais de doze mil anos.

Certo número de seres partiu, alguns para o Egito, outros, para a China, mas, também, outros, a essa região
que são os Pirineus e estabeleceram na montanha traços de sua passagem.
Há pirâmides enterradas há doze mil anos nessa região, na montanha, em cristal de cor âmbar, cristal de rocha
específico, que nada tem a ver com os cristais azuis.

Entretanto, esses cristais são geradores extremamente potentes, que estão se reativando na montanha.
Há, em algumas regiões da montanha dos Pirineus Atlântico, não longe da fronteira com o país vizinho, lugares
extremamente fortes em vibração, lugares abençoados dos Deuses, em todos os sentidos do termo, lugares
que estão se reativando.

Eu tive a oportunidade, em minha vida, de constatar, visual e vibratoriamente também, o que ali acontecia.
Agora, a costa marítima não é tão perigosa assim.
Há regiões de costa que estão além do nível do mar, bem além.
Não esperem ver desembarcar uma montanha de água desse lado do Atlântico.
Haverá, certamente, movimentos de água, mas, a partir do momento em que vocês não estão ao nível da água,
não há qualquer risco do que quer que seja.



Agora, no que concerne à história, ela é ligada a Atlântida, à destruição de Atlântida e à memória atlantiana,
mas, também, a certo número de segredos vibratórios, mas, também, físicos, que foram escondidos em
lugares precisos da montanha.

Não convém, de momento, estar a par desses lugares.
Saibam, simplesmente, que eles existem.
Eles são extremamente potentes, eles irradiam em toda a região sua energia telúrica e cósmica.
São faróis para a humanidade, assim como outras regiões do planeta.

Entretanto, não são lugares que intervirão mais tarde, ao nível do que se chamaram os «reagrupamentos».
Entretanto, é um país abençoado dos Deuses e abençoado, também, de algum modo, por uma relativa
proteção em relação aos eventos econômicos, biológicos, geológicos, aquáticos, aéreos, que vêm ao seu
encontro.

Questão: o que é da fraternidade branca universal, hoje?

Obviamente, a partir do momento em que o fundador de uma religião ou de um movimento morre, o que
acontece?
Os seres de poder recuperam.

Esse foi o caso para a igreja católica, esse foi o caso para todos os movimentos que foram criados na
superfície desta Terra.

De momento, a fraternidade branca universal possui certo número de derivados, não mais, nem menos do que
a igreja católica que deve, ela também, morrer.

A fraternidade branca universal de que eu falo nada tem a ver com aquela existente, aquela que será
implementada bem após os eventos, aquela que corresponderá à totalidade da humanidade presente sobre a
Terra, através de um movimento de renovação do Cristo, não numa capela, não através de outra coisa que não
uma fraternidade.

Eu não falo da fraternidade branca tal como ela existe atualmente, que perdeu sua essência, porque ela não é
mais dirigida, autenticamente, por um ser de Luz ou por um ser missionado para isso.
E, portanto, os lobos saíram da floresta e, portanto, efetivamente, há derivados, assim como na igreja católica
ou em outros movimentos ditos espirituais,

Eu não falo da fraternidade branca universal.
Eu falo da futura.

Questão: é oportuno reagrupar-se em lugares de vida comum?

Sim, na condição de que isso seja feito num tempo bem ulterior.
Não é o momento, agora, além de pôr na ideia.
É muito demasiado cedo.
A totalidade dos humanos ainda não viveu o espancar cósmico.
Nós voltaremos a falar após o espancar cósmico, que mudará, efetivamente, as mentalidades humanas.

De momento é, talvez, útil, falar disso numa locução interior consigo mesmo, instaurar ideias e não o projeto em
si.
É muito demasiado cedo.

Obviamente, é uma realidade futura, talvez, completamente em relação com o aspecto encarnado da
fraternidade branca universal, que vai bem além da fraternidade humana.

Lembrem-se de que certo número de eventos deve produzir-se daqui até o final do ano, independentemente
desses eventos desagradáveis do espancar cósmico, mas, também, de eventos espirituais extremamente
importantes, como o reconhecimento da existência do Intraterra, como o reconhecimento da existência,
também, de fenômenos extraterrestres.

Cada coisa em seu tempo, entretanto, há possibilidade de haver vários lugares de agrupamentos, que são
totalmente diferentes daqueles que nós havíamos chamado, em outros momentos, lugares de
reagrupamentos.
São coisas totalmente diferentes, às quais, de momento, não temos que ser confrontados.

Aí está, caros amigos, se efetivamente quiserem, agora, vou deixá-los aproveitar dessa bela noite e, para mim,
retornar aos meus espaços e restituir a liberdade ao meu canal.

Eu lhes aporto, como se convencionou fazer, toda a minha bênção e todo o meu amor fraternal e todo o meu
amor na humanidade.

Até breve.



Até breve.
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Bem, caros amigos, vocês me veem muito contente e muito feliz por estar, novamente, com vocês.

Eu lhes trago minha bênção e estou muito contente, verdadeiramente, por estar com vocês de novo, a fim de caminharmos um pouco
juntos e ajudá-los em sua estrada.
Nós entramos, efetivamente, num momento em que a estrada torna-se um pouco mais íngreme, digamos.

Essa estrada é específica, efetivamente.
Há certo número de elementos, como eu já assinalei, que estão na estrada para experimentar sua qualidade de amor, sua
quantidade de amor e sua capacidade de renúncia e de desapego em relação à dimensão terceira, com a qual vocês ainda
brincam.

Nisso, certo número de eventos virá instaurar-se em seus interiores, primeiramente, mas, também, exteriormente.
Isso se chama uma tomada de consciência, uma abertura de consciência real, total, para a realidade dos mundos
multidimensionais, para a realidade da super vida, da verdadeira vida.
Através dessa abertura, através desse caminho, vocês poderão, na estrada, definir-se em seus objetivos, definir-se em seus
propósitos.
É extremamente importante que a humanidade tenha, agora, através dos elementos que chegam, a compreensão final, necessária ao
estabelecimento da escolha final.

Escolha final que terá, durante algum tempo, a possibilidade que lhes é oferecida de passar em estratos superiores de dimensões ou,
efetivamente, se vocês o desejam, continuar nesse estrato de dimensão três e prosseguir a estrada em outro lugar, em outras vidas,
em outras encarnações.
Essa abertura de consciência é um momento prévio de anúncio, de algum modo, do que deve chegar proximamente.
Para o conjunto da humanidade, trata-se de tomar consciência do que vem para vocês, do que os atinge, que a vida não pode
continuar assim, indefinidamente, com essa ausência de amor, com essa predileção pelas coisas da sombra, pelo ego, pelo poder,
pelo que vocês chamam o dinheiro, em detrimento da fraternidade a mais elementar, em detrimento do próprio sentido da vida e do
criador.

Isso não é mais possível continuar, ir mais longe.
Inúmeros anos escoaram-se.
Inúmeros instrutores colocaram os pés sobre este planeta.
Isso representou, para eles, um sofrimento enorme, para ensinar-lhes e guiá-los e ajudá-los a não cair mais baixo.

Convém, agora, não mais ser criança, tomar consciência da Divindade que vocês são e do caminho que devem tomar, que é um
caminho real para a Divindade interior, mas, também, a manifestação da Divindade sobre este planeta.
Vocês são Luz, vocês são amor, portanto, não há qualquer inquietação a ter, simplesmente, a trabalhar e trabalhar para a revelação de
sua Luz.
Aí está a coisa a mais importante.

Caros amigos, gostaria de aportar-lhes, como convencionado, toda a minha bênção e todo o meu amor.
__________________
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Bem, caros amigos, eu me regozijo, novamente, por estar entre vocês.
Vamos, se efetivamente quiserem, primeiro, dar-lhes algumas explicações sobre o que acontece.
Obviamente, vocês têm muitas questões, muitas interrogações sobre o que acontece nesse momento.

Acontecem coisas extremamente belas, certamente, por vezes, um pouco difíceis, mas, o importante, é o que vem para vocês.
O que vem para vocês é essa Luz transcendente, essa Luz que vocês procuram desde que nasceram, desde tantas vidas.
A Luz da Divina Fonte, a Luz da Divina criação está derramando-se em vocês, ao seu redor.

Vocês poderão exprimir, cada um, agora, suas potencialidades reais, autênticas, não puramente materiais, no sentido da
personalidade, mas, verdadeiramente, o que vocês vieram fazer aqui, ou seja, transmitir, irradiar a Luz, ajudar seus irmãos, ajudá-los
a encontrar a verdade da Luz, ajudá-los a encontrar seu próprio caminho, sua própria verdade.

E, para isso, obviamente, é preciso que vocês sejam, vocês mesmos, confortados em sua total Luz e Verdade, cada um em seus
papéis, cada um em seus fundamentos, cada um em sua história, cada um em seu caminho de alma e de personalidade, também.

Vocês vão, também, começar um caminho de gestação para a Luz autêntica, para a clareza autêntica, para a ligação autêntica ao
que se chama a Fonte, conformar-se ao ideal Crístico, ao ideal da Luz solar, ao ideal da Luz que vai permitir-lhes tornar-se vocês
mesmos Luzes, em toda humildade, em toda simplicidade, permitir-lhes ajudar seus irmãos e suas irmãs a reencontrar o caminho, a
reencontrar a verdade, a reencontrar o que eles são, realmente, no fundo de seu ser e que eles terão perdido um pouco de vista, eu
diria, com o conjunto de eventos que eu chamei, se vocês bem lembram, o espancar cósmico.

Questão: poderia falar-nos de Babaji?

Babaji era um sábio indiano.
Como vocês sabem, eu peregrinei muito, durante certo tempo, na atmosfera vibratória da Índia, não porque a Índia era mais exata,
mais autêntica do que nossa tradição, mas, simplesmente, porque eu tinha necessidade de consolidar alguns ensinamentos que eu
havia recebido em minha vida, com alguns ensinamentos tradicionais indianos.

Babaji fez parte dos grandes Mestres hindus, Mestre realizado, obviamente, Mestre autêntico (contrariamente a algumas
pessoas que se dizem Mestre, hoje, mas que são apenas Mestres da sombra e não da Luz. Esses mestres da sombra são,
hoje, extremamente potentes).

Em contrapartida, Babaji era um Mestre autêntico, cujo ensinamento era baseado na humildade, na simplicidade, na intuição do
coração e não no intelecto, e não no conhecimento dos textos sagrados, e não no conhecimento dos velhos Upanishad, mas,
unicamente, na vivência, na clareza autêntica da vivência.
Nisso, ele foi um grande Mestre, um perfeito canal, vocês diriam hoje, da Luz, do Espírito Crístico.
Aí está o que eu tinha a dizer sobre Babaji.

Questão: poderia falar-nos de Sri Nithyananda?

Sri Nithyananda foi, também, um grande sábio hindu, desde o movimento que surgiu, no início do século XX, com Maharishi, e que
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passou por certo número de seres, dos quais Ma Ananda Moyi, dos quais Sri Babaji, dos quais Sri Muktananda faziam parte, dos
quais Sri Aurobindo fazia parte.

São seres que nasceram, que portaram e emitiram seu ensinamento na Índia, a partir da metade do século XX, como eu o fiz, eu
mesmo, no Ocidente.
Nós todos fazemos parte de um conjunto de almas extremamente específico, religado à Fonte autêntica.
Cada um em nossa tradição, em nossa cultura, nós revelamos, desvendamos o que devia sê-lo, naquele momento.

Sri Muktananda fazia, também, parte desses grandes seres de Luz, que fizeram o sacrifício da encarnação e vieram transmitir uma
mensagem de Luz autêntica, sempre em relação com os eventos que vocês vão viver agora, cujo número de canais faz, hoje, eco, ou
seja, a revelação do advento do novo reino, do novo ser humano, isso, através de certo número – não gosto muito da palavra – de
provas, entretanto, esse espancar que chega e que deve fazê-los tomar consciência de que vocês são seres Divinos, e não seres que
estão aí para brincar, para divertir-se, mas, verdadeiramente, para irradiar, para transcender essa Luz.
Aí está o ensinamento dos Mestres orientais, aí está o ensinamento que é bom seguir hoje.

Mas é-lhes, sobretudo, solicitado seguir sua própria Luz e acolher, em vocês, sua própria Divindade, acolher, em vocês, sua
própria mestria de si mesmos.
Isso é extremamente importante.
As infantilidades terminaram agora.
A hora das grandes coisas chegou, totalmente, profundamente.
Isso está aí, agora.

Questão: poderia esclarecer-nos sobre a noção de alinhamento, de centramento?

Caro amigo, parece-me já ter assinalado a regra de alinhamento, que consiste em alinhar-se com o que se chama sua Fonte.
Sua Fonte é o quê?
É a fonte de suas personalidades e de suas almas inteiras, aqui presentes?
É o Espírito, o Espírito de Verdade, o Pai Sol e a Mãe Terra?

Enquanto vocês estiverem em ressonância com o Pai Sol, com a Mãe Terra, com sua Fonte, que é Luz, que é cristal, vocês
permanecerão e continuarão alinhados, o que quer que façam, seja cozinhando, seja fazendo um tratamento, seja fazendo
trabalhos ocasionais.

Isso não tem qualquer espécie de importância.
O importante é funcionar, efetivamente, estando alinhados.
Aí está a mestria.

Eu já o disse em minha vida.
Releiam meus escritos.
Muitas vezes eu o disse: a mestria é simples.
Tudo é muito simples.
É o ser humano que complica tudo.
Basta permanecer alinhado e centrado.

A partir do momento em que o mental toma a dianteira, ele os descentra.
A partir do momento em que a emoção toma a dianteira, ela os descentra.
Em contrapartida, se vocês estão religados ao Pai Sol, à Mãe Terra, à sua Fonte, nada de ruim pode acontecer, sobretudo agora,
sobretudo nesses tempos, porque a energia espiritual é uma energia que desce para vocês.

O espancar cósmico é, simplesmente, a reação da personalidade interior da Terra e dos humanos, que vai contra o plano da Luz; ela,
sim, sofrerá, profunda e duradouramente.
Permanecer alinhado, ou seja, continuar seu próprio Mestre, ir para sua mestria autêntica, centrando-se no coração,
independentemente do que se faça.
Eu o repito, isso é extremamente importante.

Vocês não têm outra coisa a fazer além disso.
Vocês podem ler, podem passear, podem brincar, não demais, mas podem.
Isso não tem qualquer importância, conquanto permaneçam alinhados.
O alinhamento, isso é válido para todos, qualquer que seja seu talento, qualquer que seja sua origem de alma, qualquer que seja sua
individualidade, o alinhamento é o que vai propiciar-lhes a alegria.

A partir do momento em que vocês estão na alegria, estão alinhados.
A partir do momento em que há sofrimento, a partir do momento em que há cólera, a partir o momento em que há algo que não lhes
pareça ir de si, fluido, vocês diriam, não há mais alinhamento.
Assim, o alinhamento é ir para a menor resistência, no sentido da fluidez, no sentido da evidência, sem colocar a menor questão, sem
fazer intervir as cabeças de caboches.

Simplesmente, ir ao sentido da fluidez, ao sentido da linha de menor resistência, o que vai arrastá-los para mais acolhimento do
Espírito.
Aí está o alinhamento.

Quando vocês estiverem totalmente alinhados, serão capazes de estar na mestria e transpirar, suar essa mestria para os outros.
E é-lhes solicitado isso, e nada mais.
Portanto, para o alinhamento: linha de menor resistência, linha de passividade, linha de fluidez e, ao final, linha de alegria.
Aí está, caros amigos.

Questão: essa linha de fluidez poderia ser uma fuga para a personalidade?

Obviamente, cara amiga, isso depende dos níveis em que se fala.
Obviamente, as almas que jamais receberam a Luz, que jamais receberam mensagens estão, obviamente, em esquemas de
personalidades.



E, obviamente, aceitando essas linhas de menores resistências, essas almas estão sob a influência da personalidade de tipo fuga.

Onde está a realidade?
Será que ela está no conflito permanente?
Será que é ir contra o que nos dita nosso interior e seguir o que dita o exterior?

Os constrangimentos a que vocês chamam sociais, econômicos são, certamente, infelizmente, por algum tempo, indispensáveis.
Mas, se vocês entram nessa fluidez, vocês se aperceberão de que tudo acontecerá de maneira fluida.
A partir do momento em que se aceita ser o que se é, não é uma fuga.
Tudo acontece na facilidade, na fluidez e na vontade do Espírito, simplesmente.

Na quinta dimensão, não pode haver o «eu penso» e o «eu digo» diferente.
O «eu penso» deve corresponder ao «eu digo» e o «eu digo» deve corresponder ao «eu penso».
Caso contrário, há sofrimento.

Há negação, mesmo, da quinta dimensão.
Isso é extremamente importante a compreender, a perceber.
Vocês não podem pensar «merda» de alguém, com um grande sorriso, dizendo a ele bom dia.
É preciso dizer «merda» a ele.
Aí está a Verdade.
Todo o resto é apenas tolice e ilusão e perda de alinhamento, além disso, em relação à realidade da Luz que vocês são.

Lembrem-se, a partir do momento em que vocês estão alinhados e centrados em seu ser, centrados em seu Espírito, alinhados com
sua Fonte e emitem um pensamento de amor, simplesmente um pensamento, ele vai atingir seu objetivo tão seguramente como aquele
que tem a mestria do arco e da flecha.

Basta, simplesmente, estar alinhado e pensar com amor, simplesmente.
Isso é extremamente simples.
É a lei fundamental do universo.

Questão: parece que havia, ainda, poucas pessoas «despertas»?

Alguns de seus sábios disseram que, quando a asa de uma borboleta quebra-se, no outro extremo do planeta, todo o universo treme.
Vocês já não estão mais na terceira dimensão.
O que vocês pensam, a cada minuto de sua vida, repercute no conjunto do planeta.
O número é da aritmética.

O Divino não é da aritmética simples.
É do exponencial, como dizem os matemáticos.
É algo de contagioso, e que beneficia de próximo em próximo, que se espalha, que não conhece o tempo e não conhece o espaço, e
conhece apenas a Luz.
Aí está o trabalho de construção de Luz.
Aí está o trabalho da mestria: ocupar-se de sua própria Luz interior para poder dá-la ao outro, e não colocar-se a questão de quantas
vezes eu vou dar a Luz.
Uma vez, cem vezes, todo o planeta...

Um único ser, que foi o Cristo, o maior neófito que esteve presente sobre este planeta (exceto meu grande Mestre
Melquisedeque, bem antes) e, por Seu sacrifício, transformou a sorte do planeta, totalmente, mas Ele estava na terceira
dimensão.

Hoje, vocês vão passar à quinta dimensão.
O que foi verdadeiro, à época, é tanto mais verdadeiro hoje.
Não disse Ele, esse grande neófito: «As coisas que eu faço, vocês as farão bem maiores ainda»?
O momento chegou.
O momento está aí.

Não é mais em dez anos, em vinte anos, em uma geração.
É imediatamente, imediatamente aí, agora, que é necessário fazer isso.
E o universo mudará, e o planeta mudará.
Vocês não estarão mais nos cálculos da matemática escolar.
Nós estamos na matemática divina.

Questão: você tem mais detalhes sobre o que chama de espancar cósmico?

Ele se aproxima, caras crianças, ele está muito próximo.
Mas, nos planos dimensionais de onde eu venho, nós vemos, efetivamente, chamamos a isso uma nuvem elétrica, que se aproxima,
muito fortemente deste planeta, que não pode mais ser desviado, que faz parte do que eu chamei o espancar.
Mas ele não está suficientemente próximo do plano dimensional, isso, nós o saberemos apenas de 48 a 72 horas antes.
Certo número de roteiro é provável, ou mesmo possível, ou mesmo quase certo.
Mas não se pode induzi-los a erro.

Quanto à data, obviamente, se contamos com a velocidade do deslocamento dessa tormenta elétrica, o espancar cósmico deveria
estar aí um pouquinho antes do Natal.
Aí está o que se pode dizer disso, de momento.
Não há precisão suplementar, por hora.

Questão: poderia falar-nos da mestria?
É, efetivamente, uma grande palavra para não grande coisa.
A mestria é, simplesmente, estar em acordo consigo mesmo, não com o pequeno Si, não com o Si encarnado, com seus
desejos, suas mesquinharias, seus impulsos, mas estar em acordo com sua alma.



Como estar em acordo com sua alma?
Já, é necessário que o mental decida religar-se ao Pai Sol, à Mãe Terra, ao acordar, ao deitar.
Em seguida, estando religado à fonte que vocês são, à sua Divindade, a coroa (o que vocês chamam a coroa) abre-se e acolhe as
energias espirituais.
Ela não está no respeito a convenções, disso, daquilo, de tal ou tal religião.
Ela é, simplesmente, estar em acordo consigo mesmo, ser, autenticamente, si mesmo, não trapacear consigo mesmo.
É um olhar voltado para si, voltado para a autenticidade, um olhar voltado para a irradiação da Luz.
Convém nutrir essa autenticidade.
A mestria é isso, e nada mais.

É um olhar voltado para o outro, repleto de compaixão, repleto de amor, repleto de respeito.
Aí está, a mestria é isso, em face de cada criação, de cada criatura presente sobre este planeta, e que lhes será dado reencontrar em
seu trabalho, em seu caminho, e não ir procurar no outro extremo do planeta, não ir procurar numa multidão nos planos materiais e nos
planos espirituais.
Se vocês sobem, por sua mestria, aos planos os mais altos, vocês vão irradiar sobre o conjunto de planos deste planeta.

Questão: poderia falar-nos do Sol Central?
Perfeitamente.
Caro amigo, o que nós chamamos o Sol Central, ou seja, Sírius, é o logos, o grande ser, que deu nascimento a um conjunto de
galáxias das quais esta galáxia faz parte.

A cada geração descendente de encarnação, poder-se-ia dizer de sistemas solares, o Sol Central tem um retransmissor, uma
imagem, que é o Sol físico que nós vemos.
Esse Sol, por sua vez, cria planetas.
Mas esse planeta possui, também, em seu centro, um cristal Fonte, que é a imagem do Sol.

Assim, no Intraterra, há seres dos quais, efetivamente, eu falei em minha vida,
Esses seres são extremamente importantes, porque vivem no interior da Terra, ao mais próximo da Fonte; são eles que estão ao mais
próximo do Sol Central.
Ora, não haverá paz nessa humanidade enquanto os Mestres não tiverem tomado, não o poder, mas não estiverem
estabelecidos na cabeça do governo.

É extremamente importante que o que vocês chamam democracia – que é uma rede de mentiras, que é uma trapaça intelectual, a
pior das trapaças mesmo – seja substituída pelo que eu chamei, em minha vida, o governo sinárquico, ou seja, que os Mestres
espirituais, como foi o caso, há extremamente muito tempo, constituído de vinte e quatro anciões (o que se chama a Unidade indivisa
de consciência coletiva e que se reúne ao redor do cristal central) que tomam suas informações a partir do Sol e do Sol Central, que
está situado muito longe.
Mas essa noção de distância não existe no Intraterra, uma vez que há reversão.
Essa é uma noção muito complexa.

De plano a plano há reversão e de cada reversão a cada reversão há o desaparecimento do componente tempo.
Assim, os vinte e quatro anciões, o governo dos vinte e quatro Mestres ajustará, o melhor possível, o mais benéfico possível para as
consciências encarnadas, quando vocês estiverem na quinta dimensão, a realidade e a lei da justiça e do equilíbrio Divino, o que não
é, absolutamente, o caso agora.

Todo ser humano que deveria tomar o poder no plano material estaria no erro.
Todo ser humano que quisesse tomar o poder num plano espiritual estaria na exatidão, no momento em que ele quisesse tomar o
poder.
Mas, assim que ele morre, alguns virão como baratas, tomar esse poder em proveito do próprio ego, como foi o caso com o Cristo,
como foi o caso no momento de minha morte.

Assim, é indispensável que a hierarquia espiritual, a sinarquia estabeleça-se e que esses seres, que não estão mesmo na quinta
dimensão, sejam os retransmissores com a vontade do Pai, com a vontade do Cristo, com a vontade do Sol Central, para permitir a
harmonia, porque a quinta dimensão, as potencialidades novas, espirituais, estão abertas a vocês.
E, nesse caso, não pode haver trapaça.

Os pensamentos viajam e não as palavras.
Há obrigação, na quinta, de estar na mestria e na concordância, de estar na realidade da espiritualidade.
Aí está a ligação entre o Intraterra, a sinarquia, os Mestres espirituais que vivem no Intraterra, em Agartha, como eu o chamei em minha
vida, a ligação dessa Fonte Terra com a Fonte Sol, ela mesma em relação com a Fonte do Sol Central.
Há, de algum modo, retransmissores que descem até vocês.
Em caso algum um chefe de empresa aceitaria que aquele que escreve mensagens tome o controle da empresa.
Ele nada conhece disso.
É a mesma coisa nos planos espirituais, a não ser que, a partir do momento em que o governo é exato e em acordo com a mestria
total, não pode haver desvio.
Aí está o que vai instalar-se nos anos a vir.
Isso tomará certo tempo, mas far-se-á, necessariamente.

Questão: como se pode perceber essa realidade do Sol Central e como ajustar-se a isso?
O Sol Central, como todos os logos solares, está em relação com as entidades as mais altas.
Nós estamos, eu os lembro, sobre o Sol Central, na vigésima quarta dimensão, o que é totalmente impossível conceber, perceber
para um cérebro humano e, mesmo, para uma alma humana; eventualmente o Espírito humano poderia concebê-lo.

O que se pode dizer, simplesmente, é que esse Sol Central vai manifestar-se através de hierarquias situadas um pouco mais
densamente, eu diria, nos planos dimensionais.

Assim é daqueles que vocês chamaram os Shaddaï El Shaï, que são as entidades espirituais chamadas, também, Agni Deva, que
são os constituintes finais do átomo embrião.
Aqueles a que se chamam os Lipika Cármicos, os senhores do carma (dos quais faz parte Orionis, obviamente, meu venerado mestre
e a ordem de Melquisedeque, de uma maneira geral) são seres que têm, neles, a potência do fogo.
Essa potência do fogo é o apanágio dos mestres do fogo, dos Elohim, dos seres que estão nessa filiação, em todo caso.



Aí está o pálido reflexo do que é o Sol Central, que pertence à vigésima quarta dimensão.
É extremamente difícil, vibratoriamente, diríamos, em sua linguagem, percebê-lo.
É uma liberação extremamente distante e que apenas se pode perceber e sentir através dos reflexos.
O reflexo o mais exato do Sol Central é o Sol físico, mas, também, o Sol do Intraterra, que é, também, o mesmo Sol físico que vocês
veem, mas aquele que corresponde à quinta dimensão.
Espero que isso não seja demasiado complicado, mas, dificilmente, posso fazer mais com palavras.
Aí está, caro amigo.

Questão: poderia falar-nos da noção de Espírito e da noção de alma?
Caro amigo, a constituição tri-unitária corpo/alma/Espírito é a realidade autêntica de toda manifestação desde os planetas, passando
pelos Sóis, passando pela bactéria, o vírus e o homem, obviamente.

E seres, não muito bem intencionados, a que vocês chamam de grandes cérebros, dissociaram, totalmente, o Espírito.
Eles se esqueceram da mônada, que é tri-unitária, em todas as tradições, (corpo/alma/Espírito, Pai/Mãe/Filho etc...).
Eles, simplesmente, baniram, afastaram do discurso o Espírito.

Agora, o que é o Espírito?
Quando de algumas experiências transcendentes, aí está o Espírito.
Ora, a totalidade da mestria é alinhar seu corpo com a alma, de maneira a que o Espírito Santo, o seu, a realidade da Divindade que
vocês são, possa manifestar-se, totalmente.
Quando há Espírito, quando há alinhamento corpo/alma/Espírito, há a alegria autêntica.
Há a mestria.

O Espírito não é algo que eu possa definir-lhe através de palavras.
Saiba, simplesmente, que aquele que foi banido desde o racionalismo e o que provocou o estado de depravação no qual está essa
humanidade, pela negação do Espírito, pela negação da realidade do Espírito Santo.
Hoje, o Espírito vem para vocês.

É preciso acolher o Espírito e a Luz dourada, a Luz azul.
É a totalidade da Trindade, ou seja, Cristo/Maria/Miguel, que deve reativar-se em vocês, enquanto vocês permanecerem e funcionarem
numa totalidade de natureza dual, tanto ao nível de concepções como ao nível de leis da humanidade.
O Espírito é aquele que faz viver.
É aquele que vocês rejeitaram, que a religião rejeitou, que o nacionalismo rejeitou, que os cientistas rejeitaram, que a medicina rejeitou.

A Trindade é o fundamento da vida.
Sem Trindade não há vida.

Na dualidade, na oposição da alma e do Espírito manifestam-se as forças da sombra que têm belo jogo de arrastá-los a caminhos nos
quais vocês não compreendem mais o que é o Espírito.

Como o dizia o maior neófito encarnado, o Cristo, «Em verdade, eu lhes digo, a verdade é o Espírito».
Vocês são chamados a falar em verdade, a exprimir-se em verdade, a trabalhar em verdade.
Aí está o que lhes é solicitado.

Não vão procurar concepções extremamente sofisticadas.
Hoje, a mestria tornou-se possível porque a energia está aí, porque a consciência está aí.
Aceitem-na, integrem-na.
Nada mais.
Todo o resto virá.

Como o disse o Cristo: «Busquem o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
O reino dos Céus é o reino do Espírito.
Não há compreensão intelectual, nem mental.
Há aceitação, através disso, de quem vocês são, ou seja, deuses, seres de Divindade pura.
Aí está o que vocês devem aceitar hoje: voltar à Fonte, voltar à sua Fonte.
Aí está, caros amigos, penso que, agora, vamos aportar nosso amor e nossa bênção.
Obrigado a vocês.
__________________
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LEIA TAMBÉM

Obviamente, os Shaddaï El Shaï, assim como os Hayoth Ha Kodesh correspondem a hierarquias espirituais as mais altas,
que vêm, obviamente, religar, pelo Sol Central de Sírius, por intermédio de Almilan e Mintaka, que são as duas estrelas à
esquerda do cinturão de Orion.

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-5-de-novembro-de-2005-autresdimensions
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**Amada e Divina MARIA** - 6 de novembro de 2005 - AutresDimensions'

Questão: é importante ir à Índia num caminho espiritual?
Questão: o que é, hoje, de nossa relação com nosso «anjo guardião»?
Questão: qual é a diferença entre o «manto azul» de Miguel e o seu?

Clique aqui
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Bem, caros amigos, eis-me contente por reencontrá-los de novo nesta noite.
Vamos, esta noite, ensinar-lhes certo número de coisas.
Eu digo nós, porque não vim só.

A Divina Mãe intervirá após minha prestação de serviços, para emitir-lhes a radiação do coração e certo número de preconizações em
relação com o que vem para vocês.

Primeiramente, convém compreender que as vibrações estão subindo, progressivamente, certamente, mas com extrema
violência.
Isso pode provocar certo número de desequilíbrios, para cada um de vocês, que se traduzem ou ao nível das noites, ou por fenômenos
de congestões, ou mesmo contrações ao nível dos órgãos internos, mas, também, ao nível de funcionamentos dos humores de seus
corpos.

Isso está em relação com os aquecimentos de energias, que é extremamente importante ao nível cósmico, por toda a parte sobre o
planeta.
Convém manter na mente que vocês devem beber muita água, mas, também, manter, em vocês, essa fluidez.
Isso necessita de prestar extrema atenção ao que vocês ingerem como alimento em sua boca.
Convém, também, prestar atenção e respeitar os horários de sono, respeitar seus corpos, respeitar, tanto mais, seus pensamentos,
tentar permanecer, o mais possível, na alegria, mas, também, na positividade do pensamento e não manter pensamentos negativos ou
ter pensamentos de julgamento para com não importa quem.
Isso é extremamente importante para respeitar a harmonia das vibrações que vêm para vocês.
Isso é extremamente fundamental para as semanas que vêm.

Convém, também, privilegiar certo número de alimentos.
Esses alimentos devem ser desprovidos de quaisquer proteínas animais, exceto, obviamente, os ovos, de momento, e
algumas formas de peixe.
Mas os crus, os legumes, as frutas, os cereais, para aqueles que podem, devem ser privilegiados, de maneira fundamental e, também,
os líquidos.
Eu aconselharia que tomassem, uma vez por semana, uma dose homeopática extremamente precisa, que lhes permitirá fluidificar,
ainda mais, o nível vibratório que vem para vocês.

Nisso, convém encomendar, rapidamente, algo de muito simples, que vocês chamam silicea, em 5CH, que deverá ser
tomada à razão de cinco grânulos todas as manhãs.
Isso permitirá produzir uma ressonância muito mais importante, ao nível de seus núcleos carbonados e permite ao silício
criar uma ressonância vibratória para o que vem para vocês, de maneira a facilitar a emergência da quinta dimensão em
vocês, a emergência de novos chacras, a emergência de novos centros de consciência que lhes permitirão trabalhar, de
maneira mais eficaz, tanto em vocês como ao seu redor.

Aí está, caros amigos, as preconizações que são extremamente importantes a respeitar para as semanas que vêm.
Estou, agora, à sua escuta, para tentar, não trabalhar em vocês, mas para responder às suas interrogações mentais que os preocupam
e que lhes tomam a cabeça, nesse momento.
Assim, eu escuto seus questionamentos.

Questão: poderia voltar a falar-nos do que você chama o «espancar cósmico»?
Eu posso dizer-lhes, caros amigos, que certo número de elementos a que eu chamei, não de modo humorístico, mas, antes, dramático,
o espancar cósmico, está, efetivamente, em vias de acontecer.
As premissas fazem-se já sentir, através de certo número de eventos ligados ao fogo sobre este planeta, seja a destruição de aviões
em pleno vôo, sejam as explosões ou os incêndios que sobrevêm.
Isso faz parte das premissas do que deve acontecer, a partir de 21 de dezembro.

Nós não podemos, de momento, precisar a extensão dos eventos, nem a natureza precisa dos eventos.
Mas convém compreender que eles serão uma oportunidade para o conjunto da humanidade encarnada sobre esta Terra, decidir
tomar consciência da realidade de mundos diferentes, da ausência de limitação da vida, não limitá-la a finalidades puramente
econômicas, puramente competitivas, puramente diabólicas, mas, também, compreender que, através desse espancar e desses
eventos, haverá uma grande oportunidade para tomar consciência e fazer suas escolhas para o futuro.

Aceitar continuar num modo diabólico, separado, dividido ou aceitar, enfim, juntar-se ao caminho da Unidade, juntar-se ao

O. M. AÏVANHOV – 11 de dezembro de 2005
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caminho de sua corrida, juntar-se à Luz Solar e, enfim, reconhecer o que se é no interior: seres Divinos (e não seres de
divisão, e não seres em luta, em competição, contrariamente ao que quiseram fazê-los crer neste planeta desde
extremamente muito tempo).

É necessário, efetivamente, dissolver o evento que eu chamo o evento inicial (que é a grande tomada de consciência que corresponde
ao espancar) que vai induzir, num tempo a partir desse tempo inicial, certo número de desafios, de provocações dos próprios
fundamentos da sociedade atual (tanto ao nível econômico como da energia, como dos modos de propulsão, como dos modos de
deslocamentos), mas que não serão, entretanto, os quarenta e dois dias de confinamento,

Mas, eu repito, isso dependerá da natureza precisa que tomará esse sinal que eu não posso, de momento, identificar,
mesmo a quilômetros.
Eu não posso, de momento, identificar, de maneira formal, o que vem para vocês.
Mas, através dos diferentes sinais que vocês viverão nos dias que vêm, em vocês, em seus corpos, mas, também, sobre o planeta,
através das premissas, vocês terão um pequeno vislumbre do que pode acontecer durante o apogeu da energia.
Após esse apogeu virá um fenômeno de amortização, durante o qual a consciência poderá iluminar-se ou escurecer, para todo ser
humano.

Como vocês compreenderam, o período de Natal, desde numerosos anos, é um período extremamente importante e propício para
tentar despertar o ser humano, mesmo se ele nada veja.
O repetir do sinal e das informações, à medida que a energia Micaélica provoca devastações sobre este planeta, o ser humano
conseguirá, talvez, tomar consciência.

Mas a devastação, desta vez, tomará um contorno diferentemente mais diabólico, diferentemente mais devastador, de maneira a tocar
todas as consciências planetárias (e não, unicamente, uma tempestade como a que aconteceu há alguns anos, e não, unicamente, um
fenômeno limitado, de algum modo, sobre um lugar de recreio, mas sobre o conjunto do planeta) em estratégias e metas que vão fazê-
los tomar consciência da fragilidade do que vocês construíram sobre este planeta, a fragilidade do sistema econômico, a fragilidade do
sistema de ajuda e de assistência, a fragilidade do ser humano aos elementos que vocês vivem, atualmente, mesmo em seus corpos.
Cada um de vocês será tocado sobre a fragilidade a mais importante pela sua constituição.

Questão: qual é sua ligação com o Intraterra?
O Intraterra faz parte das entidades que eu conectei em minha vida, porque faziam parte de dimensões superiores com as quais eu
estava em contato.
Uma ligação extremamente importante.
Existe certo número de administrações situadas no Intraterra.
Eu tive a chance de encontrar várias delas no subsolo da Índia.
Eu não fui aos Estados Unidos, entretanto, alguns vieram a mim.

O ensinamento do Intraterra é único, porque ele corresponde a uma sinarquia de seres que se religaram, quaisquer que sejam suas
origens Intra ou Extraterrestres, há tempos extremamente antigos, de maneira a estarem religados a uma fraternidade universal,
fraternidade de Luz, fraternidade bem além de suas máximas nesse país (igualdade, fraternidade, liberdade), ridicularizadas
há tão longo tempo e que jamais existiram.

O reino no qual vocês vivem é a opressão, pelo homem, para o homem.
A sinarquia é a liberdade, a verdadeira fraternidade, o verdadeiro reconhecimento da Divindade do homem, totalmente ridicularizado
hoje, pelos reinos econômicos, os reinos financeiros, as regras do cada um por si, que vocês têm neste planeta, que são levadas ao
seu paroxismo e que devem despedaçar-se.

No momento em que esse evento de espancar cósmico for realizado, e antes dos eventos muito mais dramáticos que sobrevirão em
dois anos e meio, o máximo de seres humanos deverá estar a par de que existe outra coisa.
Eu não falo, mesmo, da inépcia de seu sistema, que vocês construíram, de seu sistema capitalista, liberal, mundial, global, mas da
inépcia global de suas vidas.

As pessoas deverão estar a par, antes desse período muito mais impressionante, eu diria (não mais um espancar cósmico, mas uma
grande transformação, um movimento de batalha, uma queda de todos os valores desse sistema), que os fenômenos de ascensão,
como o dizia meu próprio Mestre, bem antes que vocês falassem, muito, hoje, através de todos os seus médiuns, todos os seus canais,
é algo que é prometido ao ser humano.

Vocês vão redescobrir a totalidade de sua Divindade, vocês vão descobrir e redescobrir quem vocês são, realmente.
Nisso, efetivamente, quando redescobrirem quem vocês são, vocês terão necessidade de novas fontes de informação para construir a
nova humanidade, o novo homem.
Nisso, vocês devem, necessariamente, ter bases sólidas.

Essas bases são fornecidas por aqueles que vivem em Agartha, qualquer que seja a raça deles, a origem deles.
Eles vivem no Intraterra.
Eles estão em conexão direta com a quinta dimensão, ascensionados há extremamente muito tempo.
Mas, também, eles devem revelar-se, manifestar-se à humanidade que sofre, a fim de estabelecer o que, em meu tempo, chamei uma
forma de teocracia, ou seja, uma forma de democracia, não pelo povo, mas pela ressonância – não a submissão – a um governo de
origem supradimensional, tal como é referido nas escrituras antigas, que deve encarregar-se da evolução da nova humanidade.

Os Mestres iluminados de dimensões bem além da nossa, da sua, da minha, orientarão o desenvolvimento futuro da nova humanidade
sobre a nova Terra, em coisas muito mais conformes ao ideal de fraternidade, tal como eu o havia chamado em minha vida.

Assim, essa forma de teocracia, que se chama a sinarquia, é algo de que eu havia predito o advento e que deve realizar-se, sob pena
de extinção da raça humana antes do ano de 2012.

Vou, agora, saudá-los.
Eu os abraço muito forte, eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
__________________
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As plantas devem a sua estabilidade estrutural a esta substância, que é o segundo elemento mais comum da crosta terrestre: sílica, um
oligoelemento não devidamente valorizado. Encontra-se em todos os locais da natureza onde há necessidade de força, elasticidade e
flexibilidade estruturais. 

Para muitos animais e plantas, é um módulo essencial para garantir uma forma estável como, por exemplo, nas diatomáceas, no caule
e folhas da cavalinha ou nas hastes do bambu. Ao desenvolver os nossos produtos silicea, nós aproveitámos estas qualidades
fortalecedoras para benefício dos seres humanos.

No que diz respeito à sílica o termo oligoelemento não se refere às quantidades em que esta substância está presente na Natureza,
mas ao nível de concentração presente nos tecidos humanos. Apesar de não existirem mais de 1,4 g no total do nosso corpo, a sílica
está presente em praticamente todas as células. Em especial, as células de crescimento rápido, como as da pele, cabelo e unhas,
contêm grandes quantidades de sílica.

No entanto, à medida que envelhecemos os níveis de sílica no nosso corpo diminuem. A elasticidade e a resistência do tecido
conjuntivo acabam também por diminuir e a capacidade de ligação à água é reduzida. A sílica estimula a capacidade da pele se ligar à
água e tem uma influência positiva no metabolismo da pele. Ao mesmo tempo, ajuda a construir o tecido conjuntivo e promove o
crescimento do cabelo e unhas. Como o corpo humano precisa de sílica para desempenhar estas funções, este oligoelemento tem de
ser fornecido de forma contínua na nossa dieta. 

A natureza é uma fonte inesgotável para produtos que promovem a sua saúde, o seu bem-estar e a sua
beleza. Um destes talentos naturais é a sílica. Este elemento essencial pode ser encontrado em plantas e
animais, sempre quando elasticidade, flexibilidade e força estrutural são importantes. As pessoas também
podem nos beneficiar disto. Como ácido silícico e na forma micro-dispersa, a sílica possui uma ampla
variedade de características que beneficiam o corpo humano. Este é o mundo secreto de silicea!!
Extraído de: http://www.silicea.com/pt/index.php

Sílica - nutriente essencial
Construtor principal da Natureza e precursor da sua saúde

Sílica - um oligoelemento essencial

Bem-vindo ao mundo de silicea
A sílica mais vendida do mundo
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AGE SOBRE FONTES PRINCIPAIS DOSE DIÁRIA
Cálcio
Ossos e dentes
Sistema nervoso (efeito calmante natural)
Desintoxicante (efeito antipoluente)
Resistência geral

Dolomita (terra rica em cálcio, fósforo e
magnésio)
Pó de osso (Bonemeal)
Lacticínios
Repolho
Algas
Amêndoas
Grãos

1.800 a 2.000 mg

Cromo
Coração (problemas cardíacos)
Regula o açúcar sanguíneo (diabete – desejo de açúcar)

Frutos do mar
Levedo
Frutas
Verduras de folhas verde-escuras
Cereais

3 mg

Cobre
Glóbulos vermelhos
Cabelos (mantém a cor natural)
Resistência a infecções

Frutos do mar
Algas
Frutas secas
Alho
Alcachofra
Salsa
Verduras

5 mg

Ferro
Glóbulos vermelhos (palidez, fadiga, prisão de ventre, anemia) Algas

Verduras
Rapadura
Gema de ovo
Beterraba
Frutas secas

25 mg

Iodo
Metabolismo da tireóide (cansaço e fraqueza, tendência às
infecções, pouca resistência ao frio)

Ar marinho
Frutos do mar
Peixe
Algas
Agrião
Alho

300 mg

Magnésio
Tranqüilizante natural
Combate infecções
Ossos, dentes, cabelos
Prevenção do câncer
Prevenção dos cálculos renais

Frutas secas
Verduras
Mel
Nozes (oleaginosos)

500 a 1.000 mg

Manganês
Metabolismo cerebral, glandular e hormonal (alergias, artrose) Verduras

Germe de trigo
Beterraba

50 mg

Fósforo
Ossos
Dentes
Sistema nervoso (em sinergia com o cálcio)

Dolomita
Pó de osso (Bonemeal)
Grãos
Nozes (oleaginosos)
Levedo
Germe de trigo
Gema de ovo
Peixe}
Lacticínios

600 a 1.200 mg

Potássio
Elimina o excesso de sal (a retenção de água)
Ajuda a eliminar substâncias provenientes da poluição

Algas
Frutas e hortaliças (abacate, banana,
vagem, frutas secas)

2.000 a 3.000 mg

Selênio
Antioxidante (aumenta a ação da vitamina E)
Fígado (cirrose)
Cabelo (caspa)

Levedo
Ovo
Cebola
Alho

50 mcg

Sílica
Resistência às infecções
Sistema nervoso
Dentes
Cabelos

Levedo
Sementes de girassol
Aspargos
Alface

5 mg

MINERAIS & OLIGOELEMENTOS

http://www.silicea.com/pt/mineralstoff_silicium/index.php
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Cabelos
Unhas

Alface
Morango
Pepino

Sódio e cloro
Equilíbrio hídrico (retenção de água) Todas as hortaliças e frutas Através dos alimentos
Enxofre
Essencial para a pele (eczema), os glóbulos vermelhos, os
cabelos e as unhas

Alho
Agrião
Cebola
Framboesa
Repolho
Rabanete
Espinafre
Verduras

10 a 20 mg

Zinco
Metabolismo glandular – sobretudo genital (problemas sexuais
e do pâncreas, diabetes)
Cicatrização de feridas
Paladar e olfato (perda de olfato)
Sistema nervoso central (depressão)

Frutos do mar
Peixe
Lacticínio
Germe de trigo
Levedo
Maxixe

15 a 500 mg

OLIGOELEMENTOS
AGE SOBRE FONTES PRINCIPAIS
Alumínio
Melhora o sono
Equilibra o pâncreas

Todos os alimentos vivos (ou
oligoelementos em forma líquida
ou em comprimidos)

Prata
Sistema de defesa do corpo “
Cobalto
Glóbulos vermelhos
Equilíbrio nervoso e vegetativo
(enxaqueca)

“

Flúor
Reforça as articulações
Ossos e dentes

“

Lítio
Sistema nervoso (todos os
distúrbios psíquicos)

“

Níquel
Pâncreas (diabete) “
Ouro
Sistema nervoso central
(depressão, tendências suicidas)
Sistema de defesa do corpo

“

As ENZIMAS são substâncias biológicas indispensáveis ao bom funcionamento das células. Os produtos químicos, as técnicas de
conservação e o cozimento acabam com elas. Por isso, precisamos de uma alimentação que contenha o máximo de elementos vivos.
Fonte: 
Livro “Você sabe se alimentar? ” – Fundação Soleil 
Extraído de: http://planetaorganico.com.br/site/index.php/minerais-oligoelementos/

S I L I C E A
Sinonimia: Também chamada Terra Sílica ou Ácido Salicílico é um composto oxigenado do SILICIUM.
1 - Origem do medicamento:
Se encontra em toda a natureza em grande número de variedades minerais: cristais de rocha, sílex, ágata, ónix, opala, etc. Representa
60% da crosta terrestre, sendo elemento essencial da rocha, areia e terra.
É usado na fabricação do chip electrónico, célula solar, ferramentas, vidro, quartzo, concreto, cimento, óleos e borracha de silicone. O
medicamento homeopático é preparado a partir da Sílica pura, extraída do cristal de rocha, sendo essencialmente atóxica
por via oral.
Em estado natural é um corpo insolúvel de ação nula; quando dinamizado é um dos remédios mais poderosos da matéria médica.
Toxicologia
A intoxicação pela Sílica se dá nas fabricas de vidros nas pedreiras, nas fabricas de cimento, de abrasivos, etc. É a chamada Silicose,
uma das Pneumoconioses.
2 Ação Geral do Medicamento
Predomina no tecido conjuntivo como um cimento celular; é essencial nos processos de assimilação nos mais diversos tecidos: tecido
nervoso, cutâneo, ganglionar, ósseo, fibras elásticas do aparelho pulmonar e Sistema Vascular. É responsável pela nutrição do
indivíduo e responde pela má assimilação (mesentério adoecido) pela perturbação nas trocas de nutrientes, no grau de
desmineralização avançada da célula se manifestando pela extrema debilidade física e mental, causando em crianças parada no seu
desenvolvimento. É encontrado em grãos refinados com elevado conteúdo de fibras, cereais e raízes vegetais, como o alho,
algas, aspargos, couve, cogumelos, leveduras, melaço de cana, mel, cebola, maçã, uvas e girassol.
Este produto não substitui a orientação médica, no caso de persistência dos sintomas, um médico deverá ser consultado. Distribuidor
No Canadá: Baminternational Trading Import & Export, Inc. 1227 Dundas St West, Toronto On M6J 1X6 Canada Tel.416-533 8907 Fax-
416-534 6598.

Extraído de: http://www.bam-international.com/bam/homepage/ag/Produtos__Silicea.html
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Advertência:

A REDE PORTAL DOS ANJOS E DAS ESTRELAS DE LUZ
não é um consultório, nem uma farmácia.

Se necessita de ajuda, consulte um profissional de saúde.
As informações aqui contidas não têm caráter de aconselhamento.

Em todas as situações o médico deve ser consultado imediatamente.
*************************

O Portal dos Anjos e das Estrelas de Luz
NÃO DÁ CONSELHOS MÉDICOS.

Toda informação médica e sobre saúde encontrada NESTE SITE é, na melhor hipótese, genérica e não pode substituir o
aconselhamento de um profissional devidamente qualificado.
Este SITE não é um consultório médico nem um dos integrantes que fazem as postagens podem ser considerados um
profissional de saúde. Nenhum dos contribuidores, ou membros do PORTAL DOS ANJOS E DAS ESTRELAS DE LUZ nem
ninguém de qualquer maneira ligado à estes SITE e BLOG podem ser responsabilizados pelos resultados ou
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Bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los neste período extremamente importante.
Aproximamo-nos, agora, de eventos bastante importantes para a evolução deste planeta e, também, para as entidades espirituais, em
seus diferentes planos, que esperam esse momento há, agora, certo tempo; entidades que se têm prontas a intervir para guiar,
dirigir e evitar que os elementos que vão atingir o planeta manifestem-se de maneira demasiado desordenada, eu diria.
Como vocês sabem agora, e como já foram prevenidos já há certo tempo, certo número de eventos extremamente próximos virá atingir
este planeta e, sobretudo, atingir as consciências.

De fato, é tempo para que a humanidade, na totalidade de sua encarnação, através da raça encarnada, saia, enfim e definitivamente,
da escravidão intelectual na qual estão.

Nisso, os elementos e as energias arcangélicas que presidem esses elementos vão dirigir fluxos energéticos extremamente
potentes sobre este planeta.

Nós podemos, agora, afirmar que certo número de elementos que vão sobrevir estão em relação direta com a manifestação violenta
dos elementos, em especial, o elemento ar, que vai manifestar-se através de fenômenos não habituais, extremamente raros, que vão
varrer, que vão desenraizar certo número de coisas.

Esse elemento ar vai manifestar-se, também, no interior de vocês, para induzir, de algum modo, uma ativação de esquemas
que são não conformes à vontade da Luz, de maneira a abrir seus olhos, permitir-lhes ver, enfim, a realidade da Luz.
Nisso, o elemento ar será aquele que intervirá primeiro.
Ele vai induzir certo número de fenômenos climáticos extremamente violentos, que vão ao sentido de variações climáticas
extremamente fortes, mas, também, de fenômenos de tempestades extremamente violentas que vão induzir certo número de
fenômenos ao nível das consciências, mas, obviamente, também, certo número de estragos, eu diria, ao nível do que faz o orgulho de
sua civilização completamente elétrica.

Certo número de processos será dirigido para poder, de algum modo, frear, parar, aniquilar, de maneira temporária, as capacidades
de regulagem elétrica do planeta em sistemas essenciais.
Isso vai induzir certo número de fenômenos de curtos-circuitos extremamente violentos em algumas regiões deste planeta.

Agora, não creio que vocês serão concernidos, no que se refere à Europa do Oeste, em todo caso, no que concerne ao
elemento ar.
Mas compreendam, efetivamente, que esses eventos deverão sobrevir no período imediatamente posterior ao período da véspera de
Natal.
Entretanto, não é impossível que, por um efeito de dominó, haja repercussão desses fenômenos até seu nível.

Os processos, como vocês o compreendem agora, energéticos de manutenção num certo estado do planeta serão profundamente
afetados num primeiro tempo.
Isso, é o elemento ar.

Mas, paralelamente a isso, manifestar-se-á o elemento Terra e inúmeros sismos e acordar do fogo da Terra, através dos vulcões, ser-
lhes-ão anunciados pelo planeta, tanto no que vocês chamam o cinturão de fogo do pacífico, mas, também, na América Central e na
América do Sul.

Inúmeros vulcões vão despertar, vão emitir, enormemente, fogo, cinzas e fumaça, que vão obscurecer, totalmente, o céu, o Sol, e que
corresponderá a um pequeno inverno nuclear.
Eu digo um «pequeno» inverno nuclear, porque as modificações cármicas, climáticas que sobrevirão provocarão uma aceleração de
processos de fonte ao nível dos polos, pela desagregação total da camada de ozônio, provocando uma fonte maciça de calotas
polares, provocando movimentos de gelos extremamente importantes.
E isso vai suceder durante quinze dias.
Cada dia aportará um conjunto de eventos que vocês poderão constatar por si mesmos.

E, diante do aspecto extremamente importante desses eventos ao mesmo tempo climáticos, ao mesmo tempo ligados ao ar e ao fogo
da Terra, os humanos vão começar a colocar-se questões sobre sua vulnerabilidade, sobre a noção de escravidão técnica e
tecnológica na qual vocês se comprimiram.

Inúmeras decisões deverão ser tomadas ao nível, não individual, desta vez, mas ao nível dos governos porque, aí também,
haverá uma tomada de consciência extremamente importante.
Vocês não saberão mais para onde girar a cabeça.

O. M. AÏVANHOV – 19 de dezembro de 2005
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Vocês não saberão mais para onde dirigir seus olhares para estar à escuta do que acontece.
Esses eventos estão a caminho.

Seguramente, as energias arcangélicas velam pelo bom desenrolar desses processos, que são processos não finais, mas iniciais de
transformações de consciências individuais, de consciências planetárias.
Um fenômeno de elevação vibratória, paralelamente à alternância dos elementos, provocará uma modificação do estado de
consciência dos humanos atualmente encarnados sobre este planeta.

Como eu dizia, seus olhos abrir-se-ão.
Vocês começarão a ver a Luz.
Vocês começarão, através do sofrimento do planeta, a ver os erros da humanidade, o erro de não ter sabido aplicar as leis de
fraternidade, as leis de amor incondicional, universal, que são a lógica inerente de toda vida, qualquer que seja o reino ao qual
pertença.

Em seguida, paralelamente a essa tomada de consciência, o quarto elemento, o elemento água começará a alternar-se, através de
maremotos extremamente catastróficos que se produzirão em alguns lugares do planeta.

É extremamente importante, durante esses eventos, permanecer centrado, aberto, na oração interior, oração do coração, de
unificação consigo mesmo, na fraternidade, evitar todos os movimentos de humores, de cóleras, os momentos em que vocês serão
presas de fenômenos de dúvidas terríveis.
Mas, lembrem-se, é apenas uma etapa inicial.

Após isso sobrevirá uma grande calma, como após um caos, na qual os seres humanos tentarão compreender o que lhes
aconteceu.
E, enfim, vocês se aperceberão, graças, em especial, aos povos do Intraterra, que poderão manifestar-se a diferentes pessoas (que
não estão preparadas para serem canais e canalizadores, mas que são seres humanos que estão nos postos de comandos), de que
vocês não estão sós, que vocês são, também, acompanhados em sua evolução por seres que são muito mais evoluídos do que vocês,
tanto nos mundos celestes como nos mundos do Intraterra.
Isso é extremamente importante.

E os homens que estão no poder e que recusarem ver a realidade da manifestação da energia da consciência do planeta (mas,
também, de consciências que vivem, não no solo, mas no interior do planeta, mas, também, no céu, em dimensões etéreas) e que não
quererão confiar em ensinamentos que terão sido formulados, continuarão sua errância, seu caminho de perdição que os arrastarão
para mais peso, para mais desvario.
Mas compreendam, efetivamente, que duas humanidades, a partir daquele momento, vão enfrentar-se: aqueles que terão
compreendido a lição de consciência do planeta Terra e que compreenderão a lei da Unidade (que toda vida é una), e aqueles que
continuarão a opor-se a essa lei da Unidade.

Agora, quanto à duração total dos eventos e à sua gradação durante certo número de semanas, nós não podemos ser mais precisos
do que eu lhes disse agora.
Simplesmente, compreendam, efetivamente, que há uma relação direta entre o que acontece em cada consciência individual, mas,
também, no que acontecerá na consciência da Terra.

Inúmeros modelos em funcionamento energético ligados ao petróleo, ligados à eletricidade, ligados aos meios de condições atuais
serão extremamente postos em dificuldades, pelos fenômenos climáticos, pelos fenômenos do ar, pelos fenômenos terrestres.
Tudo isso vai encadear-se regularmente, progressivamente, dia a dia, para conduzi-los, enfim, à tomada de consciência final, que sua
Terra é viva, que é um organismo vivo que é necessário respeitar.

Esta Terra vai acordar, mas os planos espirituais vêm, também, ao encontro.
Vocês sofrerão, cada vez mais, de dores de cabeça, porque as energias elétricas cósmicas retransmitidas pelo Sol vão tornar-se
extremamente intensas, a partir de 21 de dezembro, dentro de dois dias, em relação com o solstício de inverno.
E, a partir daí, os eventos vão encadear-se uns após os outros.
Os elementos vão conjugar-se.

Vocês vão aprender coisas aqui e ali sobre este planeta.
A sucessão e a rapidez dos eventos farão interrogar-se, grandemente, o mundo científico, mas, também, as consciências de
todo humano encarnado: criança, adulto, velho, mas, também, os governantes.
Caberá a eles tomar sua responsabilidade quanto à emergência da nova consciência, mas, também, quanto à recusa da emergência
da nova consciência porque, estejam certos, que duas humanidades vão enfrentar-se: aqueles que aceitarão a vida, a Unidade, e
aqueles, uma vez mais, que a ela se oporão, ainda, com mais veemência, com animosidade.

Vocês vão entrar num período de trinta e dois meses que vai corresponder a essa luta entre a consciência da Luz e a consciência da
sombra, ilustrada pelas duas humanidades que se oporão, mas ilustrada, também, pelos dois blocos do oeste e do leste, que se
oporão, eu repito, mas, também, no interior de vocês mesmos.

As partes de sombra quererão manifestar-se ainda mais e as partes de Luz manifestar-se-ão, também, ainda mais.
E vocês serão rasgados entre as forças da sombra e as forças da Luz.
E vocês devem, sem parar, conectar-se à sua Fonte, ao Sol, à Mãe Terra.

Vocês terão, também, a capacidade de dar-se conta de que os mortos não estão mortos, que a consciência é una e indivisa,
que apenas a separação que havia sido necessária para certo caminho evolutivo vai, progressivamente, dissipar-se.
Os véus separativos de consciência vão desaparecer.

Será muito mais fácil entrar em comunicação com outras dimensões, para muitas pessoas, mas, também, com as forças da sombra,
para aqueles que o desejarem.
Miguel desembaraçou, totalmente, os planos espirituais, a partir da quinta até a décima primeira dimensão, totalmente, de
todos os resíduos de forças adversas.
Essas forças opostas à Luz autêntica estão, agora, ao mais próximo da terceira dimensão.
Nisso, convém estarem extremamente vigilantes, extremamente alinhados, conectados à Fonte com seus diferentes meios que vocês
conhecem.



Isso pode ser através de cristais.
Pode ser através de uma oração, uma meditação do coração, uma conexão à natureza.
Mas convém permanecer o mais possível centrado, para não estar submisso a essa maré cósmica, a essa maré planetária que vão
entrechocar-se, progressivamente.

Progressivamente, após o solstício, vocês vão entrar num fenômeno de consciência único, em todo caso, para as almas que estão
prontas.
Qualquer que seja o grau de importância de todos esses eventos de que eu falei e que não posso, de momento, precisar a extensão, é
importante compreender que vocês vão viver esse fenômeno climático, também, no interior de si mesmos.

As energias, tais como vocês as sentem, atualmente, nada são em relação a essa energia cósmica e à reação da consciência
planetária.
Vocês serão agitados; vocês serão abalados pelas energias, pela consciência planetária e a consciência cósmica que vão encontrar,
em vocês, o terreno propício para cristalizar, para fazer emergir ou, ao contrário, fazer morrer, em vocês, coisas que devem morrer, ou
fazer emergir o que deve ser luminoso, belo.

Sua consciência, dito em outros termos, vai expandir-se.
Extremamente importante essa expansão de consciência.
Ela vai fazer-se progressivamente, durante os doze últimos dias do ano, a partir de 20, 21, 22, 31 de dezembro: doze dias que
ilustrarão, totalmente, o que serão os trinta e dois meses que vêm para vocês.

Aí está, caros amigos, progressivamente e à medida dos dias e do avanço da consciência cósmica que desce, esse famoso
espancar cósmico.
E, progressivamente e à medida da reação planetária, esse ser vivo que nos suporta, a todos, em todos os sentidos do termo, vai
manifestar-se, vai reagir ao apelo do fogo cósmico.

Progressivamente, eu os informarei, de acordo com o que me é autorizado dizer-lhes, de acordo, também, com minhas
próprias percepções.
Mas estejam certos de que o processo é, doravante, encadeado, que não haverá, como foi anunciado em diferentes reprises,
fenômenos de adiamento ou fenômenos muito limitados.

Nós entramos num fenômeno extremamente coletivo, ao nível do conjunto planetário, a fim de fazê-los compreender que vocês não
estão isolados nesse país, mas que todos os países interagem entre eles, que não há os ricos e os pobres, que há apenas uma
humanidade, mas não no sentido em que os economistas quiseram construí-la, no sentido desse globalismo, mas no sentido da
fraternidade universal, planetária, global.

Aí está, o que será levado a efeito através da ativação de elementos por intermédio do fogo cósmico, por intermédio da consciência
planetária.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, de momento.

Agora, se vocês têm questões, eu estou, caros amigos, totalmente pronto a responder-lhes, na medida de minhas capacidades.

Questão: como ajudar as estruturas físicas a viver essas modificações?

Caro amigo, as preconizações que eu poderia dar são: beber muita água, em seguida, tomar o chá de aubepine, em seguida, banhar-
se, duas vezes por dia.
Seus processos, à noite, são extremamente potentes, mas fazem apenas começar.
Cada noite será cada vez mais violenta ao nível do despertar, da subida do fogo que está em vocês, através da descida da Luz.

Há um trabalho extremamente potente que se faz nos hemisférios do cérebro, aqui, precisamente, através da fusão, da aproximação
dos hemisférios, mas, também, uma excitação, efetivamente, de fenômenos circulatórios e vascular, que pode introduzir fenômenos de
congestão, sangramentos do nariz, sangramentos ao nível dos orifícios, quaisquer que sejam.
Convém refrescar o sangue.

Refrescar o sangue faz-se tomando duchas.
Refrescar o sangue faz-se bebendo água.
Refrescar o sangue faz-se no aubepine, mas, antes, com o aubepine não quente, morno, quase frio, e, sobretudo, não quente.
Bebam, o menos possível, o quente.

Convém, com as temperaturas que vocês têm, não beber quente, mas quase frio, de maneira a refrescar o sangue, de maneira a que a
fluidez sanguínea não provoque fenômenos congestivos.

Entretanto, vocês terão sangramentos de nariz cada vez mais importantes, que correspondem à retirada de alguns bloqueios que foram
colocados há extremamente muito tempo.

Seus olhos vão abrir-se.
Vocês verão o que é, realmente, a Luz.
A partir do momento em que vocês respeitam essas três regras, tudo estará muito bem.

Questão: o que se chama «os fogos do céu»?

O fogo do céu, caro amigo, é ligado à manifestação do Espírito Santo.
Desde agora quase duas décadas chega sobre a Terra certo número de energias religadas pelo Sol Central da galáxia e pelo Sol que
chega sobre o planeta.

Essas energias são chamadas a energia da polaridade feminina do Pai, a energia do manto azul de Miguel, a energia
Mariana, a energia de Shakti, a energia do Espírito Santo, a energia da Shekinah.
A energia da polaridade feminina do Pai chega sobre a Terra desde agora quase vinte anos, regularmente.

E, nesse período que chega, a totalidade do fogo cósmico que chega é uma energia de natureza elétrica e fotônica, ela chega muito
fortemente, sobre o chacra situado o mais alto dos seres humanos, de maneira a despertar a centelha Divina, o famoso décimo



terceiro corpo, a fonte de cristal, acima da cabeça, de maneira a despertar, totalmente, seu próprio Espírito.
Isso não se faz sem sofrimentos, porque o Espírito é pura Luz.

E a alma coloriu, através da personalidade, de algumas zonas de sombra, o funcionamento do Espírito.
Ora, o Espírito não suporta a sombra, e há processos de reajustes, de aquecimentos do sangue, de descristalizações.

Os sangramentos de nariz são perfeitamente lógicos.
Correspondem, completamente, ao que acontece.
Alguns de vocês terão muito violentas dores de cabeça.

Portanto, o fogo cósmico corresponde à totalidade do Espírito Santo, à totalidade da polaridade feminina do Pai, que chega,
aí, para o Natal.
É importante refrescar, de maneira importante, o sangue.

Ao nível alimentar, convém comer o máximo de legumes, de leguminosas, também, alguns cereais também, e limitar, tanto quanto
possível, os produtos de natureza animal, durante esse período, de maneira a não excitar e aquecer o sangue, mas, ao contrário,
abrandá-lo, para receber ao máximo a energia do Espírito Santo.

Seria bom limitar os queijos, e contentar-se com produtos extremamente naturais e, sobretudo, produtos à base de legumes, e
unicamente legumes, todos os legumes, todos os amidos, também.

Vocês podem comer isso à vontade, mas, sobretudo, não se esqueçam de beber muita água fria, mas, também, o aubepine, não
demasiado quente, beber morno, e frio, se puderem.

Questão: o que é da gripe aviária?

Há fortes chances, também, de que surtos de gripes aviárias explodam e transmitam-se ao homem.
Mas isso será para um pouco mais tarde.

Eu penso que os eventos climáticos que temos, de momento, são extremamente potentes, a menos que as energias arcangélicas
ligadas ao elemento ar (que é a via de propagação de vírus; os vírus pertencem ao elemento ar) misturem-se e combinem-se, nesse
momento, caso em que vocês terão que enfrentar, ao nível planetário, uma crise energética, econômica, mas, também, epidêmica
mundial.

Mas isso será definido apenas a partir dos primeiros dias de janeiro, em função da primeira reação dos governantes, da primeira
ração da totalidade de consciências encarnadas sobre a Terra, de qual orientação tomará a consciência coletiva da Terra, mas,
também, a consciência planetária.

Bem, e agora, caros amigos, vou desejar-lhes boa estrada com todos os males diversos de expansão de consciência na Luz autêntica.
Bem vindos.
Divirtam-se muito.
Eu lhes aporto minha saudação fraternal, toda a minha bênção de amor e de fraternidade, e eu lhes digo até muito em breve.

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=55

19 de dezembro de 2005

***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2005/12/o-m-aivanhov-19-de-dezembro-de-2005.html

Postado por Célia G.
***
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Espinheiro-alvar (albepine)
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Bot.]- Espinheiro-alvar é o nome vulgar de uma árvore, o mesmo que pilriteiro.
O pilriteiro (Crataegus) é um gênero de árvores ou arbustos espinhosos no hemisfério norte pertencente à família das Rosaceae .
Hawthorn é às vezes chamado de "cenellier" e fruto de bagas de espinheiro . Também é apelidado de "espinho branco"

LEIA MAIS AQUI
Pilriteiro - espinheiro-alvar (A ÁRVORE DO CORAÇÃO!!! ) & Ogham: Huath

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/group/obosquesagradoeascriaturasfantsticas/forum/topics/pilriteiro-espinheiroalvar-a

******

"O Evento dos "Três Dias" - Mensagem de SERETI 
(Guia Azul de Sirius - 24D)" em

 MENSAGENS CANALIZADAS DOS ARCANJOS E SERES DE LUZ em Portal dos Anjos e das Estrelas de LUZ

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/o-evento-d...

Portal dos Anjos e das Estrelas de LUZ

"Questão: é importante ter água benta e velas abençoadas durante os três dias?

Bem Amada, Querida Filha, isso foi dito e redito, o mais importante não é a vela de cera de abelha.
O mais importante não é a água benta.

O mais importante é você mesma, porque se seu coração não está irradiante, para que lhe serviria esta vela e esta água?
Para nada.

No momento em que viver o instante, aqueles de vocês que estão prontos o viverão na Alegria, na felicidade que descrevi.

Aqueles que estão quase prontos, poderão efetivamente se ajudar disso.
Mas, aqueles que não estão prontos completamente, isso não trará nada a mais.

Somente será importante o que você é, e unicamente isso."

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

Conferir o post no blog 'Amada e Divina MARIA - 17 de Maio de 2010 -
AutresDimensions'

É importante ter água benta e velas abençoadas durante os três dias?
“O mais importante é você mesma, porque se seu coração não está irradiante, para

que serviria esta vela e esta água?
Para nada.”

Mensagem do blog adicionada por Zulma Peixinho:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Crataegus_laevigata.jpg
http://www.blogger.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/obosquesagradoeascriaturasfantsticas/forum/topics/pilriteiro-espinheiroalvar-a
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-17-de
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/o-evento-dos-tres-dias?commentId=3406316%3AComment%3A695523&xg_source=msg_com_gr_forum
http://www.blogger.com/profile/ZulmaPeixinho?xg_source=msg_share_post
http://www.blogger.com/profile/ZulmaPeixinho?xg_source=msg_share_post


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.Meus filhos, venho do Céu e, hoje, chego
sobre a terra, assinalando assim meu retorno entre você...

Link da mensagem do blog:

Amada e Divina MARIA - 17 de Maio de 2010 - AutresDimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlog...

EM JUNHO DE 2005, NOSSA MÃE DISSE:
"Este corpo deve ser preparado, esse corpo deve ser purificado, esse corpo deve ser lavado para permitir a esta Luz penetrar cada

uma das parcelas, cada um dos recantos de seu corpo.
A preparação consiste, se isso for possível, imergir-se em um banho.

Nesse banho deverão ser colocadas água de flor de laranjeira e água de rosa.
Esta água permitirá lavar seu corpo.

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

Convém também respirar um ar no qual vocês tenham queimado incenso de rosa.
Convém também estar puro de pensamento, abster-se de todo pensamento negativo, de toda negatividade."

Conferir o post no blog '**AS TRANSFORMAÇÕES** - 
Amada e Divina MARIA - AutresDimensions'

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-transformacoes-amada-e
***
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Bem, caros amigos, eis-me muito contente por estar de volta entre vocês, após nossa Divina Mamãe (ndr:
Maria), e eis-me muito contente por vê-los com sua Luz no meio de seu ser, após terem recebido, desde vários
dias, essa Luz ao nível elétrico, ao nível da cabeça, mas, também, ao nível magnético, ao nível de suas costas.

Aí estão vocês, agora, ativados ao nível do triplo canal: ao nível da cabeça, ao nível das costas e ao nível do
coração.
Assim, vocês estão prontos, agora, para receber todos os elementos que vão manifestar-se em vocês e,
também, sobre este planeta.

Eu me regozijo por vê-los tão brilhantes, tão luminosos, por sentir, em vocês, tanta aspiração para a Luz.

Estou, agora, com vocês, para conversar, para entrar no diálogo e permitir-lhes colocar-me algumas questões
que vocês têm no coração, mas, também, após suas questões, poder, eu também, agir, também, em vocês, e
permitir-me aportar-lhes outra forma de bênção, em relação com meu Divino Mestre.

Assim, primeiramente, eu escuto suas questões.

Questão: como acompanhar as descidas de energia?
Há uma ativação extremamente importante de energias elétricas que chega sobre vocês, que desce por
intermédio de seu sétimo chacra.
A fusão dos hemisférios faz-se diretamente.
Mas, acima do sétimo chacra, há a fonte de cristal, a jóia que se ativa cada vez mais.
Essa jóia deve conectar a jóia que está situada no sacrum, passando pelo coração.

Todo processo que visar a circulação do alto ao baixo e do baixo ao alto e recentragem no coração é
extremamente importante.
Isso faz parte da ginástica, mesmo, que se pode fazer todas as manhãs e todas as noites, independentemente
de preconizações que eu já tenha dado nesses últimos dias.

Pensar na ligação ao céu.
Pensar na ligação à Terra.
Recentrar-se em seu coração.
Isso é, já, muito importante a fazer, assim que se ponha o pé no solo, mas, também, ao deitar-se.

Invoquem a proteção de Miguel, pela manhã, à noite.
As energias Micaélicas vão estar no trabalho muito proximamente, ao nível do fogo.
Convém, também, estar em comunicação com o mais baixo da Terra, com o Intraterra, com o Sol, também
consigo mesmos, e uns com os outros, nessa espécie de fraternidade de consciência.

Agora, caros amigos, se efetivamente quiserem, gostaria, eu também, de transmitir-lhes algo.
O que eu vou dar-lhes é uma oração extremamente secreta, que eu fazia em minha vida, transmitida por meu
grande Mestre, ele mesmo, que a havia recebido do Grande Melquisedeque em pessoa, Mestre que, hoje,
comanda o conjunto de sistemas planetários nos quais vocês evoluem.
Eu quero falar de Orionis.

Escutem bem essa oração, que vocês podem repetir por si mesmos.
Vocês receberão, naquele momento, a potência da ordem de Melquisedeque.

O.M. AÏVANHOV – 21 de dezembro de 2005
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É esta: ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ, SHADDAÏ, SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL
SHAÏ - ABRAHAM.

Potente evocação da potência de Orionis, pela energia diretamente Luz de Orionis, que vocês recebem,
atualmente, sobre a cabeça.

Eu repito.
Concentrem-se em sua cabeça.
Levem sua consciência sobre a cabeça, vocês verão: ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ,
SHADDAÏ, SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL SHAÏ - ABRAHAM.

Façam isso quando vocês têm necessidade da Luz de Verdade.
Façam isso quando vocês têm necessidade de ser iluminados sobre um problema, porque isso corresponde,
totalmente, à Luz e à Verdade da Divina ordem de Melquisedeque, que lhes permitirá receber a influência
dessa Luz de meu Divino Mestre.

Aí está, caros amigos.
Eu lhes aporto, como convencionou-se, todo o meu amor e toda a minha bênção.

Seja, abençoados em seu trabalho de avanço da Luz, de recepção da Luz, de abertura de coração.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrar essa assembleia.

Eu também vim em assembleia.

Nós temos muitas coisas a dizer-lhes, hoje, em relação a essas perturbações que chegam, agora, sobre seu
planeta e que vão reforçar-se, a vocês, progressivamente e à medida dos dias que vêm, mas, também, em
vocês, como de hábito.

O que acontece no exterior acontece, também, no interior de seus corpos e de suas consciências.

E, primeiramente, tenho a agradecer-lhes por estarem presentes, escutarem o que temos a dizer-lhes para
acelerar o processo e ir ao sentido da Luz autêntica e do que vem.

Mas gostaria, primeiro, deixar-lhes a palavra, para ver se vocês têm questões complementares em relação a
tudo o que já temos dito há vários dias, e que vai ao sentido de nossa evolução comum, no sentido fraternal, é
claro.

Questão: poderia falar-nos da «subida de Kundalini»?

A subida do Kundalini foi um fenômeno descrito nas tradições orientais.

Entretanto, desde o início do século XX, desde mais de cem anos, as coisas mudaram, profundamente.

Inúmeros sábios orientais, cujos primeiros foram Sri Aurobindo, Mãe e, efetivamente, outros após eles,
atraíram a atenção dos yogi sobre o fato de que o despertar do Kundalini, tal como era escrito nos textos, era
algo que não era mais atualidade porque, hoje, o ser humano, a Terra, em sua totalidade, tinha acesso a uma
nova dimensão, que se chama o supramental, que vocês chamam, hoje, na new age, a quinta dimensão.

Ora, a particularidade da quinta dimensão é, também, iluminar o supramental.

Hoje, a iluminação do supramental corresponderia à ativação do Espírito Santo em vocês.

Ora, esse Espírito Santo é uma energia que desce em vocês.

Não há necessidade de fazer subir o Kundalini enquanto o Espírito Santo não desceu, enquanto o supramental
não penetrou cada célula, em profundidade.

O Kundalini desperta naturalmente, mesmo se se possa favorecê-lo, obviamente, a partir do momento em que
o Espírito Santo foi recebido.

Quando o Espírito Santo foi recebido, a ativação do terceiro olho está presente.

Isso se chama a transfiguração.

Isso se chama a iluminação do supramental.

Naquele momento, é preciso dizer «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos».

Naquele momento, a energia que estava ao nível do terceiro olho passa ao nível do que vocês chamam o
sétimo chacra ou a coroa.

O.M. AÏVANHOV – 24 de dezembro de 2005
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E, naquele momento, a energia do Espírito Santo pode descer ao canal mediano, que os orientais chamam a
shushumna.

E, naquele momento, quando a energia feminina desceu até o sacro e até o pé, e até abaixo dos pés (uma vez
que a conexão é estabelecida com a Fonte Terra, nas profundezas, no núcleo da Terra, no cristal da Terra, em
Agartha), o Kundalini pode subir sem qualquer perigo.

Há o exemplo, aqui, de alguém que viveu em vidas passadas um despertar do Kundalini e que volta, hoje, com
buracos em sua coluna vertebral, e que sofre de suas costas, hoje, devido aos seus despertares do Kundalini
que aconteceram nos tempos antigos, mas que não foram feitos de maneira conforme à vontade do Pai, à
vontade da Unidade, e que provoca estragos importantes ao nível vertebral.

Isso deve ser evitado hoje, imperativamente.

Mas a finalidade, eu repito, meus caros amigos, não é nem o kundalini, nem a Shakti.

A finalidade é o Pai, a Fonte, a Unidade, o Sol, a Luz autêntica e a fraternidade.

Dito em outros termos, aquele que estaria na fraternidade não tem mais necessidade de falar do kundalini ou
da shakti ou de outra coisa.

Ele já está nessa energia há muito tempo.

Questão: o que você entende por «fraternidade»?
A fraternidade corresponde ao que eu ensinei toda a minha vida nesse país, ou seja, que o único modo de
chegar ao Pai, de chegar à Luz, é a fraternidade fraternal: serem irmãos.

Vocês são todos irmãos.

Nós somos todos irmãos.

Enquanto vocês não tiverem compreendido isso e posto em prática, a cada minuto de sua vida, vocês poderão
ter o despertar do kundalini, vocês poderão aceder à quinta dimensão, poderão aceder à décima primeira
dimensão, mas voltarão todo o tempo, sistematicamente, enquanto não tiverem feito de sua vida um ato
fraternal a cada inspirar e expirar, compreendido que aquele a quem você fala, diante de você, é você mesmo,
ninguém mais.

Aí está a fraternidade, a implementação da fraternidade.

Não é um conceito intelectual, nem filosófico.

É uma conduta de todos os dias.

É uma conduta de cada minuto: comportar-se no irmão, no verdadeiro sentido do termo.

Isso quer dizer «ser irmão».

Isso quer dizer aportar assistência, calor, compreensão, amizade, amor, como deveria ser em dois irmãos,
todo o tempo.

Questão: e o que é do amor?
O amor não é, absolutamente, uma emoção, já.

O amor não é, absolutamente, um apego.

O Amor é um sentimento profundo, vital, que corresponde ao núcleo da alma humana.

Esse sentimento profundo, vital, que é o núcleo da alma humana, vai manifestar-se ao exterior como uma
atração, acompanhada, ao mesmo tempo, de uma doação de si, mas, também, de um desapego.

Isso é ilustrado melhor, como eu o disse em minha vida, pela relação existente entre o planeta sobre o qual
vocês estão e o Sol que tem, ao mesmo tempo, a atração e o destacamento, ao mesmo tempo, a doação de si
sem julgamento, sem partido, permanente, incessante, inabalável, infalível, por seus raios, por sua irradiação.

Aí está o amor.

A partir do momento em que o amor tinge-se do mínimo apego, a partir do momento em que o amor tinge-se
da mínima emoção, isso não é mais o amor.

Absolutamente não mais.

Questão: onde estão os ajustes que se vivem ao nível planetário?



O movimento amplifica-se.

A plena zona de turbulência está fixada, a priori, em 26 de dezembro, às 12 horas.

Deveria haver um reforço muito importante das perturbações climáticas, aéricas, que não correspondem,
unicamente, ao vento, mas, também, ao movimento e, em seguida, o elemento terra e fogo nos dias que
seguem.

Mas, isso, vocês viverão, progressivamente.

Nós não podemos precisar, ainda, os pontos de impacto, precisamente, exceto, obviamente, o que temos dito
em relação ao cinturão de fogo do Pacífico e as cidades da Indonésia, mas, também, ao continente norte
americano, mas, também, no cinturão de fogo que corresponde ao Equador, mas, também, o que corresponde
às ilhas, em especial, Taiwan e o Japão.

Mas, isso, vocês verão, por si mesmos.

Obrigado a vocês, caros amigos.

Como convencionado, eu lhes aporto minha bênção e eu lhes digo até não muito tempo

Os intervalos aproximam-se.

Eu gosto muito disso.

Sejam abençoados e até breve.

************
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Caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los neste dia de regeneração.
Gostaria de dizer-lhes, hoje, que a Terra entrou em sua fase de regeneração.
Como diriam alguns: «Aleluia».
Era tempo.
Era tempo para que esta Terra regenere-se.
Vocês verão uma influência de elementos que irá crescendo, como se vê, progressivamente, há vários dias.
E nós vamos chegar no dia 27 deste mês a eventos de amplitude verdadeiramente planetária, nos quais o sentido da fraternidade
deverá, enfim, aparecer sobre este planeta, a fim de que a humanidade compreenda que ela não está aqui, unicamente, para ganhar
sua vida, unicamente, aqui, para ocupar-se de seus pequenos negócios.

Mas que a humanidade é destinada a reencontrar, enfim, sua Divindade, a voltar-se para a Divindade, para a Fonte, a fim de
receber o ensinamento da Fonte, a fim de receber a Luz da Fonte, a fim de receber a totalidade de sua herança espiritual,
ligada à sua Luz esquecida, agora, por muitos de vocês que estão encarnados sobre este planeta.
É importante, agora, ir a esse caminho do retorno ao Pai.
Não se deve esquecer a parábola do Filho perdido, do Filho pródigo.

Mas, agora, a hora do retorno soou, a hora de retornar à verdade essencial, ao trabalho essencial, chegou.
É tempo de tomar, novamente, o caminho do retorno.
A regeneração planetária mostra-lhes o caminho.
O rebuliço elementar vai prosseguir, como nós já havíamos anunciado já há várias semanas.
Haverá certo número de eventos que vão produzir-se, reforçar-se, casar-se, induzir manifestações de tipo que vocês chamam efeito
dominó.
O efeito dominó está nascendo.
O alvo principal do efeito dominó é o conjunto do planeta, é o conjunto de consciências da Terra.

Alguns dominós recusarão retornar para a Luz.
Outros se voltarão e amplificarão o movimento.
Nisso, é extremamente importante estarem alinhados na oração do coração, na meditação de cada minuto, não deitados numa cama,
mas a meditação consciente, atenta aos seus gestos, às suas palavras, às suas ações.
A cada minuto, religar-se à Fonte Solar/Terrestre, a fim de estar em ressonância máxima, a fim de estarem alinhados consigo mesmos,
com suas Fontes, a fim de estarem, vocês mesmos, alinhados em seu coração.

O Espírito Santo vem para vocês.
Deem-se conta da chance que vocês têm.
Já, uma pequena parcela do Espírito Santo depositou-se sobre este planeta, desde 1989.
Mas, hoje, chega a totalidade do Espírito Santo, a totalidade dessa energia cósmica, que vai provocar o espancar cósmico, a surra
cósmica, mas, também, a iluminação e a reversão de consciências.
Convém estarem prontos.
Vocês estão prevenidos.

É seu dever estarem alinhados para receber a totalidade do Espírito Santo em vocês, a totalidade da energia Divina, fazer transmutar o
conjunto de suas células.
E, nisso, o tempo que vocês têm deve ser totalmente purificado, pacificado, ao nível das emoções, ao nível dos
pensamentos, ao nível do corpo, ao nível dos intestinos.
Vocês devem estar no acolhimento total, espiritual, da Luz Divina que vem fazer o trabalho em vocês.
Como vocês querem que o trabalho seja feito, se vocês não acolhem o que vem?

Pouco importam os eventos, pouco importam os elementos que se desencadeiam.
É a última oportunidade que é oferecida, ao conjunto da humanidade, de conectar a Fonte, de despertar ao seu pleno potencial
espiritual, de Divindade, de Luz.
Não é preciso fazer obstáculo, de qualquer maneira que seja, à realização do potencial espiritual de sua Luz Divina.

Questão: quais são os efeitos dos produtos animais no corpo humano?
O efeito de produtos animais é gerar, obviamente, a emoção.
Quanto mais as emoções estão presentes, mais há produtos animais que são ingeridos, e vive-versa: quanto mais vocês ingerem
produtos animais, mais há manifestação de emoções.
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A emoção pode ser positiva, mas a maior parte das emoções ligadas aos animais é ligada aos traumatismos vividos quando da morte
desses animais e, portanto, provoca cólera, estresse, tristeza e, sobretudo, agressividade.
Convém, nisso, limitar o consumo direto de qualquer animal, mas, também, de tudo o que vem de secreções de animais.
Apenas o ovo pode ser, ainda, consumido.

Questão: quais são os efeitos do álcool no corpo humano?
O álcool tem a particularidade de ligá-los ao mundo astral, não necessariamente nas emoções, exceto se seu estado de humor é
negativo.
Mas o álcool propicia certo grau de aquecimento e de elevação da consciência, mas que não pode permanecer ligado à sua Fonte, e
que vai vagar nos limbos do mundo astral.

Questão: como acompanhar, fisicamente, essas descidas de energia?
Há dois procedimentos que são extremamente importantes.
Primeiro, a respiração.
Entrar o sopro, conscientemente, até o baixo ventre.
Apoie-se no ventre, para fazer sair o sopro (não inspirar pelo alto do corpo, mas pela parte inferior do corpo).
Isso já é dado em meus ensinamentos.
Agora, a segunda técnica vai consistir em fazer movimentos, não para liberar as quatro barreiras das raízes dos membros superiores e
inferiores, mas liberar as pequenas barreiras.
As pequenas barreiras são os tornozelos e os pulsos.
Alguns de vocês começaram a sentir estalos, dores, nessas pequenas barreiras.
Convém fazer movimentos com os punhos, em todos os sentidos, e a mesma coisa com os tornozelos.

Isso vai permitir fluidificar e permitir a livre circulação da energia cósmica até as extremidades, e à energia cósmica entrar, também,
por essa via.
Portanto, é um procedimento de ativação, pela rotação das articulações ao nível dos punhos e dos tornozelos.
Façam isso regularmente, pela manhã e à noite.
Aí está: duas técnicas bem simples.

As crianças, sobretudo abaixo de quatorze anos, não têm as mesmas atividades mentais nem emocionais que as suas.
Elas estão, portanto, muito mais aptas a receber essas energias sem desequilíbrios, porque seu corpo astral não está, ainda,
completamente constituído.
Há muito menos perigo do que em vocês.

Questão: o que é do Espírito Santo?
O Espírito Santo é um mau termo.
O termo exato é o termo hebraico, que quer dizer Shekina, que os orientais chamaram a Shakti.
É a polaridade feminina do Pai.

É a energia cósmica que vem de muito longe, que vem apenas a cada 52.000 anos, que está em preparação desde 1987, 1989, que
se derrama pouco a pouco, com um efeito cumulativo, que preparou os fenômenos de ascensão, que permitiu fenômenos mediúnicos
extremamente importantes, que não existiam em minha vida, que fez com que alguns seres se tornassem médiuns, que foram capazes
de canalizar inúmeras entidades, mas, também, provocar um início de receptividade do planeta e das consciências para o dia em que
a energia do Espírito Santo chegasse.

E esse dia chegou.
Essa polaridade feminina do Pai é uma energia que vai corresponder à reversão, ou seja, que o sentido dos valores, que estavam, até
o presente, orientados para a materialidade, vai, de um único golpe, encontrar-se, inteiramente, revertido e propulsionado para a
espiritualidade, para a Luz, para a sede do Pai.
Essa energia é uma polaridade feminina.

É uma energia que intervém a cada vez que há uma mudança de polaridade.
O Espírito Santo, a Shekina, é algo que vem agitá-los, de maneira a revertê-los.
É uma energia extremamente potente, cuja cor é o azul escuro, associada ao dourado.
É uma energia que vocês podem tentar visualizar como preenchendo cada uma das partes de seu corpo.
Essa energia é destinada a favorecer, no momento vindo, o fenômeno de ascensão pela elevação vibratória ao nível celular.
Aí está o que eu posso dizer-lhes sobre isso.

Questão: o que é a polaridade masculina do Pai?
É uma energia que dicotomizou-se.
A Fonte é una.
O Pai é um.
A Luz é una.

Mas, para entrar em manifestação, ela é obrigada a dividir-se.
Se se retoma a analogia que existe ao nível do triângulo superior dos sefirots, temos a coroa, Kether, depois temos Shokmah e,
depois, temos Binah, que é a esfera superior, a Trindade superior, não manifestada, que vocês chamam, sobre esta Terra, Pai, Filho,
Santo Espírito.
Mas, de fato, é Pai, Mãe, Filho.

E a Mãe é a dicotomia da energia do Pai, em uma polaridade, em uma natureza feminina, porque fecundante, porque descendente e
não ascendente.
É uma energia que vem inverter as polaridades: o que era interior torna-se exterior, o que era exterior torna-se interior.
Energia de reversão em todos os sentidos: baixo/alto, alto/baixo, interior/exterior, mas, também, esquerda/direita.

Mas, também, ao nível planetário: o que era polo norte tornar-se-á polo sul, e reciprocamente.
Não para imediatamente, entretanto, é a preparação.
Aí está o que se pode dizer da polaridade feminina do Pai.

É uma energia que está ao mais próximo da Divindade absoluta, da Fonte primeira, do ponto central da Luz do Pai, mas que
femininizou-se, para as necessidades da manifestação e do retorno à Unidade, de maneira a poder entrar na matéria e transformá-la,



fecundá-la.

A polaridade masculina do Pai é, por essência e por natureza, imutável, em todas as direções do espaço, em todas as dimensões do
tempo e em todas as dimensões.

Questão: por que o Espírito Santo, em nossa iconografia, é representado por uma pomba?
Simplesmente, porque a pomba é o animal da paz.
A descida do Espírito Santo é a descida da paz.
Se isso desencadeia a guerra, é a vontade da humanidade.

Mas a energia espiritual, a incorporação do Espírito Santo é uma energia que informa, que vem emitir a mensagem do retorno, do
momento do retorno ao Pai e à Unidade primordial, essencial e fundamental.

E tomou-se, em todo caso, nessa tradição, a pomba, como símbolo da paz.
Mas o Espírito Santo pode ser representado, também, como uma carruagem de fogo, como uma Luz, um fogo cósmico devorador, que
desce sobre a Terra.
Bem, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Eu lhes digo até muito em breve.
__________________
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O Retorno do Filho Pródigo.
Séc. XVII. Por Rembrandt, atualmente no Museu Hermitage, em São Petersburgo.

O Filho Pródigo é talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos. De
acordo com Lucas 15:11-32, a um filho mais novo é dada a sua herança. Depois de perder sua fortuna (a palavra "pródigo" significa
"desperdiçador, extravagante"), o filho volta para casa e se arrepende. Esta parábola é a terceira e e última de uma trilogia sobre a
redenção, vindo após a Parábola da Ovelha Perdida e a Parábola da Moeda Perdida.

Na tradição católica ocidental, esta parábola é geralmente lida no terceiro domingo de Quaresma, enquanto que na Igreja Ortodoxa, a
leitura ocorre no Domingo do Filho Pródigo.

“
«Continuou:
Um homem tinha dois filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os
seus haveres entre ambos. Poucos dias depois o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país
longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades.Foi
encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-
se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu
pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome! Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o
céu e diante de ti: já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus jornaleiros.
Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele e, correndo, o abraçou e
beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse
aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés; trazei
também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se
achou. E começaram a regozijar-se.
Seu filho mais velho estava no campo; quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança: e chamando um
dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado,
porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar; e saindo seu pai, procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um
cabrito para eu me regozijar com os meus amigos; mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu
mandaste matar para ele o novilho cevado.
Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu; entretanto cumpria regozijarmo-nos e
alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou.» (Lucas 15:11-32)[1]

Contexto e Interpretação

Filho Pródigo.
1618. Por Rubens, atualmente no Museu Real de Belas Artes de Antuérpia, na Bélgica.

Esta é a última das três parábolas sobre perda e redenção, na sequência da Parábola da Ovelha Perdida e da Parábola da Moeda
Perdida, que Jesus conta após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar as suas refeições com
"pecadores". A alegria do pai descrita na parábola reflete o amor divino, a "misericórdia infinita do CRIADOR" e "recusa do PAI em
limitar a sua graça" .
O pedido do filho mais novo de sua parte da herança é "ousado e insolente" e "equivale a querer que o pai estivesse morto" Suas
ações não levam ao sucesso e ele finalmente se torna um trabalhador por contrato, com a degradante tarefa (para um judeu) de cuidar
de porcos, chegando ao ponto de invejá-los por comerem vagens de alfarroba. Em seu retorno, o pai trata-o com uma
generosidade muito maior do que ele teria o direito de esperar.
O filho mais velho, ao contrário, parece pensar em termos de "direito, mérito e recompensa" ao invés de "amor e benevolência". Ele
pode representar os fariseus que estavam criticando Jesus.
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Caros amigos, bom dia.
No que concerne à ativação dos elementos sobre o planeta, nós podemos dizer, hoje, que a influência das eletricidades cósmicas
que se derramam sobre a Terra atingirá seu apogeu amanhã, pelas 12 horas.
Em seguida, haverá quarenta e dois dias, como nós o assinalamos, nos quais muitas coisas vão produzir-se.
Muitos elementos vão sobrevir misturando, de diferentes maneiras, cada um ou vários dos elementos entre eles, uns com os outros, de
acordo com as regiões do planeta.
Isso poderá passar por manifestações de variações térmicas, extremamente brutais, não habituais, em todas as regiões do mundo.

Obviamente, os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico serão reativados, assim como inúmeros sismos irão crescendo e terão
repercussões cada vez maiores.
Esses rebuliços, que vão existir ao nível do planeta, não se esqueçam de que eles se produzem, também, no interior de vocês.
Produzindo-se no interior de vocês, eles arriscam ocasionar rebuliços ao nível de suas consciências, ao nível de suas aspirações,
ao nível de suas emoções.
Convém encontrar a calma, através da natureza, através da alegria, através de derivativos que evitem ao mental cristalizar-se em nós
de problemas.
Isso é extremamente importante para aperfeiçoar a preparação que eu dei ontem, para permanecer alinhado no momento em que o
apogeu da eletricidade cósmica surgir.

É importante que a primeira abordagem das energias do Espírito Santo faça-se numa consciência perfeitamente alinhada no corpo,
perfeitamente arejada, perfeitamente limpa, perfeitamente liberada na circulação das energias no conjunto de células do corpo.
Isso é extremamente importante quando da primeira conexão de energias em relação com a pré-ascensão, porque se trata,
verdadeiramente, de um fenômeno de pré-ascensão que vai produzir-se a partir de amanhã, a partir de meio dia.
Aí está, caros amigos, o ensinamento, hoje, era extremamente curto.
Aí está, caros amigos, o que eu tinha a dizer-lhes para a preparação desse dia magistral de amanhã.
Agora, se vocês têm questões em relação a esses eventos, estou pronto para responder.

Questão: poderia falar-nos do «carma»?
O interesse do carma foi colocado pelas almas que decidiram experimentar a matéria, criar, progressivamente e à medida de éons e
éons de encarnação, processos de descida ao mais profundo da matéria.
A consciência era livre de toda matéria, no início.
Mas, progressivamente e à medida que a consciência impactou-se ao mais profundo da matéria, o conjunto de consciências
encarnadas decidiu criar leis que são as leis que vocês observam hoje, na vida de todos os dias.
Vocês cortam uma árvore, ela cai.
Vocês põem uma bomba, ela explode.
Isso se chama: ação/reação.
Mas, também, ao nível das consciências, a partir do momento em que há encarnação, e que há reencarnação, há necessidade
absoluta, eu diria, de reparar.

Mas essa lei de carma, de absoluta reparação, não é, absolutamente, inevitável, porque, há 2.000 anos, porque, depois que
o Cristo, nosso Senhor, encarnou-se sobre a Terra, Ele prometeu a lei de redenção pela ação de graça.
Há duas leis no universo: ação/reação, portanto, carma, e ação de graça.
Quando há ação de graça não pode mais haver carma.

A ação do carma é uma ação enquanto vocês permanecem limitados na perspectiva da terceira dimensão, enquanto vocês
permanecem no peso, na queda, na noção de prazer na encarnação, na noção de prazer de ação/reação.
A partir do momento em que sua consciência volta-se para o Divino Filho e para o Pai, para a Fonte, progressivamente, vocês aliviam
seu carma, não reparando pela reação, mas pelo alívio de ação de graça.

A descida do Espírito Santo tem a mesma virtude de reparação, de transmissão de Luz e, portanto, de subtraí-los da ação/reação para
colocá-los sob a influência da ação de graça.
Durante os períodos que precederam a encarnação do Cristo, obviamente, não havia ação de graça.
Tudo era submisso à ação/reação.

Felizmente, a ação/reação existe porque, quando um ser humano ou um conjunto coletivo, qualquer que seja, comete um erro, como
compreender que ele viola as leis de amor universal (de amor fraternal de toda vida existente pelos sistemas solares múltiplos infinitos)
se não houvesse essa lei de ação/reação?
A lei de ação/reação é suposta de colocá-los nos trilhos e permitir-lhes compreender que não há caminho de saída além do amor, além
da fraternidade.
Aí está o único objetivo da ação/reação: permitir-lhes encontrar a ação de graça.

O.M. AÏVANHOV – 26 de dezembro de 2005
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Questão: a experiência da matéria era necessária?
Absolutamente não.
O Arcanjo Miguel, por exemplo, jamais tomou corpo.

Mas, em dimensões muito mais altas como, por exemplo, a dimensão de meu venerado Mestre, ele apresentou certo número de
encarnações sobre este planeta, mas não sujeitas à ação/reação.

A descida na matéria, no sentido em que vocês a vivem em suas dimensões vastas, não é, absolutamente, inevitável.
Mas ela se torna inevitável a partir do momento em que vocês decidem participar do próprio processo evolutivo da matéria.
Há entidades que jamais conhecerão a matéria.

As entidades as mais próximas do Pai, os Hayoth Ha Kodesh, por exemplo.
Eles não sabem, mesmo, o que é a água.
Eles não sabem, mesmo, o que é a matéria, uma árvore, um vegetal, um fio de erva.

Não está na finalidade deles, na sua vida de possibilidades aproximar-se dessas dimensões extremamente pesadas, que os fariam
perecer, instantaneamente, assim que eles se aproximassem, eu diria mesmo, da décima oitava dimensão.

Fazer a experiência da matéria no momento da encarnação é uma escolha extremamente livre.
Ninguém força-os a reencarnar-se ou a encarnar-se.
É uma decisão tomada de maneira totalmente livre pela alma.
Ninguém os empurra como ser humano, na matéria.

São vocês mesmos que voltam, através dos apegos, dos prazeres que têm a reencontrar na vida, mas, também, pela
necessidade de amor.
Eu explico: a necessidade de amor é a necessidade de reparar as faltas de amor que vocês tiveram nas diferentes vidas que os
empurraram a reencarnar.
Porque, mesmo ao nível da alma, é difícil aceitar, é difícil compreender que não há obrigação, real, de reencarnação.

A ideia Oriental de que toda ação deve ser paga de uma reação, qualquer que seja, como é descrito no budismo, é uma heresia.

A alma humana nasceu e continua livre, totalmente.
Ela decide, em toda liberdade, descer na matéria.

A alma, uma vez que ela saiu do corpo, uma vez que ela desencarnou e retorna perto da Fonte, mesmo uma alma
extremamente pura, extremamente luminosa que retornaria ao mais próximo da Fonte, teria a visão panorâmica,
antecipativa, também, do que acontece nos planos que ela acaba de deixar.

E o fato de ver outras almas, o fato de ver lugares, o fato de ver locais que não são totalmente iluminados pelo amor dá uma dor
enorme à alma que, no entanto, está próxima da Fonte.

E isso implica a necessidade, o prazer, o desejo de reencarnar-se.
A alma é totalmente livre, mas a atração da matéria é mais forte, geralmente, enquanto ela não purificou, totalmente, certo número de
apegos.

Os apegos são as coisas as mais difíceis a resolver.
Mesmo uma alma extremamente evoluída pode desenvolver, em algumas vidas, processos de apegos extremamente potentes, que
apesar de sua atração para a Luz, a capacidade de desapegar-se da necessidade de reencarnar-se, qualquer que seja a quantidade
de amor no qual ela se aproxima, no momento dessa subida para a Fonte.

Os apegos são múltiplos: a um país, a um objeto, a uma pessoa, a uma emoção, a circunstâncias.
Todo fenômeno que provoca uma noção de desejo e de prazer corresponde a um apego.
Isso é difícil a explicar com palavras.
Entretanto, isso é uma total realidade.

Quando não há mais apego, não pode mais haver encarnação.
Há, efetivamente, certo número de contratos que são assinados em função das almas, que necessitam acompanhar a matéria durante
certo tempo.
Entretanto, no plano absoluto, uma alma é totalmente livre de descer ou não no plano dimensional.

Mas pareceria que inúmeras almas tenham necessidade de viver a experiência da matéria, sobretudo, neste período de grande
transformação.

Questão: no processo de encarnação, escolhe-se a família?
Obviamente que se escolhe a família.
É-se livre de tudo escolher.
É-se ajudado pelos Senhores do carma, pelos Anjos Lipika Cármicos, também.
É-se ajudado por alguns seres de Luz que guiam, em função de nossos desejos.
Mas nenhum ser de Luz, nenhum Lipika cármico irá contra seu desejo de encarnação.
O melhor possível, ele lhes fornecerá indicações precisas.
Mas, obviamente, são vocês que escolhem a família.

E, frequentemente, vocês escolhem a família para permitir a essa família resolver um carma que ela tem com vocês.
O carma é uma má expressão.
Digamos que, quando vocês descem em encarnação, vocês procuram reparar, não seu carma, mas o carma dos outros.
Vocês assumem o peso.
Vocês assumem a responsabilidade de certo número de coisas que torna difícil cortar, uma vez tomada na descida à encarnação.
Mas, jamais, ninguém os força a experimentar tal ou tal situação.
São vocês mesmos que decidem, sobretudo, para a família.
As configurações gerais de DNA são desenhadas e escolhidas por vocês mesmos e por ninguém mais.



Questão: qual é o objetivo da encarnação?
O objetivo é a espiritualização da matéria.
Como espiritualizar o corpo material no qual vocês estão?
Aí está o objetivo final, que nada busca.

Não basta, absolutamente, dizer-se «vou romper todos os apegos», como fazem algumas técnicas budistas tibetanas que vão procurar
purificar o carma, que vão meditar sem parar sobre o próprio carma, sobre tangkas específicos.
Isso é uma heresia.
Isso pode tomar certo número de vidas.

Desde o nascimento do Cristo, basta-lhes ligar-se à ação/reação de graça, e não a ação/reação pura.
Toda ação que vocês fazem deve resultar, na reação, uma ação de graça.

A ação de graça é o ato desinteressado, totalmente, de seu objetivo e de seu interesse.
Agir e Fazer, unicamente, para servir ao Cristo, para servir à Luz.
Aí está a única finalidade, o único objetivo.
Medir-se-á seu objetivo de Luz à sua capacidade para servir e para dar o que vocês são, ou seja, a Luz.

A ação/reação é, obviamente, a finalidade da encarnação, espiritualizar a matéria, tornar-se, si mesmo, Luz, nesse corpo e não num
hipotético outro lugar, uma vez que vocês estão aí.

A Luz é muito fácil a encontrar para uma alma humana, uma vez que ela não esteja mais nesse corpo de matéria.
Mas o corpo de matéria, compreendam, efetivamente, que foram vocês que o criaram, progressivamente e à medida de milhões de
anos.

Esse não parece ser o ponto.
Aí está, se efetivamente quiserem, agora, vamos deixá-los.
Eu lhes desejo, a todos, uma boa jornada.
E eu lhes digo até muito em breve.
E eu lhes aporto minha bênção.
__________________
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Bem, caros amigos, aqui estou, extremamente contente por encontrá-los novamente, como previmos ontem. 

Eu os saúdo. 

Como observaram, inúmeros eventos que devem produzir-se, ainda não chegaram.

Isso corresponde a algo que é uma distorção entre a realidade do impacto energético que se produziu no momento previsto e que, no
entanto, não provoca, de momento, a reação desejada ao nível da Terra.

Mas, quanto mais o espaço de tempo cresce entre o advento da energia e a reação das energias opostas a essa energia, mais as
consequências disso são extremamente prejudiciais para o planeta.

Isso é algo extremamente importante a compreender.

A partir do momento em que uma qualidade de energia manifesta-se, a um dado momento, e que não há reações e ressonância,
reação de implementação, do que deve produzir-se para permitir que a eclosão da energia na matéria, isso traduz um fenômeno de
desarmonia extremamente importante. 

Se preferem, um momento de não resposta em relação à ignição, isso traduz uma inércia muito maior de sistemas que vão provocar,
no momento em que a explosão do espancar ocorrer, uma onda de choque muito mais violenta, muito mais intensiva, muito mais
extensiva que o que foi previsto inicialmente. 

Em nenhum momento, antes da entrada nas camadas sutis do planeta, nós podemos decidir o momento da adequação dessas
energias que vêm da décima oitava dimensão à sua terceira dimensão. 

Isto quer dizer e isso implica que os eventos (cinturão de fogo do Pacífico, circulação de massas aéricas extremamente
importantes, sismos extremamente importantes e, enfim, maremotos) que devem produzir-se, produzir-se-ão,
necessariamente, mas a amplitude excederá o que havia sido previsto, porque o nível de inércia de diferentes camadas da
terceira dimensão do planeta tiveram muita dificuldade para reagir, devido à densidade, à materialidade, muito demasiado
compacta, muito demasiado densa, que necessitam de um afluxo de fogo muito mais intenso do que havia sido previsto. 

Compreendam, efetivamente, que a descida do Espírito Santo não é algo que se produz e que se para.

Ela começou há mais de dez anos.

E ela continua, para chegar ao seu apogeu, o paroxismo da descida que ocorreu hoje.

E agora, essa energia acumula-se na matéria, acumula-se nas células, acumula-se na humanidade, até o momento em que ela
permitirá a eclosão do fogo da Terra.

Ora, o fogo da Terra é, agora, adiado de certo número de dias, não muito mais, mas certo número de dias, aparentemente.

Isso se traduzirá, inexoravelmente, por confrontações extremamente importantes entre os elementos, entre os homens, entre as células
do corpo.

Isso não se fará sem desgastes importantes.

Isso é algo de extremamente solene.

Isso corresponde a uma desarmonia, a uma não recepção do Espírito Santo na matéria.

O.M. AÏVANHOV – 27 de dezembro de 2005
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O fogo aquece a matéria.

E a matéria reagirá, não por uma subida progressiva, mas por uma onda de choque, extremamente potente e devastadora.

Convém, agora e já, caros amigos, estar na realidade, preparar-se para algo que será, certamente, muito mais importante do
que um espancar cósmico.

Nós devemos ter-nos prontos para qualquer eventualidade.

Quanto mais o tempo passa em horas, em dias (e nós não esperamos mais), mais isso traduz a dificuldade para subir na vibração do
planeta, a subida em vibração dos planos sutis do planeta, o que é extremamente prejudicial, ao menos num tempo relativamente curto.

Mas isso não deve impedir-nos de regozijarmos por receber esse Espírito Santo, mas deve, também, atrair nossa atenção a eventos
que serão, certamente, um pouco menos controlados do que deveriam ser e do que havia sido anunciado desde várias semanas,
percebidos por inúmeros médiuns sobre o planeta, e por numerosos canais.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.

Instante extremamente importante, instante de gravidade.

Nós não podemos mais assegurar a ordem de manifestação de elementos, entretanto, isso se produzirá.

Nós esperamos, ainda, através do reajuste de redes magnéticas fornecidas pelos povos do Intraterra, poder dirigir esse fogo a lugares
de menor população, mas, também, a zonas de menor estrago ao nível da casca terrestre a ao nível dos mantos sutis do planeta.

Aí está, onde estamos hoje.

Agora, caros amigos, que isso não nos impeça de discutir, como de hábito, sobre sua evolução, sobre sua conduta a ter e adaptação
de seus organismos físicos e sutis.

Vamos, portanto, estar à sua escuta, nas questões e interrogações que surgem no interior de suas consciências.

Eu os escuto, portanto.

Questão: o futuro existe?
Aí está uma questão extremamente grave.

Na terceira dimensão, nas limitações cármicas, ação/reação, nas quais vocês foram forçados a evoluir, nas quais nós fomos forçados
a evoluir há 52.000 anos, mais de 52.000 anos, é evidente que o futuro existe.

Mas será que o futuro existe no presente, no passado ou em outra dimensão?

Na terceira dimensão, nós falamos de um tempo linear, passado/presente/futuro, que se sucedem no tempo, um após o outro.

Mas, em outro nível de consciência, em especial do nível em que eu lhes falo, é evidente essa trama
(passado/presente/futuro) linear não existe, absolutamente.

Há, em contrapartida, eventos absolutamente certos.

Nós podemos dizer que a consciência planetária desloca-se de acordo com uma norma específica.

A consciência do humano desloca-se de acordo com uma norma específica que vem do futuro para o passado, para o presente, numa
outra direção que não a que nós observamos na terceira dimensão.

Isso é extremamente difícil e árduo a compreender.

O futuro existe, sim.

Os eventos, quaisquer que sejam, como o nascimento, a morte ao nível de uma célula, ao nível de um indivíduo, ao nível de um planeta,
ao nível de um Sistema Solar, ao nível de uma galáxia, obviamente, existem.

Eles são programados, mas como sendo programados e tendo, entretanto, a noção de liberdade para acontecer, os caminhos são
múltiplos.

Entretanto, o futuro, obviamente, existe.

Aí está, sem entrar nas leis matemáticas extremamente complexas, que eu mesmo não conheço, lá onde estou.



Seria, para mim, difícil ir mais adiante na distinção sobre a existência do futuro.

Questão: o que se chama de espiritualização da matéria?

Isso, à primeira vista, é extremamente simples.

A espiritualização da matéria é o que está acontecendo com o impacto do Espírito Santo na matéria.

Trata-se de uma subida na vibração, que permite uma etereação da matéria, ou seja, a matéria torna-se mais ampla, mais flexível,
mais arejada.

A matéria eteriza-se.

Ela passa da terceira à quarta dimensão.

Naquele momento, a consciência torna-se muito mais móvel, muito mais solta, muito menos engramada, enquistada, confinada na
matéria e chega a desengajar da matéria, a evoluir, a espiritualizar, ou seja, a subir na vibração, ainda mais.

A espiritualização da matéria é o que vocês chamam a ascensão.

É o que, nos textos antigos, foi chamada a ressurreição, ou seja, a reconexão com sua própria Fonte Divina.

Mas, efetivamente, há transubstanciação da matéria, o que quer dizer que, na própria estrutura atômica, há uma modificação de
movimentos eletrônicos, uma modificação da constituição dos próprios núcleos atômicos, um fenômeno de elevação.

Quando um ser humano espiritualiza seu corpo, seu corpo passa da terceira à quarta dimensão.

Sua consciência, que estava na terceira dimensão, passa, totalmente, à quinta dimensão.

Há etereação.Há etereação.

Há substituição de alguns átomos constituintes por outros átomos, muito mais leves.

Há, também, modificação vibratória do DNA, mas, também, do número de filamentos de DNA.

Isso nos levaria demasiado longe.

Aí está o que se pode entender por espiritualização da matéria.

Trata-se, obviamente, no que concerne, em todo caso, ao que está acontecendo ao planeta, de uma espiritualização total (habitantes,
homens, almas, vegetais, animais): tudo o que deve elevar-se, deve elevar-se.

Tudo o que não puder elevar-se será reciclado e começará uma vida em outro lugar.

O planeta Terra é um planeta sagrado.O planeta Terra é um planeta sagrado.

A ascensão planetária e o apelo do Espírito Santo que ela recebeu é uma revelação de sua sacralidade e, portanto, uma sacralização
real de seus modos de manifestações de vida.

Portanto, o fenômeno de espiritualização da matéria não concerne, unicamente, ao ser humano, mas, obviamente, tudo o que está
presente na superfície, na altura, mas, também, nas profundezas da Terra.

É nisso que esse processo é único.

Questão: qual é o papel do som na espiritualização da matéria? 

O som é extremamente importante.

Em minha vida, eu me exprimi muito sobre o que se chama a música das esferas, a música das esferas angélicas, a música das
esferas serafínicas.

Cada esfera de emanação apresenta uma gama musical extremamente importante.

Obviamente que, na espiritualização da matéria, a energia do Espírito Santo é acompanhada por um novo som, eu diria mesmo, por
novos sons.

A gama da terceira dimensão é uma gama a sete: sete notas musicais, sete dias na semana.

Ora, a passagem da terceira dimensão à quinta dimensão acompanha-se de uma passagem de referencial sete para um referencial



doze.

Obviamente, há cinco novos sons que estão em encarnação de manifestação.

Questão: poderia explicar a diferença entre o canto da alma e o canto do Espírito?

Perfeitamente.

O canto da alma é algo que corresponde ao momento em que a alma entra em contato com o coração.

O canto do Espírito corresponde ao momento em que a alma entra em contato com o Espírito.

O som é muito mais alto e muito mais agudo.

Progressivamente e à medida que esse canto (porque é um canto, também) aproxima-se do nível das esferas as mais elevadas do
Espírito, ele se torna quase um infrassom.

Questão: como fazer a diferença entre uma «verdadeira» mensagem ou uma projeção?

Pergunte: Espírito Santo é você? 
Shekina é você?
E Shakti você está aí? 

Sobretudo agora.

Questão: por que Cristo manifesta-se enquanto estou mais atraído para o budismo?

Porque há apenas um único mestre: é Cristo.Porque há apenas um único mestre: é Cristo. 
Porque há apenas um único mestre: o Pai.Porque há apenas um único mestre: o Pai.
E apenas o Filho é o Filho do Pai.E apenas o Filho é o Filho do Pai. 

Caro amigo, seu caminho está ligado à energia Crística.

A libertação de toda alma passa pelo Cristo, mesmo se ele for chamado diferentemente, mesmo se se queira chamá-lo de Tartampion,
é sempre o Cristo. 

Não há outro caminho.

Não é por acaso se esse grande neófito disse: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida».Não é por acaso se esse grande neófito disse: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida».

Não há alternativa além da passagem pela energia Crística e, no seu caso, a presença Crística, devido à sua filiação. 

Você pode encontrar-se com todos os Mestres que quiser, mas não há outros mestres que não você, em relação com o Filho, Ele
mesmo em relação com o Pai, ou seja, com sua Fonte.

Sua filiação é uma filiação Crística e não se pode renegar a filiação.

Agora, não me pergunte, hoje, o que é a filiação Crística; reflita um pouco sobre isso.

Pergunte ao Espírito Santo!

Questão: como entrar em contato com os gnomos?

Eu falei deles em numerosas conferências de minha vida.

É preciso honrar os reinos da natureza e os habitantes da natureza.

Agora, esse tipo de habitante é sensível às oferendas.

Qual tipo de oferenda pode-se fazer aos habitantes da Terra, aos gnomos?

Convém aportar a eles presentes e presentes muito simples.
Pode ser um pequeno biscoito, algo que você tenha feito com suas mãos e que você vai levar no lugar.

Em meus livros, eu falei de Espíritos elementares da natureza, e eu dei certo número de indicações sobre os papéis e as funções das
sereias, dos silfos, das salamandras, dos elfos e dos gnomos.

Releiam.



Vocês verão.

Há certo número de elementos que são extremamente importantes a compreender quanto à sua atribuição e ao seu papel precisos.

Vocês não podem, absolutamente, molestar o mundo e a dimensão deles.
Vocês podem apenas entrar em ressonância, na condição de aportar-lhes presentes.

Cada Espírito elementar tem um amor imoderado pelo que ele reina e sobre o qual ele vive.

No que concerne aos gnomos, é o amor da Terra, o amor da floresta, o amor das madeiras.
No que concerne às sereias e aos silfos, é o amor da água.
No que concerne às salamandras, é o amor do fogo, e assim por diante.
As sereias e os silfos são muito sensíveis aos metais e o que foi fabricado por si mesmo com um metal, com uma forma.
Não necessariamente uma joia de grande valor, mas algo que foi trabalhado pela mão daquele que oferece.

As sereias e os silfos são ligados a diferentes tipos de água.
Agora, chamam-nos, indiferentemente, na tradição, sereia e silfo.
Há uma pequena diferença, de acordo com a procedência.
Entretanto, eles participam do mesmo reino.

É como os elfos e os gnomos, é a mesma coisa, sensivelmente.

Às salamandras, é preciso oferecer algo que queimou e que passou pelo fogo, por exemplo, pegar a cinza, fazer uma modelagem em
cinza, misturando a cinza e massa para modelar, fazer uma modelagem extremamente precisa, à mão, sempre, e aportar esse
presente, no lugar onde vivem as salamandras, que não é muito longe da água.

Para os elfos, é um pouco mais complicado.

Geralmente, é preciso fazer uma coroa tecida com plumas e aportar a eles, ao pé de uma árvore, o mais alto, exposta ao ar, sempre
feita pela mão daquele que quer entrar em contato.

Aí está, caros amigos, eu já me exprimi suficientemente sobre coisas que já escrevi em minha vida, em algumas conferências, não indo
mesmo mais longe sobre os presentes ritualísticos e magias precisos, que podemos fazer para entrar em contato com as energias
elementares.

Esses mundos da natureza são extremamente importantes.

Eu lhes agradeço, agora.

E eu penso, agora, que vamos nos deixar e ver-nos-emos quando vocês o desejarem.

Eu lhes aporto minha bênção e, sobretudo, minha coragem.

Eu lhes digo até breve.

__________________
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Bem, caros amigos, bom dia.
Eu me vejo extremamente animado por estar entre vocês, sobretudo neste dia, que é o primeiro do ano e que, para mim, em minha
vida, era extremamente importante.
É um dia que se deve passar, o mais possível, no bom humor, quaisquer que sejam os eventos a vir, ou não vir, aliás.

O importante é estar completamente centrado no instante presente, no momento presente, na verdade do que vocês são no
coração, uns com os outros.
E eu vejo que vocês são extremamente numerosos.
Isso é extremamente importante.
Nós vamos poder engajar o que eu gosto, acima de tudo, ou seja, uma grande discussão com respostas que os preocupam.
Assim, primeiramente, vou responder a essas questões, se efetivamente quiserem.

Questão: há precisões sobre os eventos a vir?

Caro amigo, os eventos estão aí!
Talvez sim, talvez não!
Entretanto, parece que a Terra, efetivamente, quer despertar.
Os elementos estão se ativando, com extrema rapidez, de um lado e do outro do planeta.
Então, talvez, tenhamos a alegria de receber o espancar, a fim de elevar-nos.
Talvez.
Isso não pode ser afirmativo.

Há premissas, suspeitas de que algo está acontecendo.
No instante presente em que eu falo com vocês, outros vulcões do cinturão de fogo do Pacífico estão entrando em erupção.
O magma chega a encontrar uma força de saída e isso quer dizer, portanto, que a Terra está exprimindo sua subida desde os planos
os mais comprimidos até os planos de elevação, que eram esperados há vários dias.
Parecia-me que o espancar começou a produzir seus pequenos efeitos esperados.
Mas nós apenas poderemos estar certos disso se esses eventos confirmarem-se nas horas que vêm.

O conjunto do planeta será consagrado e será concernido por esses eventos.
Obviamente, o conjunto de eventos não poderá tocar toda uma região específica, mas será estendido sobre toda a superfície do
globo, de maneira a distribuir esse furor elementar em função do papel atribuído e não respeitado de cada continente.

No que concerne à parte do globo em que vocês vivem, o Ocidente da França, mais especificamente, pareceria tratar-se de
fenômenos dos quais já falei, de comunicação, de transporte e de deslocamento talvez, também, o elemento ar.
O elemento ar pode significar, eu os lembro, tanto a tempestade aérica como, também, tudo o que viaja no ar: os micróbios, as
bactérias, e assim por diante, mas, também, a loucura humana, como um vento de loucura, o que quer dizer que o espírito humano faz
não importa o quê.
Aí está, provavelmente, o que acontecerá, se os eventos produzem-se ao nível da França.

O fogo concerne, quanto a ele, ao que nós chamamos: «de um lado e do outro do cinturão do fogo do Pacífico e os
vulcões».
O elemento água vai concernir, mais, à América do Norte e à América Central.
O elemento terra concernirá a diversas regiões do globo, aí, que nós não podemos precisar.
Isso dependerá da amplitude dos eventos preliminares.
Da intensidade do ar, da intensidade da água e do fogo resultará a ação terrestre.

Questão: o que você havia ensinado em sua vida, sobre a importância dos doze primeiros dias do ano em relação aos doze
meses do ano, continha válido?

Isso, efetivamente, continua válido, e continuará válido, porque não fui eu que o disse primeiro.
Esse ensinamento é o ensinamento venerável da Kabala, que consiste em atribuir, a cada dia do ano, um gênio cabalístico
extremamente preciso.
Mas, também, cada dia representa, para os doze primeiros dias do ano, os doze meses do ano.
Mas lembrem-se, de qualquer forma, de que há uma pequena nuance: o ano novo da tradição judaico cabalística não cai no novo
ano do Ocidente.
Mas o princípio era o mesmo.
Penso que isso pode verificar-se.

O.M. AÏVANHOV – 01 de janeiro de 2006
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Se vocês cultivam, se semeiam, se estão de humor igual durante esses doze dias, vocês se prometem, efetivamente, os doze meses
do ano numa certa serenidade.

Convém, agora, durante esses doze dias, fazer o que bom lhes parece.
Entretanto, é importante tentar, sobretudo, ao nível mental, emocional, manter a maior serenidade, a maior paz, como eu já dizia.

Isso é extremamente importante, agora, se os eventos que são produzidos e que continuam a produzir-se, na hora em que eu lhes falo,
sobre o planeta, inauguram, também, o que acontecerá durante os doze meses do ano.
Os doze dias são representações.

Vocês imaginam o ano 2006!
É um ano no qual será necessário estar extremamente centrado, extremamente sereno, extremamente centrado no coração, na
fraternidade, no amor, obviamente, porque não grande coisa no exterior poderá ser uma fonte de contentamento, uma fonte de prazer,
como vocês têm tanto o hábito neste planeta.
O prazer é a alegria de descobrir o próprio coração, a própria alma, o próprio espírito.
Aí está a verdade única, essencial, primordial, sobretudo para este ano.

Questão: como energizar o alimento?

Basta, no momento em que se cozinha, cozinhar com amor, fazer isso como uma doação de si, extremamente importante.
O casulo de Luz etéreo que vocês utilizam para cozinhar, o casulo astral que vocês utilizam e sua aura, na qual vocês banham seus
alimentos, vai impregnar as moléculas constituintes do que vocês vão dar para comer.
É evidente que cozinhar em estado de serenidade, em estado de amor no interior vai dar alimentos que serão muito mais
digestivos, e, como você entende, caro amigo, muito mais energéticos.
Aí está a verdade.

Vocês vão reencontrar, progressivamente, o interesse da alimentação sadia, energética, mas, também, preparada nas mesmas
condições sadias, energéticas, biológicas, naturais.

A arte e a maneira de preparar a refeição é tão importante quanto o ingrediente, porque o que vocês ali colocam, naquele momento, é
extremamente sutil e emanado de seus casulos etéreo e astral, vai fixar-se no alimento e vai penetrar, diretamente, naqueles que vocês
alimentam.

É extremamente importante tomar consciência de que o fato de cozinhar, de dar a comer e de comer é um ato extremamente
energético, extremamente potente.

Questão: hoje, ser portador da Luz é ser canal? Ou será que portar a Luz pode viver-se em outro estado que não o estado de
canal?

O estado de canal de que você fala, caro amigo, absolutamente, nada tem a ver com o fato de ser portador de Luz.
O fenômeno de channel é um fenômeno extremamente recente, que remonta aos anos oitenta.
Houve, certamente, precursores, anteriormente.

Mas o portador de Luz não é, necessariamente, um canal, assim como um canal não é, necessariamente, um portador de
Luz.

O portador de Luz é aquele que abriu o coração para a fraternidade, para o amor universal, para a presença do Cristo nele.
Aquele que está assim é o canal da Luz autêntica.

Ele pode, efetivamente, entrar em contato, como eu entrava em contato, com energias arcangélicas ou outros tipos de consciências,
mas não é obrigado a canalizar, no sentido em que vocês entendem.

Entretanto, ser portador de Luz constitui o que lhes é solicitado hoje.
Além da mestria, ser portador de Luz é, também, aceitar sua Luz, é aceitar irradiar essa qualidade energética, abrir seus
casulos, abrir o coração, abrir os canais sutis, a fim de deixar a energia do canal do éter difundir-se.

Essa energia da quinta dimensão deve chegar aos alimentos, nos seres ao redor de vocês, no planeta ao redor de vocês.
Portador de Luz, certamente, mas não há obrigação de ser canal.
Há, aqui, uma distinção extremamente importante.

O fenômeno de canal necessita de uma ativação específica do que se chama a coroa Kether.
Ser portador de Luz necessita da ativação de kether, mas, também, e sobretudo, a transformação das energias de kether em
Tiferet, ou seja, à irradiação Crística e à irradiação arcangélica, mas, também, Mariana.

A energia da Santa Trindade, pelo canal triplo do coração, deve poder exprimir-se livremente.
Aí, torna-se portador de Luz, e não antes.

Questão: em relação ao que você acaba de elaborar, poderia desenvolver mais sobre a noção de «canal» e sobre a noção de
irradiação?

Perfeitamente.
Eu creio que o mais simples é, ao final da canalização, transmitir-lhes, um pouquinho, como o fazia a Divina Mamãe, a energia, ao nível
do coração, da irradiação da quinta dimensão, abrindo o casulo de Luz do canal no qual estou.

Abrindo a concha astral e a concha mental do alto a baixo, vou permitir a liberação da energia da irradiação da potência do canal do
éter através do coração.

Poder-se-ia elaborar concepções e falar longamente, mas, o melhor, é sentir a qualidade energética, a qualidade vibratória, a
qualidade de amor correspondente à realidade do amor Crístico.



Isso, eu lhes mostrarei, se efetivamente quiserem, e se lhes convém, ao final da canalização.
Isso valerá mais do que um longo discurso.

Agora, eu dou algumas palavras de explicação ao nível do encanamento.
A coroa kether, quando se abre, permite acolher algumas formas de consciências exteriores à consciência, de maneira a produzir um
processo que vocês chamam canalização, channel.

Mas, quando esse canal está aberto, não importa qual forma de Luz ou de sombra pode entrar.
Nada assegura, naquele momento, que há abertura do canal do amor e, portanto, autenticidade da Luz que penetra.

Para isso, é necessário que as energias da coroa sejam transmutadas, reorientadas para o canal do coração e para o chacra do
coração.
É apenas a partir do momento em que as energias da coroa kether, as energias do kundalini, da shushumna, desse canal
mediano sobem (energia descendente, energia ascendente) que todas as duas vêm emergir ao nível do chacra do coração,
perfurar o casulo etéreo, o casulo astral e o casulo mental, ainda mais longe.

Naquele momento, há abertura da realidade e da totalidade da energia da quinta dimensão.
Não antes, e não de outro modo.
Apenas pode haver autenticidade total a partir do momento em que o ser portador de Luz ativa a totalidade desse processo nele.

Questão: como saber quando estamos nessa irradiação de quinta dimensão?

Bem, caro amigo, é muito simples.
Ali se está quando se está no êxtase, no Samadhi, na alegria interior, quando o coração irradia, totalmente.
Eu lhes mostrarei ao final.

E, quando vocês tiverem vivido isso uma vez na vida, compreenderão quando ali estão e quando ali vocês não estão.
Não é um processo intelectual ou energético que concerne à coroa, nem a shushumna, mas concerne, unicamente, à energia que está
no peito, ou seja, que o que é sentido lá em cima, ao nível da coroa, deve ser sentido, do mesmo modo, ao nível do chacra do
coração.

Não se esqueçam de que, na tradição Oriental, representa-se o chacra coronal como um duplo chacra, com uma dupla flor.
Há uma primeira flor central, que é a flor do sétimo chacra, mas, ao centro dessa coroa, há outra flor, que é a flor do chacra do coração.
Enquanto vocês não juntaram a energia de Kether com a energia de Tiferet, não pode haver estado de Luz.

Não pode haver a definição do portador de Luz.
E essa conexão apenas se pode fazer estando perfeitamente alinhado, tentando permanecer o mais possível nessa consciência, o que
quer dizer que, no momento privilegiado em que se manifesta essa vibração (porque se trata, efetivamente, de uma vibração, que se
ativa ao nível do coração), a partir do momento em que esse estado vibratório começa a aparecer (e vocês podem gerá-lo sozinhos,
vocês compreenderam, estando deitados, levando a consciência sobre a coroa e, em seguida, levando a consciência sobre a
shushumna e ativando os dois pontos vibratórios e pedindo à shushumna subir, pedindo à energia Kether descer; essas duas
energias vão encontrar-se ao nível do coração), vocês vão sentir a vibração do portador de Luz.
Uma alegria extraordinária vai invadir todo o peito.

Aí está a realidade.
Aí, não pode haver engano.
Aí, não pode haver erro.
E, quando esse estado é gerado, é preciso manter o fogo, porque se trata, efetivamente, de um fogo.
É preciso mantê-lo, desenvolvê-lo, nutri-lo.
É preciso manter esse estado de alegria ligada à ativação de Tiferet e à perfuração do casulo etéreo, do casulo astral, do casulo
mental.

Questão: como mantê-lo, no quotidiano?

É um treinamento de cada minuto.
A primeira vez que vocês vivem isso, vocês pensam que é maravilhoso, que isso vai durar toda a vida.
E, efetivamente, não, isso dura alguns dias, algumas semanas, e, depois, isso se vai, deixando-lhes uma impressão de nostalgia
extremamente potente.

É o desespero que habita a alma de ter encontrado a Luz, de ter, enfim, compreendido a Luz, de ter integrado a Luz e,
depois, ela se afasta, como aquele que vive uma experiência de morte iminente, uma EQM.

É a mesma coisa, há a nostalgia da Luz e, depois, por força de estar nesse desespero da alma, por força de orar, de suplicar, por força
de estar alinhado, por força de fazer trabalhos energéticos, de fazer trabalhos de consciência que os obrigam a melhorar, com o tempo,
bem, um belo dia, isso chega e instala-se, definitivamente.

Mas todo o mundo passa por esse processo de reencontro consciente com a Luz, de alegria indizível.
É a transfiguração.
Mas a transfiguração não é a elevação com os Mestres: é o reencontro com a Luz, que não faz um portador de Luz.

O portador de Luz sobrevém, em geral, na mesma vida, mas anos mais tarde, dezenas de anos mais tarde, no momento em
que há amadurecimento da alma, no momento em que essa Luz não pode ser utilizada para outra coisa além de servir à
Luz, quando a certeza é estabelecida na alma.

Naquele momento, o indizível torna-se o quotidiano.
Não é uma experiência que possa encontrar-se assim, mesmo tendo uma atitude de vida exemplar, perfeita, como um monge perfeito,
que não beija, que não come, que nada faz além de orar todo o dia.
Isso participa do caminho da alma e nada mais.

Esse fenômeno de ativação do coração pode cair sobre um grande criminoso, sobre alguém que não era branco, de modo algum, mas
que era negro, e, depois, de um dia para o outro, ele se torna branco.



E depois, há pessoas que vão trabalhar toda a vida e que não terão, mesmo, a transfiguração, porque não é o momento para a alma
delas.

Mas estejam certos de que, se nesta vida, vocês vivem a transfiguração, ou seja, a primeira ignição da lâmpada do coração, um dia ou
outro, durante sua vida, vocês a estabelecerão de maneira definitiva, e vocês se tornarão, naquele momento, portadores de Luz.
Portanto, não se desesperem, jamais.

Enquanto há um sopro e vocês estão na vida, isso se produzirá.
O ser humano inscreveu nele a nostalgia da Luz e, a partir do momento em que ele reencontrou a Luz uma primeira vez, ele não parará,
toda a sua vida, de procurar essa Luz, e aí está a grandeza do homem.
Aí está sua evolução de portador de Luz, essa sede inextinguível de procurar noite e dia, a Luz.
Isso faz parte da iniciação.
Não há outro caminho.

Questão: há um meio que permita «encurtar» esse caminho?

Não, não, é impossível.
É estritamente impossível.
Há apenas um caminho, que é pessoal a cada ser humano encarnado, a cada alma.
Há, para alguns, a distância entre a experiência primeira da transfiguração e a elevação vai produzir-se de um ano para o outro.
E há outros que vão esperar quarenta anos, cinquenta anos.
Ali, nada se pode.

É a própria natureza da glória do homem, da Divindade do homem.
O único modo de encurtar, há apenas um, e foi o Cristo quem lhes deu: voltar a tornar-se como uma criança, simples, esquecer-se de
tudo, dizer «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha», totalmente, inteiramente, e, por vezes, isso ainda não basta.

Questão: poderia desenvolver o termo «maturidade da alma»?

Perfeitamente.
A maturidade da alma corresponde ao fortalecimento da alma, ou seja, a alma, a um dado momento, que já é Luz, aceita o caminho de
retorno à Unidade.
Isso quer dizer que a alma compreendeu que ela não tem mais necessidade de encarnação.
Ela se volta, então, para o Espírito, para a mônada superior, para o átomo embrião, espiritual, divino, o mais alto.

Naquele momento, a alma é dita «fortalecida na maturidade».
Simbolicamente, essa maturidade é ligada à cifra sete: para o homem, 7x7, portanto, 49 anos, e, para a mulher, 6x7, portanto, 42 anos.

A maturidade simbólica corresponde ao fato do fortalecimento da alma.
No momento em que a alma está fortalecida, torna-se possível tornar-se portador de Luz, mas vejo, daqui, que vão dizer-me «mas eu já
passei dos 49 anos, então, espero, desde então, ainda mais tempo!».
E sim, é assim.

Questão: a extensão do caminho da alma depende do contrato que se passou?

Isso é extremamente, eu diria, não complexo, mas específico para cada caminho.
Cada alma é diferente.
Há as que estabeleceram isso por contrato, no momento em que elas sabem que, na vida em que vão descer, elas devem assumir o
desafio da transfiguração, portanto, da elevação.

Elas podem decidir, antes de vir, em alguns casos, que esse lapso de tempo será mais ou menos longo.
Mas, regra geral, a alma, antes de descer, decide deixar esse tempo móvel, em função de circunstâncias da vida.
Mas compreendam, efetivamente, que não há elementos limitantes ao nível cármico.

A partir do momento em que vocês chegam à transfiguração, isso significa que vocês estão prontos para viver a transfiguração.
Não pode haver derrogação a essa regra.
Isso é extremamente preciso.
É mecânico.

O que não é mecânico e que é mais de natureza quântica é a diferença que vocês verão entre a transfiguração de uma alma e a
transfiguração de outra alma em relação ao fenômeno de elevação.

Mas não sejam tão ansiosos assim para viver no fenômeno de elevação da quinta dimensão porque, naquele momento, na quinta
dimensão, quando vocês se tornam portadores de Luz (mesmo se, em minha vida, eu jamais o tenha mostrado diante de meus
discípulos), existem, também, períodos nos quais se sente muito só com essa Luz.
Efetivamente, tem-se a alegria interior.

Mas essa alegria interior, o fato de participar da Unidade Divina, dá, também, a responsabilidade de portar o peso do
sofrimento dos outros.
Vocês percebem, totalmente, o sofrimento da formiga, no outro extremo do planeta, da pobre criança que morre de fome a dez mil
quilômetros daí.
Vocês se tornam conscientes além do que possam imaginar.
Isso não é sempre tão fácil.

Entretanto, eu concebo que é melhor estar na alegria permanente, sobretudo, quando se conheceu a primeira transfiguração, a
nostalgia é tal, o sofrimento é tal, que ele os empurra a reencontrar, o mais rapidamente possível, esse estado de consciência.

Questão: como amar a encarnação?

É uma questão muito séria, muito importante.
Não séria, mas importante, a partir do momento em que se compreende o princípio da encarnação, o sentido da encarnação, que é o



de encontrar a Luz, de espiritualizar a matéria.

É muito difícil, para as almas nostálgicas da Luz que não cortaram, completamente, as portas com o outro lado, que têm uma atração
mórbida pelo que está do outro lado, é difícil amar a encarnação, porque, efetivamente, eu, que estou do outro lado, posso dizer-lhes
que o inferno é aí onde vocês estão, não é lá onde eu estou.
Isso é certo.

Entretanto, convém estar extremamente encarnado, porque a Luz não pode crescer em algo que é evanescente, que não é
fixo, que não está densificado.
A encarnação é algo de extremamente antigo, que tomou éons e éons antes de chegar ao estágio de beleza em que vocês
estão.

Convém, como todo criador (vocês são criadores de seu corpo, de sua realidade), acompanhar a criação até seu retorno à Unidade,
até seu retorno à Divindade.
Vocês criaram um corpo, vocês são responsáveis por ele.

E essa criação, é preciso levá-la ao seu termo, em uma vida, em mil vidas, se necessário.
Mas é um jogo ao qual vocês, livremente, consentiram, livremente, determinaram.
Ninguém os empurrou ou conduziu a um corpo.
Vocês ali vieram sozinhos.

Agora, como amar a encarnação?
Compreendendo esse mistério fundamental da vida: convém transformar o inferno em paraíso, tornando-se um portador de Luz.

Questão: como lutar contra o mental?

O mais simples, caro amigo, é fazer calar o mental.
Como se faz calar o mental?
Meditando, fazendo alguma coisa.

Nos momentos em que vocês estão ocupados numa tarefa doméstica, profissional, o mental cala-se.
Quando o mental fala, ele os induz na divisão, na separação, quando vocês começam a refletir, ao invés de agir, assim que vocês se
colocam a questão, vocês já estão na divisão.
E o mental é um obstáculo extremamente importante, porque é o último obstáculo para a ativação do coração.

Foi por isso que eu falei, há pouco, de perfurar o casulo do mental, o que faremos em breve.
Infelizmente, nada há de novo para fazer calar o mental, fora a meditação, fora a derivação para outras tarefas.

Mas, efetivamente, o mental é, certamente, o obstáculo essencial à abertura total do coração, porque há alguém, em vocês, que não
quer, sobretudo, que o coração se abra: é a personalidade, porque ela crê que ela vai morrer.
E ela não quer, sobretudo, morrer.
Ela quer, sobretudo, que tudo perdure como está.
Ela insiste, mesmo, a fazê-los crer que vocês são imortais, que vocês vão viver milhares de anos.

Aí, é o ego, a personalidade que lhes mente durante o dia todo.
E é a última a soltar e é ela que ocupa o mental.
Não são vocês que ocupam o mental.
Todas as criações mentais são criações do ego, da personalidade.

É por isso que o Cristo dizia: «Voltem a tornar-se como crianças. Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a
tornar-se como uma criança», assim como Ele disse «Será mais difícil a um rico entrar no paraíso do que a um camelo
passar pelo buraco de uma agulha».

O que Ele queria dizer com isso?
Ele queria dizer que, quanto mais vocês tenham construído esquemas mentais, quanto mais têm, também, posses, quaisquer que
sejam, apegos, mais lhes será difícil chegar à abertura do coração.

Não para passar ao outro lado, mas para abrir o coração.
A abertura total do coração é o momento último da elevação.
É um momento extremamente importante, que necessita de um abandono e de um desespero total para chegar a isso.

Então, caros amigos, vamos fazer algo em que o mental cale-se.
Vou pedir-lhes para ficarem com os braços e as pernas descruzadas e fechar seus olhos.
Eu descrevo, de qualquer forma, o processo que acontece, progressivamente e à medida que ele se produz.
Há, primeiro, um fenômeno de ação maior da coroa.
Vocês levam sua consciência, seu interesse, sobre a coroa acima da cabeça, no kether, como dizem os cabalistas.
Aí, vocês sentem a vibração.

Talvez, mesmo, sintam-na há muito tempo.
Em seguida, um pouquinho mais difícil, vocês vão à parte inferior de sua coluna vertebral, onde há o sacro, onde se encontra a
shushumna.
Sua consciência dirige-se ao ponto do sacro.
E ele vibra.

E, aí, vocês deixam as energias da coroa descer e as energias do sacro subir.
Tudo isso nas costas.
Uma energia que desce, uma energia que sobe.
Aproximadamente no meio das costas, as energias estão atrás do corpo.
Agora, será necessário que eu abra o casulo etéreo, o casulo astral e o casulo mental de meu canal.

Vocês, vocês estão centrados em suas costas, de momento, na altura do coração, mas em suas costas.



Nós perfuramos o casulo etéreo.
Agora, nós atacamos o casulo astral.
E, agora, o mais difícil, o casulo mental.

Agora, vocês sentem o reforço de energias na coroa, que descem e que se precipitam e que voltam a subir, também, desde o sacro.
E, pouco a pouco, a translação faz-se de trás para frente.
Aí está, isso acontece na frente do coração.

E, aí, agora, eu irradio, eu mesmo, o portador de Luz.
Aí está, isso chega a vocês, agora.
E, agora, se estão prontos e se vocês o desejam, vou perfurar, na frente de vocês, o casulo etéreo, o casulo astral e, enfim, o casulo
mental.
E, aí, a energia que estava em rotação ao nível de Tiferet, vai poder sair, livremente.

E aí está, meus caros amigos.
Era meu presente do novo ano.
Eu lhes aporto, agora, toda a minha bênção e vocês podem permanecer nesse estado durante alguns minutos, se desejarem.
Eu lhes digo, em todo caso, até muito em breve, e eu lhes aporto todo o meu amor.
E perseverem no caminho.
Eu lhes digo até breve.

__________________
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Bem, caros amigos, bom dia!
Vocês me veem muito contente por reencontrá-los hoje.
E eu lhes aporto, de imediato, toda a minha bênção por sua necessidade de compreensão.
E vou, primeiramente, voltar ao que pude dizer ao meu canal, há três noites, em relação a esses fenômenos de barreiras de
consciência expandidas e, sobretudo, de novas raízes.
É extremamente importante compreendê-lo e eu vou, aliás, começar por um curso.
Há, no ser humano, certo número de barreiras.
A palavra barreira tem um significado extremamente preciso: o que separa dois espaços, ou um casulo preciso de outro casulo ou de
outro espaço.
Há grandes barreiras ou pequenas barreiras.
Elas são situadas, primeiro, no ser humano.
As grandes barreiras são situadas na raiz dos membros, ao nível dos ombros, ao nível das virilhas.
Essas grandes barreiras permitem a ruptura, a separação entre o corpo etéreo e o corpo mental.

Agora, nós temos quatro outras barreiras que são situadas, elas, ao nível das pequenas barreiras.
Essas pequenas barreiras são situadas ao nível das articulações dos pulsos e ao nível das articulações dos tornozelos.
Essas pequenas barreiras formam uma separação entre o que se chama o corpo astral e o corpo etéreo.
Assim, em cada membro, nós temos duas barreiras: uma grande barreira e uma pequena barreira, que separam, portanto, o corpo
mental do corpo etéreo e o corpo etéreo do corpo astral.
Essas barreiras são instituídas para evitar que certo número de fenômenos produza-se e, em especial, a descida direta de uma
perturbação mental ao nível etéreo ou de uma perturbação astral, diretamente, no corpo etéreo.
São processos evolutivos que foram implementados há efetivamente muito tempo, quando da constituição do corpo físico da
humanidade atualmente encarnada sobre a Terra.

Cada uma dessas barreiras governa um território específico.
É demasiado complicado entrar nisso hoje.
Mas saibam, simplesmente, que a cada uma dessas barreiras corresponde o que se chama um código de consciência expandida que
permite, quando algumas condições são reunidas, abrir a barreira e, portanto, abrir a comunicação entre o corpo mental e o
corpo etéreo, ou, ainda, entre o corpo astral e o corpo etéreo.
Mas isso necessita, antes de abrir a porta, que o plano etéreo correspondente seja desengajado de todas as influências nefastas ao
nível do corpo mental ou do corpo astral.
Caso contrário, se vocês abrem a barreira e, em um dos espaços, há algo que está perturbado, bem, isso passa ao outro
lado.
Isso é muito simples a compreender.

Cada barreira corresponde, portanto, a um código de consciência expandida.
Ora, quando da passagem da terceira à quinta dimensão, que está produzindo-se para essa humanidade, há uma passagem de
barreira.
Mas a passagem de barreira apenas pode ser feita quando o corpo etéreo é desembaraçado, totalmente, de patologias, de
perturbações que estão enquistadas no interior porque, se vocês abrem a barreira entre o corpo mental e o corpo etéreo, e se o corpo
mental, em sua ressonância etérea, não está purificado, ele vai cristalizar, diretamente, no corpo físico, e, em seguida, diretamente, do
corpo etéreo ao corpo físico.

Agora, essas barreiras, em todo caso, no que concerne às barreiras inferiores, estão, diretamente, sob a influência do que se chama
de dois primeiros chacras (que se chama, na tradição Oriental, mudalara chacra e suadistana chacra).
O chacra raiz religa ao fundamento e, também, o segundo chacra, que é ligado, particularmente ligado, a todas as codificações
cármicas ligadas à entidade.
Esses dois chacras estão em ressonância com as pequenas barreiras e as grandes barreiras da perna direita e da perna esquerda.

Assim, se vocês destrancam as barreiras situadas ao nível da virilha e ao nível do pé. Com o intermediário que é situado ao nível do
joelho (mas é a mesma coisa), vocês vão permitir a passagem da energia do plano etéreo ao plano mental, do plano físico ao plano
astral e reciprocamente, nos dois sentidos.
É um processo de reversão de energia que se faz no momento em que o indivíduo está pronto a aceder à nova dimensão.

Em nenhum caso vocês podem abrir as barreiras sem assegurar-se de que tudo esteja em ordem ao nível dos dois primeiros chacras,
mas, também, por correlação, ao nível do corpo astral e do corpo mental e, portanto, ao nível do chacra coração e do chacra solar.
E, como vocês verão mais tarde, os códigos de consciência expandida e as barreiras dos membros superiores são ligados ao corpo
astral e ao corpo mental.
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Em contrapartida, em correlação, é preciso que o corpo físico e o corpo etéreo sejam perfeitamente liberados, também, para ativar os
códigos de consciência expandida ao nível dos membros superiores.
Convém, portanto, antes de trabalhar nessas aberturas de barreiras, nesses novos enraizamentos nas profundezas da Terra (não mais
na terceira dimensão, mas na quinta dimensão), absolutamente, estar seguro de que, no momento em que o trabalho se faz, os dois
primeiros chacras e, também, o chacra coração e o terceiro chacra (portanto, os quatro primeiros chacras) estejam perfeitamente
limpos.

Porque vai acontecer, eu o repito, ainda uma vez, se, por exemplo, você tem uma cristalização do mental, uma obsessão, uma ideia
fixa como, por exemplo, «Ah, estou cansado de trabalhar!» e isso gira na cabeça: «Ah, não quero mais trabalhar, não quero mais
trabalhar, não quero mais trabalhar....», e você, você abre as barreiras e estende essa injunção à quinta dimensão das profundezas da
Terra, a reação será imediata: não vai mais trabalhar, provocando um acidente que pode ir de uma fratura, passando por um entorse,
passando por algo que vai concretizar a realidade do que era pensado no mental.

O que quer dizer que esse trabalho de ativação das barreiras, das consciências novas ou, ainda, dos códigos de
consciência expandida ao nível das pernas, apenas pode ser feito depois de verificada a integridade total dos quatro
primeiros chacras e não, unicamente, dos dois primeiros.

Isso é extremamente importante porque, se vocês abrem essas barreiras, que são ligadas, também, a bloqueios ao nível etéreo,
lembrem-se, de natureza cármica, vocês vão abrir, totalmente, esses planos.
E apenas se pode abrir o que está purificado.
Caso contrário, os perigos são extremos.
Aí está, o pequeno curso que eu tinha a dar.
É a mesma coisa quando se fala de reversão.

É preciso, efetivamente, compreender que, nos planos evolutivos, desde agora mais de 50.000 anos, o casulo astral era dirigido para o
interior, ou seja, para a individualidade, para o ego, para a personalidade, com qualidades inerentes a essa individualização, como o
sentido estético, o sentido da beleza, mas, também, da feiura.

E, depois, vem o grande neófito do planeta que, por Seu sacrifício e por Seu sangue derramado, reverteu o corpo astral do
planeta e do conjunto da humanidade, o que quer dizer que o corpo astral, o casulo astral, a partir do momento do sacrifício
Crístico, não foi mais voltado para o interior, mas voltou-se para o exterior.
E o que havia no exterior?
O corpo mental, a estruturação da razão, o que se chamou o mental inferior, que permitiu compreender, com o intelecto,
com a razão, a noção do bem e do mal.

Mas, agora, hoje, dois mil anos depois, é-lhes solicitado ir para a mestria, controlar seu mental, reverter seu mental, que o mental
não seja mais voltado para a individualidade, mas para dimensões outras, para o transpessoal, para a quinta dimensão, para o
mental superior ou o supramental, até o causal, que vocês chamam a quinta dimensão.

Todo esse trabalho energético de barreiras, de códigos de consciências, de novas raízes corresponde, a cada vez, a fenômenos de
reversão.
E o fenômeno de reversão acompanha-se, a cada vez, de um processo de verificação extremamente preciso.

Aí está, a primeira parte do curso.
Agora, a segunda parte do curso, extremamente importante, também.
O ser humano está em pé.
Ele é intermediário entre o céu e a terra.

As raízes do homem são raízes cósmicas, celestes e raízes espirituais.
O desenvolvimento das raízes espirituais corresponde à abertura de certo número de planos que descem, cada vez mais
profundamente, para juntar-se ao núcleo da Terra, o Intraterra cristalino, assim como ao nível de suas raízes espirituais cósmicas,
celestes, se querem.

Há uma abertura progressiva dos planos, em função do grau de consciência do ser humano que habita esse corpo e que vai permitir,
de algum modo, abrir, pouco a pouco, as barreiras, as portas de abertura para outros planos: terceira, quinta, nona, décima primeira,
décima oitava etc.

Agora, é evidente, no plano espiritual, que não se pode abrir os planos de Luz da décima primeira dimensão num ser que se serviria
dos poderes da décima primeira dimensão para seu ego pessoal, para satisfazer sua pequena personalidade, porque isso seria
extremamente perigoso.
É o mesmo para a abertura das raízes situadas embaixo.
Ora, a natureza faz bem as coisas.

As raízes celestes são separadas das raízes terrestres por uma interface que é o homem.
Em caso algum, até o presente, as raízes celestes devem comunicar-se com as raízes intraterrestres.
Há uma junção, que se faz no meio do ser, no coração.
Há uma junção, que se faz no mais alto: ao nível da coroa.
Há uma junção, que se pode fazer no mais baixo: no períneo e sacro
Mas, em nenhum caso, essa junção pode ser feita acima da cabeça e, ainda pior, abaixo dos pés.

Dito em outros termos, a Luz espiritual do que nós chamamos o Pai Sol penetra a cabeça, pode encontrar-se no coração,
ao mais baixo, no primeiro chacra, mas, jamais, ao nível dos pés.
Agora, a energia do Intraterra, do filho Terra, do filho Luz, se preferem, pode encontrar-se ao nível da bacia, ao nível do
coração, mas, em caso algum, ao nível da cabeça e, ainda menos, acima da cabeça.

É como se se tomassem as raízes terrestres, intraterrestres e se as levassem todas no alto.
Há uma separação do Pai Sol e do filho Luz ou o filho Terra.
Essa separação, ilustrada pela posição dos astros que não são fusionados; por que vocês querem fazer «uma»?
É uma heresia.

Isso apenas se produzirá em milhões de anos.



Isso apenas se produzirá em milhões de anos.
Não há que conectar essas energias, se não, vocês fazem algo que é contrário às leis da evolução e que é extremamente prejudicial no
plano evolutivo pra os seres nos quais vocês fazem isso.

É extremamente importante compreender a analogia: o que está no Céu é como o que está sobre a Terra; o que está no
homem é como o que está além.

Vocês devem respeitar as barreiras, os códigos de consciência, as regras de difusão da energia, as regras de descida e de
subida da energia, e não arrastar energias que são feitas para ir a um lugar preciso, para além desse máximo.
Se não, vocês vão desencadear processos mórbidos, extremamente graves, mas, também, para vocês.

Aí está o curso que eu tinha a dar-lhes.
Agora, se isso não lhes parece claro, estou pronto a escutar suas questões.

Questão: parece que você iguala corpo astral e corpo emocional?
Perfeitamente.
O corpo astral é o corpo emocional.
A emoção é ligada ao corpo astral, o corpo de desejo, o corpo da individualidade.
É exatamente a mesma coisa.
Não há qualquer diferença.

Aquele que quiser fazer uma diferença entre o corpo astral e o corpo emocional, não compreendeu.
Há, certamente, subplanos (subplanos inferiores e subplanos superiores) voltados ou para o corpo físico, ou para o corpo mental.
Mas é a mesma coisa, é o mesmo casulo de que eu falo.

Questão: em alguns ensinamentos, o corpo astral é associado às memórias cármicas.
Cara amiga, as memórias cármicas situam-se em todos os estágios: ao nível do corpo físico, corpo etéreo, corpo astral, corpo mental e
do corpo causal.
Não há regras precisas.
Quando há uma vibração cármica, ela toca todas as estruturas, se ela está ativa.
Ela pode manifestar-se no corpo físico.

Entretanto, há dois planos vibratórios extremamente importantes que são, eu diria, de algum modo, as interfaces: o
segundo chacra (sob o umbigo) e o chacra laríngeo.
Aquele que está sob o umbigo corresponde ao corpo etéreo; ele codifica o carma.
E o quinto chacra corresponde ao corpo causal.

O corpo causal possui duas partes: um corpo sem costuras (o corpo imortal, o corpo de glória, aquele que se vai queimar, no momento
da transfiguração que fará com que não se tenha mais necessidade de reencarnar-se), mas, também, uma parte interior, na qual está
inscrito tudo o que deve acontecer nessa vida e o que o átomo embrião, a alma espiritual, decidiu manifestar em sua encarnação.
Mas o que se manifestar não se manifestará no quinto chacra, mas no segundo chacra.

É por isso que os códigos de consciência expandida da perna direita são extremamente importantes e que é necessário respeitá-los.

O corpo astral é um corpo de manifestação cármica, obviamente: é a emoção, o desejo, a gratificação das paixões, dos
impulsos, que desencadeou, no passado, a codificação cármica.

Mas essa codificação cármica não permanece no corpo astral, exceto quando é manifestado.
É, primeiro, engramado, codificado no corpo causal, que não está, ainda, purificado pelo fenômeno ascensional, e que vai manifestar-
se, mais cedo ou mais tarde, no segundo chacra, quando vocês reencontrarem o lugar, a pessoa, a vibração, a energia ou a situação
em relação com a emoção passada que gerou o carma.

Portanto, nesse caso, efetivamente, o corpo astral está em relação com uma codificação cármica.
Mas as regras de manifestação não são, de modo algum, as mesmas: o corpo cármico é o quinto e o segundo chacra, mesmo se isso
passe pelo corpo astral.
Pode-se, também, encontrar, no corpo mental, no coração, cristalizações ligadas ao carma.
Outra questão.

Questão: o curador pode destrancar uma porta sem estar totalmente consciente disso? 
É claro, a partir do momento em que o curador, ele mesmo, começou um caminho ascensional no qual ele ativou, nele, por seus
processos de vida, os fenômenos do fogo ligados ao reencontro com os Serafins, a partir do momento em que ele foi
perfurado pela espada de Miguel, quer ele queira ou não, a partir do momento em que trabalhe na energia das pernas, ele vai ativar,
sem o querer, a manifestação das portas, a abertura das barreiras em relação com as novas raízes.
Basta, para isso, passar a mão (não importa qual mão, aquela que está de posse do fogo).
Portanto, a resposta é sim.

E preciso ser extremamente prudente.
Todo terapeuta, curador, que está no fenômeno ascensional, porque reencontrou a energia do fogo dos Hayoth Ha Kodesh, donos
quatro primeiros chacras, primeiro, para assegurar-se de sua integridade, no momento do tratamento, antes de trabalhar nos
membros inferiores ou superiores.
Mas, de momento, os membros superiores não estão muito em causa.
Isso estará em causa daqui a dois anos.
Aí, deverá ser ainda mais prudente para esses curadores.

Questão: como o curador pode saber que ele porta essa energia?
Ele porta essa energia a partir do momento em que, quando ele trabalha em alguém, ele sente sua coroa que se ativa e a energia que
desce do alto e passa através de seu corpo.

Todo curador que sente a vibração ao nível da coroa no momento em que ele trabalha, ou mesmo independentemente, está em relação
com o fogo do éter e o canal do éter e, portanto, deve redobrar de prudência.

Questão: é a mesma coisa que o «fogo atômico»?



Perfeitamente.
O fogo do éter, o canal do éter é ligado à reunião de um fenômeno extremamente preciso, que nós chamamos os Agni Deva.
Os Agni Deva são partículas corpusculares que não são glóbulos de prana, ou imaginam glóbulos de prana nos quais há um pequeno
cometa atrás, como a cauda do cometa.
Esses Agni Deva são partículas elementares as mais ínfimas, além mesmo do átomo, e que são os próprios constituintes da matéria.
O fogo do éter e o fogo atômico apenas são revelados quando a pessoa recebeu a iniciação Micaélica ou Serafínica, é a
mesma coisa.
É a iniciação pelo fogo.
Aí está o que se chama o fogo atômico.

Progressivamente e à medida da evolução de consciência do curador que recebe esse fogo cósmico, há amplitude aumentada da
recepção.
Há certo número de limiares, de patamares que se manifestam.
E, a cada vez, progressivamente e à medida dos anos, há uma manifestação maior desse fogo do éter.
No estágio o mais evoluído, o curador, chamemos assim, não tem mais necessidade de agir, ele se contenta de estar nesse estado e
irradia esse fogo que se torna, ele mesmo, curador.

Assim curava o Cristo, pela efusão permanente do Espírito Santo, pela efusão permanente do fogo do éter, porque Ele era,
Ele mesmo, o fogo do éter, o fogo atômico.

Mas esse é um processo que toma anos, que pode sobrevir ou não, em função da retidão de conduta, em função da retidão dos atos,
dos pensamentos, das emoções.

Questão: como dissociar uma cristalização que tem necessidade de ser retirada, da energia das barreiras?
A energia específica ao nível dos tornozelos e dos pulsos, que circundam os tornozelos e os pulsos, corresponde a quatro pequenas
barreiras de que já falei, que é extremamente importante liberar.
Agora, ao nível do curador que quer agir ao nível dessas barreiras, há três regras extremamente fundamentais.
A primeira é, antes de trabalhar na pessoa: «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos, eu sou seu instrumento».

Em segundo lugar: limpar, perfeitamente, não unicamente o canal, mas, sobretudo, os quatro primeiros chacras, porque o curador que
tem acesso ao fogo deve estar consciente de que, assim que ele toca as pessoas, ele toca as barreiras,
Isso é normal.

O importante é que os chacras de um a quatro, antes de tocar os membros, sejam completamente purificados, pacificados,
homogeneizados.
Terceira regra, enfim: jamais violar a regra que quer que as energias do Pai não desçam ao mais baixo que o sacro e que as energias
do filho Terra não subam mais alto do que o coração.
Assim, pode-se se servir das energias da Luz do alto para limpar, purificar os chacras, se se quer, até o primeiro chacra, mas não mais
baixo.
Do mesmo modo, pode-se se servir das energias do Intraterra para subir até o coração, mas não mais alto.

São as três regras essenciais para evitar os inconvenientes e os aborrecimentos.

Questão: como se pode reconhecer um chacra que está puro?
Pela vibração que é emitida por um chacra no plano etéreo, sem ir e procurar a três metros.
O plano etéreo ou astral, eventualmente, deve dar a percepção de algo que é calmo, que gira, calmamente, sem zonas de sombra, sem
opacidades, sem confrontos específicos ao nível do chacra.
Agora, pode-se tomar, também, a energia Luz para limpar o chacra.
Em todo caso, não se deve, jamais, começar a trabalhar, diretamente, nos membros.
Jamais, jamais.

Sempre começar pelos quatro primeiros chacras ou pela coroa, se se quer, e descer a energia.
Em seguida, sentir os chacras.
Um chacra que possui uma manifestação cármica ou um desequilíbrio, qualquer que seja, sente-se com a mão.

Se tal é o caso, é preciso limpar o chacra, mesmo se, efetivamente, a purificação desse chacra possa não ser definitiva, mas permitirá,
no momento dos cuidados, no momento em que o trabalho de purificação é feito, aceder às barreiras e às pequenas barreiras que são
extremamente importantes ao nível dos tornozelos e dos pulsos.
Aí está o protocolo extremamente preciso a seguir.

Questão: e pode-se limpar o sacro por trás?
A limpeza do sacro por trás assimila-se, não à limpeza do primeiro chacra, assimila-se à limpeza dos canais que estão em relação
com o sacrum, ou seja, o que se chama, na tradição Oriental, a shushumna, mas, também, os canais solilunares.

Lembrem-se de que a shushumna está ao centro, mas que há, de cada lado, Inga e Pingala, ou seja, as correntes solares e
lunares, o fio de ouro e o fio de prata, o fio de cobre estando no meio.
E cada corrente de energia tece o que se chama o caduceu médico e, que, ao nível do sacrum, faz-se uma limpeza prévia da
shushumna, mas, também, de Inga e Pingala.

Mas isso não corresponde ao primeiro chacra, mesmo se o primeiro chacra passe por aí.
A limpeza dos chacras deve fazer-se na parte anterior.

Questão: o fato de tocar o sacrum ou um ponto entre as omoplatas ou, ainda, o occipital, pode levar a uma transgressão das
barreiras de que você fala?
A priori, absolutamente não.
Nós não estamos no mesmo tipo de circuito.
O circuito de que você fala (ao nível do sacrum, a shushumna, Inga e Pingala, a mesma coisa no alto das costas, entre as omoplatas,
aí se encontram as raízes das asas) é ligado à energia central, enquanto os membros têm a particularidade de serem energias laterais.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

O fenômeno de expansão de consciência concerne, num primeiro tempo, a uma lateralização da energia que passa pela amplificação



da shushumna, mas, também, evitando um processo de expansão demasiado brutal ao nível das grandes raízes ou das grandes
barreiras, por exemplo, que estão situadas das raízes dos membros.

Entretanto, a energia lateral nada tem a ver com a energia central.
Quanto mais se sobe em consciência, mais a energia pode ser perigosa, porque ela se aproxima do fogo atômico e do fogo
primordial, depois.
Convém ter a mestria total de nossos feitos e gestos, de nossos pensamentos, de nossas ações, para chegar à mestria da
energia.
Agora, há regras simples a respeitar, que eu já dei.

A partir do momento em que essas regras são respeitadas, não pode haver estragos, desordens importantes para o curador e para o
sujeito.
É preciso pedir a autorização ao Pai, quando se toca os níveis do fogo atômico; não é mais à alma que se deve dirigir, é à
Divina Fonte.
Não se pode abrir o que não está pronto.

Se vocês abrem as válvulas da barragem antes que o terreno seja preparado, vocês correm à catástrofe para vocês e para aquele em
quem vocês o fazem.
Os códigos de consciência expandida são coisas extremamente importantes.
São coisas extremamente novas para a humanidade atual.
Convém disso fazer um uso extremamente preciso, sobretudo, para aqueles que receberam o fogo.

Questão: como saber se é o momento ou não de abrir os chacras raízes?
O momento é oportuno a partir do momento em que a pessoa não exprime uma vontade de Luz espiritual, mas já recebeu certa forma
de Luz espiritual.
A partir do momento em que ela tem certo sinal preciso de ativação dos chacras, como o zumbido no ouvido esquerdo (o canto da
alma), a percepção da vibração no terceiro olho, no chacra do coração, no sétimo chacra, como, por exemplo, o sentido elétrico,
magnético, extremamente desenvolvido, como a capacidade para sentir as energias dos outros seres humanos, das entidades, da
natureza.
Estes estão prontos para fazer esse trabalho.

Mas, todos os outros, esqueçam!
Vocês não vão curá-los.
Vocês vão matá-los!

Esse trabalho das novas barreiras e das novas raízes é destinado, unicamente, àqueles que começaram um processo de elevação de
consciência.
Não é, de modo algum, um processo terapêutico.

Questão: a expansão de corpos é um critério de abertura da pessoa?
Sim, é claro.

Questão: poderia falar-nos do chacra que se desenvolve entre o hara e a base?

É o chacra Intraterra.
O primeiro chacra é o chacra raiz, mas, também, o chacra terra, ao nível do elemento.
Portanto, o chacra novo é o chacra Intraterra.
Seu papel é, simplesmente, favorecer a comunicação entre o corpo astral, o corpo mental e o corpo etéreo; aceder à quinta dimensão,
aceder à Fonte, aceder à Fonte Intraterra, estar em comunicação com a quinta dimensão num corpo encarnado e não desencarnado.

Aí está o papel essencial: é o de nos reconectar à nossa Fonte, coisa que não era mais possível desde o aparecimento da
terceira dimensão, com a vinda de Atlanta e a criação do corpo astral ou do corpo emocional.

Hoje, esse corpo astral, emocional, que foi transformado, profundamente, no momento da energia Crística, no momento de Sua vinda,
deixa o lugar a uma reversão do corpo mental, por sua vez, não mais para o ego, mas para um mental supramental.

E esse supramental está em conexão com o Intraterra de quinta dimensão, o coração cristalino do planeta, a memória akáshica do
planeta.
Mas, também, com a quinta dimensão, ao nível cósmico.

Questão: você tem outras preconizações para os terapeutas?
Bem, a mais importante é respeitar a retidão.
Quando se recebe essas qualidades energéticas ao nível da coroa, é preciso integrar essas energias.
São energias de transmutação.
Sobretudo, nesse momento, elas são extremamente violentas.
Convém que essa energia desça ao mais profundo do ser, até o baixo ventre, que ela se difunda.
Paralelamente a isso, as raízes de acabamos de falar tão longamente, os novos centros, o chacra Intraterra começam a beneficiar-se
do influxo energético do Intraterra, que vai manifestar-se por vibrações sob os pés ou por dores ao nível das costas, porque essa
energia sobe em vocês.

A partir do momento em que a energia sobe e que a energia desceu, vocês vão poder reunir essas energias ao nível do meio de seu
ser, no peito, e começar a tocar, a irradiar a energia Crística, a energia que se chamou amor incondicional, que põe nesse estado
de êxtase e de íntase, ou seja, de alegria interior, que os orientais chamaram o Samadhi.
Progressivamente e à medida que o trabalho de descida e subida fizer-se, vocês vão começar a sentir a energia do coração, como
uma alegria imensa que os invade.

Vocês devem centrar-se no coração, cada vez mais, aprender a sentir essas energias que sobem, aprender a canalizá-las, ou seja,
subi-las de modo harmonioso e não de modo impetuoso, a estabilizá-las para que elas não vão mais alto do que o coração e fazer de
modo que as energias da coroa, que haviam descido, subam até o nível do coração.
Trabalho no coração, trabalho de reunificação nas energias do Céu e da Terra em seu seio, trabalho de reintegração, também, que
lhes permitirá viver muito mais serenamente esse caminho, em especial graças ao Samadhi, à alegria interior.



É por isso que é extremamente importante encontrar períodos de repouso, de recolhimento, não de ensinamento, mas de repouso, de
retorno a si mesmo, para si mesmo, em si mesmo.
Isso é extremamente importante a preparar.
Aí está, caros amigos.
Eu lhes aporto, agora, todo o meu amor e toda a minha bênção, após essas precisões e esse pequeno curso.
__________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=64

08 de janeiro de 2006

***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2006/01/om-aivanhov-8-de-janeiro-de-2006.html

Postado por Célia G.
***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com

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

COLABORAÇÃO DE ANDRÉ
SITE MESTRES ASCENSOS

http://www.mestresascensos.com/

*****
Série **PROTOCOLOS** - Reconstrução do Corpo de Ressurreição (Corpo de Estado de Ser)

Aqueles que nos acompanham de outros planos Dimensionais transmitiram-nos, de 4 a 11 de julho, informações sobre o
desenvolvimento do Cubo Metatrônico, através de doze Portas do corpo que, religadas, constituem os Atalhos/Trilhas.

Vocês encontrarão todos os detalhes na coluna «mensagens a ler» do site.

Esse protocolo é a aplicação prática de todo esse processo de reconstrução do Corpo de Ressurreição.

*AS PORTAS*

ANAEL: «Uma Porta representa um arco interdimensional que permite passar de um estado a outro, de um tempo a outro, de uma
dimensão a outra, assimilável a um Vórtice ou a um Portal Interdimensional, na escala desse corpo».
As Estrelas são os pontos de semeadura que permitem a primeira encarnação, real, da Luz Vibral nesse mundo.
Elas permitem, no tempo que é chegado, revelar a vibração delas, da cabeça ao Coração e, sobretudo, voltar a revelá-las nos chacras
da alma e do Espírito, que foram privados dessa Consciência devido à reversão inicial da falsificação, chamada Prometéica ou
Luciferiana para, enfim, ressoar em todo o corpo.
Uma Estrela, suficientemente ativada, torna-se uma Porta.

O nome delas é conservado, porque a Vibração é idêntica, mas passa de uma oitava a outra: da focalização (ao nível da cabeça) para
a revelação (ao nível do corpo).

PORTA AL
Lado do corpo: frente
Zona do corpo: Chacra de enraizamento da alma – do lado direito do peito, uma mão acima do mamilo, ao nível do segundo espaço
intercostal.
Ponto de acupuntura: 14 Estômago - à direita 
Cristal associado: rodocrosita

PORTA UNIDADE
Lado do corpo: frente
Zona do corpo: Chacra de enraizamento do Espírito – do lado esquerdo do peito, uma mão acima do mamilo, ao nível do segundo
espaço intercostal.
Ponto de acupuntura: 14 Estômago - à esquerda
Cristal associado: quartzo fantasma

PORTA OD
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: na ponta do esterno
Ponto de acupuntura: 15 Embarcação Concepção 
Cristal associado: turmalina melancia (ou associação de uma turmalina verde (verdelita) e de uma turmalina rosa (rubelita).

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.mestresascensos.com/
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PORTA VISÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: Chacra do fígado: uma mão sob o seio direito
Ponto de acupuntura: 14 Fígado - à direita 
Cristal associado: Hidenita (Hiddénite)

PORTA ATRAÇÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: Chacra do baço: uma mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço é elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado,
convém, perfeitamente, aqui).
Ponto de acupuntura: De 13 F a14 F - à esquerda 
Cristal associado: Topázio imperial

PORTA PRECISÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: No meio da prega da virilha. Uma mão à direita do eixo vertical do púbis.
Ponto de acupuntura: 30 Estômago - à direita 
Cristal associado: Selenita

PORTA PROFUNDEZ
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: No meio da prega da virilha. Uma mão à esquerda do eixo vertical do púbis.
Ponto de acupuntura: 30 Estômago - à esquerda 
Cristal associado: Cunzita

PORTA KI-RIS-TI
Lado do corpo: atrás
Zona do corpo: Entre as omoplatas, a meia-altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chacra do Coração.
Ponto de acupuntura: 11 Embarcação Governador
Cristal associado: Cristal Fonte (dito Lemuriano)

PORTA AQUI (ICI, IM)
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: na ponta do sacrum
Ponto de acupuntura: 1 Embarcação Governador
Cristal associado: Octaedro de fluorine

PORTA CLAREZA
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Sobre a borda superior do sacrum, no eixo do corpo – uma mão acima de AQUI.
Ponto de acupuntura: 2 Embarcação Governador 
Cristal associado: Quartzo aqua-aura

PORTA AGORA (NUNC, IS)
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Fossa ilíaca esquerda. Uma mão à esquerda do sulco inter glúteo, na horizontal do limite superior das nádegas.
Ponto de acupuntura: 53 Bexiga - à esquerda 
Cristal associado: Peridoto

PORTA REPULSÃO
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Fossa ilíaca direita. Uma mão à direita do sulco inter glúteo, na horizontal do limite superior das nádegas.
Ponto de acupuntura: 53 Bexiga - à direita 
Cristal associado: Esmeralda

*OS ATALHOS / AS TRILHAS*

ANAEL: «A conexão e a ressonância de Porta a Porta, seguinte à revelação da Luz Vibral da alma e do Espírito, na alma e no
Espírito, põe em Vibração o que é chamado o Atalho ou Circuito, não inscrito na realidade tridimensional, mas supramental.
Esses «trajetos» não estão, portanto, inscritos num Circuito etéreo, tal como pode existir nas tradições Orientais.
Eles não têm localização (tal como um meridiano ou um nada), mas representam, em Verdade, o Sopro do Espírito que vem animar
o corpo, para restituí-lo à sua Dimensão eterna.
Existem muito numerosas ramificações além do Atalho ressoando entre duas Portas.
Esses Atalhos principais permitem à Consciência Unificada perceber-se, bem além desse simples corpo, no qual se realiza a
alquimia e, portanto, assim, sair de toda localização espaço-temporal e de identidade, processo chamado Turiya, acompanhando o
Maha Samadhi.
Uma Porta representa um arco interdimensional que permite passar de um estado a outro, de um tempo a outro, de uma dimensão
a outra, assimilável a um Vórtice ou a um Portal Interdimensional, na escala desse corpo.»

A ativação desses Atalhos, tal como lhes foi dada e praticada, implementa uma multidão de outros Atalhos entre o conjunto dessas
Portas.
Nenhuma informação complementar foi comunicada mais precisamente, porque eles ativam-se espontaneamente, uma vez que
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aqueles que estão descritos aqui estejam, eles mesmos e prioritariamente, ativados.

Existem, obviamente, conexões e Atalhos entre a cabeça e o Coração, sobre os quais os intervenientes julgaram por bem não
sobrecarregar, na medida em que esses conduziram, na maioria, ao desenvolvimento das Estrelas da Cabeça (tornadas portas), no
Triângulo da Tri-Unidade do Coração (chacra de enraizamento da alma – chacra de enraizamento do Espírito - Coração).

Os Atalhos são apresentados abaixo, na ordem que convém seguir para sua ativação.
O desenvolvimento de cada Atalho foi o objeto da intervenção daqueles que nos acompanham de outros Planos Dimensionais, que
vocês podem encontrar na coluna "mensagens a ler" do site, na data indicada.

Vocês encontrarão, igualmente, indicações gerais nas intervenções de O.M. AÏVANHOV (2 de julho) - ANAEL (2 de julho) – IRMÃO K (3
de julho) - URIEL (3 de julho) - PHILIPPE DE LYON (5 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-3-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-3-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-5-de-julho

ATALHO/TRILHA de OD a AQUI
Função: Do impulso do desejo ao impulso do Coração: Transformação do impulso do corpo de desejo em impulso do Coração.
Transfiguração das atrações/desejos.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (4 de julho) - URIEL (4 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-4-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-4-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de KI-RIS-TI a CLAREZA
Função: Da compartimentação à Liberdade. Da Dualidade à Unidade: transcendência bem/mal. Sinergia de ação entre o Fogo da
Terra e o Fogo do Coração, pondo fim à compartimentação Dimensional.
Desenvolvimento: IRMÃO K (5 de julho) - ANAEL (5 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de-julho
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-5-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a VISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Passagem da emoção à Vibração do Coração.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) – IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de
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ATALHO/TRILHA de VISÃO a PRECISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Compreensão/visão, reais, do que são as emoções. Sensibilidade da interação
ambiental com o Si.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) – IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a PRECISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Nutre e alimenta a alma. Ancoragem do Antakarana físico, em sua polaridade
masculina.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de UNIDADE a ATRAÇÃO
Função: De ATRAÇÃO à UNIDADE.... À UNIDADE da ATRAÇÃO: Passagem de nutrições da Terra às nutrições do Espírito. 
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de ATRAÇÃO a PROFUNDEZ
Função: Compreensão / visão, reais, e superação dos apegos coletivos.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de
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ATALHO/TRILHA de UNIDADE a PROFUNDEZ
Função: Nutre e alimenta o Espírito: Ancoragem do Antakarana físico, em sua polaridade feminina. 
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de UNIDADE a AGORA/NUNC
Função: Da UNIDADE a AGORA/NUNC: ressonância e transcendência da energia prânica à Luz Vibral, reflexo da potência do
Espírito. Passagem da energia etérea à energia supramental.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (8 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-8-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de ATRAÇÃO a AGORA/NUNC
Função: Do amor maternal e sexual ao Amor de Si: ver claramente em sua própria feminilidade. 
Desenvolvimento: GABRIEL (8 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-gabriel-8-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a REPULSÃO
Função: Ressonância e transcendência da emoção à alma. Passagem dos desejos da emoção aos desejos da alma.
Desenvolvimento: IRMÃO K (9 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-9-de-julho-de-2011-aut
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ATALHO/TRILHA de VISÃO a REPULSÃO
Função: Parte masculina do Si no Fogo da Terra e no Fogo do Coração: potência da elevação Vibral, em si, do pequeno si ao grande
Si.
Desenvolvimento: URIEL (9 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-9-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de REPULSÃO a AQUI – De AGORA/NUNC a AQUI – De AGORA/NUNC a REPULSÃO
Função: Do centro do mim ao centro do Si: enraizamento no mais profundo de Si ou potência do Si. Do sacro da ilusão ao sacro do
Sagrado. A Vibração de HIC e NUNC ou o Abandono total.
Desenvolvimento: URIEL (4 de julho) – IRMÃO K (10 de julho) - ANAEL (10 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-10-de-julho-de-2011-au
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-julho-de-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-4-de-julho-de

*A ATIVAÇÃO DOS ATALHOS / TRILHAS*

Ilustrações da prática de cada Atalho estão em curso de elaboração.
Cada Atalho é assim constituído pela ressonância, simultânea, de duas Portas, pontos específicos do corpo físico, em correspondência
com as Estrelas da Cabeça (protocolo «As12 Estrelas de Maria» de nosso site).

A ativação desses Atalhos pode fazer-se de várias maneiras, à escolha, segundo o sentir:

SOZINHO
A) Colocar o cristal correspondente às 2 Portas do Atalho, simultaneamente, sobre cada uma dessas Portas.
Por exemplo: para ativar o Atalho de OD a AQUI, colocar, simultaneamente, uma turmalina melancia sobre OD, um octaedro de fluorine
sobre AQUI.
Permanecer assim, de 30 minutos a uma hora.
B) Colocar uma mão, estendida, simultaneamente, sobre cada Porta de um Atalho.
Se a mão não puder ser colocada estendida, manter o contato com, ao menos, um dedo da mão.
C) Pela consciência pura (sem as mãos, sem cristais): levar a intenção de sua consciência sobre as 2 Portas de um Atalho,
simultaneamente (nada visualizar com o terceiro olho).

A DOIS
Uma pessoa está na recepção; uma segunda pessoa coloca seus indicadores, simultaneamente, sobre cada uma das 2 Portas de um
Atalho, sem qualquer intenção específica.
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-julho-de-2
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REGRA GERAL

Ativar esses Atalhos, pela Intenção e Atenção, na ordem indicada no quadro acima, ao menos na primeira vez.
Os prazos de prática entre cada Atalho e sua ordem dependem exclusivamente de seu sentir.

A posição pode ser, indiferentemente, sentada («como numa cadeira»: pernas fazendo 90º com os as coxas, costas retas), ou
deitada (braços e pernas descruzados), ou em pé.
O principal é que vocês se sintam confortavelmente instalados.

A duração da prática de cada Atalho é de 10 minutos a 30 minutos.
As Portas dos Atalhos são zonas ampliadas em torno dos marcadores que podem ser os pontos de acupuntura.
___________________________

Protocolo publicado no site francês Autres Dimensions em 11 de julho de 2011:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1108
*
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
*
Transcrição e edição: Zulma Peixinho http://portaldosanjos.ning.com
*

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1108
http://api.ning.com/files/ynxWfV6g3Ey102sS914LAF-CZRiGHZTyDCss3jXjPqADADA-leLo8aJSUSQqYeJ-pqTsmilER6QbU24ZleFA6jRsU4cq1Kyh/bibli_PortasnoCorpo.jpg
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*
Bem, caros amigos, eis-me de novo, contente por reencontrar-me entre vocês.

Antes de dar-lhes a palavra, eu gostaria, primeiramente, de avaliar com vocês os eventos que estão
acontecendo no nosso planeta.

Primeiro, nós recuperamos o atraso que havia ocorrido.

Lembrem-se do movimento de inércia que ocorria e que nos fazia temer o pior para a evolução do planeta.

Bem, agora, a Terra respondeu perfeitamente, através do Elemento Ar e, também, do Elemento Fogo, que não
vai tardar a se manifestar.

Nós recuperamos o atraso de realinhamento pelo impulso que havia sido gerado pelas forças involutivas sobre
este planeta.

Entretanto, o núcleo planetário conseguiu reagir e reintegrar o alinhamento necessário para o que eu havia
chamado, em seu tempo, «o espancar cósmico».

E, portanto, nós vamos ter o cenário tal como era previsto, que vai desenrolar-se no tempo em que nós já lhes
havíamos indicado.

Não se esqueçam de que eu sempre disse que o que acontecia, o que vocês observavam com os olhos,
acontecia, também, no interior de vocês.

***

O que acontece, nesse momento, e que vem dos países asiáticos, que vem, também dos países do leste
corresponde, também, ao que está em vocês.

Ora, os países asiáticos e os países da Europa do Leste representam, em vocês, o que pertence ao passado,
ao Sol nascente, ao que é antigo, às coisas ultrapassadas que estão arrefecendo, parando de ter uma

influência na evolução da humanidade, o que é muito bom.

Assim, o que vocês observam nos diferentes países concernidos corresponde ao que acontece em vocês, em
relação às memórias passadas e, também, a uma resolução, a soluções de continuidade, mas, também, de
resolução em relação ao karma que vocês acumularam durante as vidas e que se evacua, para cada um de

vocês, como ele pode.

O que vocês observam no exterior corresponde, eu repito, ao que acontece no interior de vocês.

Isso é extremamente importante.

Há uma lei de ressonância, uma lei de analogia.
***

Tudo o que acontece, doravante, deve ser compreendido como acontecendo, também, no interior de seu
corpo físico, mas, também, de seus casulos de Luz.

Assim, os fenômenos, tanto aéricos, como infecciosos, como os fenômenos energéticos que estão
acontecendo são extremamente potentes.

A comunicação também.

São coisas que estão acontecendo em suas estruturas passadas, a fim de permitir-lhes deixar eclodir, deixar
emergir o homem novo, a mulher nova que vocês são.

O.M. AÏVANHOV - 22 de janeiro de 2006 - Autres Dimensions
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Isso não se faz sem ruptura.

Isso não se faz sem certa forma de sofrimento que corresponde, de algum modo, a uma energia de luto.
***

Aceitem perder o que é antigo.

Aceitem deixar morrer o que não tem mais razão de viver, a fim de permitir a eclosão da nova vida, a eclosão
da nova dimensão.

Isso é extremamente importante.

E vocês vão assistir, durante os dias e as semanas que vêm, a esse duplo fenômeno de morte e de
nascimento.

E é extremamente importante ir ao sentido desse renascimento, ir ao sentido da emergência da nova
consciência, mas, também, de novas invenções.

Isso é extremamente importante no que vocês observam no exterior, no interior de vocês, mas, também, em
seu microcosmo no qual vocês vivem, seja ao nível familiar, seja ao nível do casal, seja em suas relações

diversas e variadas em seu ambiente.

Isso é a ilustração perfeita (pela lei de analogia, pela lei de ressonância ao que acontece, nesse momento) que
corresponde, verdadeiramente, a um novo nascimento, a uma nova emergência de uma nova consciência, a fim

de adquirir mais lucidez, mais abertura, mais compreensão das relações corretas entre vocês e vocês
mesmos, mas, também, entre vocês e o que está ao seu redor.

***

Os casulos de Luz estão vivendo um reajuste extremamente potente, que pode acompanhar-se de uma série
de mecanismos de saída, de regulagens, tanto no nível do corpo físico, mas, também, da cabeça, do mental,

ou mesmo das emoções.

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês.

E, agora, eu gostaria que iniciássemos nossa conversação, que é tão cara ao meu coração, caros amigos.

Eu os escuto.
***

Questão: poderia nos falar da onda de frio que acontece na Europa?

Bem, caros amigos, o máximo de atividade desse frio extremamente intenso, que jamais existiu nas latitudes e
longitudes nas quais vocês vivem, estará em seu ápice, em seu máximo de intensidade no período de 9 a 11

de fevereiro, mas esse frio vai ir e vir, progressivamente, antes de se instalar.

Agora, nós não podemos dizer o dia específico.

O Ártico, também, libera suas últimas energias.

Há uma fonte extremamente importante da massa glacial do Ártico, mas, também, da Antártica.

E isso se traduz por um deslocamento de massas de ar frio que são, assim, liberadas ao nível dos polos, que
alivia, de maneira catastrófica, o que acontece ao nível dos polos, ao nível das massas, dos pesos que

existiam, que estavam, também, ao nível energético, incrustados nos polos norte e sul do planeta.

Assim, a onda ártica que chega é um fenômeno climático extremamente violento, que corresponde, ao limite,
ao que poderíamos chamar um episódio de glaciação extremamente importante.

As temperaturas não acabaram de descer.

E isso não vai parar.

Isso será acompanhado de uma série de mecanismos de que já falei, no nível das comunicações, no nível da
energia, no nível de tudo que se orgulha, eu diria, a sua civilização dita técnica e evoluída, no nível das energias

necessárias à sua vida.

Isso é indispensável, para a tomada de consciência planetária, de que isso não pode continuar assim.

Ora, nós apenas podemos tocar sua humanidade através de fenômenos extremamente importantes que tocam
quase a totalidade do planeta.

Assim, essa onda de frio é a resposta da ressonância cósmica que foi impactada, encarnada no núcleo
planetário de 27 de dezembro.

Assim, essa onda de frio, efetivamente, e outras manifestações aéricas e de comunicação, e energéticas, e
elétricas vão chegar.



Não há qualquer dúvida.

Agora, quanto à hora precisa em que isso vai acontecer, como vocês sabem, é extremamente difícil de
determinar, mesmo para nós, a distorção do tempo é grande.

Nós podemos estar seguros das influências cósmicas, quando elas chegam, mas, agora, vocês são
confrontados às reações planetárias.

E essas ressonâncias planetárias estão aí para induzir uma tomada de consciência essencial da humanidade.

Assim, os eventos aéricos.

Após os reajustes da Terra, vocês assistem ao reajuste do Ar e, depois, da Água e do Fogo, ao mesmo
tempo.

Isso vai tomar aspectos variados e múltiplos, mas que devem chegar, obviamente, até o limite da Europa
ocidental, ou seja, até nós aqui presentes.

Agora, ninguém pode saber quanto tempo vai durar essa onda no seu apogeu, no seu ápice, no nível mais
intenso.

Ela vai durar uma semana?

Ela vai durar três dias?

Ela vai durar quinze dias?

São esses dois extremos: três dias e quinze dias.

Mas lembrem-se: entre três dias e quinze dias nas temperaturas mais extremas.

Mas, antes de chegar a essas temperaturas mais extremas, a onda de frio vai oscilar entre coisas, também,
profundamente anormais.

Todas as manifestações que vocês observam nesse momento, em relação à emergência de frios,
correspondem a países que estavam extremamente ancorados nos esquemas passados.

Isso representa uma grande força de limpeza.

No que se refere à gripe aviária, isso corresponde ao mesmo processo.
***

Questão: por que Melquisedeque é, por vezes, representado com um anjo sobre a sua cabeça e com
um kipá?

A razão é muito simples.
Entretanto, a ordem dos Hayoth Ha Kodesh está ao mais perto, pela filiação do fogo, dos Melquisedeques.

Quando eles se encarnaram, eles controlavam o fogo primordial.

Eles têm a energia do fogo e são capazes de combater com o fogo primordial e o fogo Divino, a fim de destruir
completamente e de queimar o que não é da Luz autêntica.

Assim, a representação do Anjo corresponde à imagem de Querubins, do que corresponde aos Hayoth Ha
Kodesh, ao fogo primordial e ao primeiro deles, o gênio do Fogo Vehuiah.

Melquisedeque corresponde à ordem Oriônica, e representa, assim, a cabeça coberta, por que ele está mais
perto do Pai.

O seu ponto mais sensível não é o seu calcanhar, mas a sua cabeça, pois a sua cabeça está mais perto da
irradiação de Kether, a coroa, da irradiação dos Hayoth Ha Kodesh, que ele recebe, diretamente, na cabeça.

Assim, ele põe uma proteção em relação ao anjo do Fogo Vehuiah, que pode queimar.
***

Questão: podemos dizer que Melquisedeque é Orionis?

Nós podemos afirmá-lo, até mesmo, alto e forte.

Ele é o grande Mestre inconteste, que governa todos os karmas do planeta e do Sistema Solar.

Ele é o Regente planetário.
***

Questão: há uma ligação entre Cristo e Melquisedeque?

Cristo é o Espírito Solar.



É o maior neófito que o planeta teve.

Orionis/Melquisedeque vinha de bem mais alto nos planos Vibratórios, mas o destino preciso deste planeta e
deste Sistema Solar está ligado à energia Crística, que é a energia Solar por excelência, ao passo que a

energia de Orionis e de Melquisedeque é uma energia extrassolar e extraplanetária, que está em relação com
níveis vibratórios que são muito mais elevados.

Mas, entretanto, Cristo é o Filho do Sol, Cristo é portador da energia mais próxima daquela que vocês devem
adquirir na nova Dimensão.

Mas, no entanto, sendo seres tornando-se o Amor da 5a. Dimensão, vocês têm, agora, acesso a informações
que jamais foram dadas neste planeta.

Vocês estão prontos para receber uma série de iniciações e uma série de informações, de transformações
inerentes a essa passagem na 5a. Dimensão.

***

Questão: e você mesmo, como você se situa?

O Melquisedeque, o grande comandante do Lipika Kármico, que comanda o karma planetário e solar deste
Sistema Solar, vem da 18a. Dimensão.

Há, acima de Orionis, a ordem Siríaca da 24a. Dimensão.

Há, ainda, acima, as civilizações ditas triangulares, que evoluem da 27a. à 31a. Dimensão.

Além disso, é inconcebível, mesmo para nós.

Quanto a mim, tendo deixado este planeta há apenas 30 anos, eu me situo bem além da 5a. Dimensão.

Eu intervenho a partir da 11a. Dimensão.

Por intermédio deste canal, eu desço vibratoriamente.

Nós temos um ponto de contato na 7a. e, por vezes, na 9a. Dimensão.

Onde eu me situo?

Eu posso, como Cristo, dizer que, a cada instante, eu estou ao lado de vocês.

Vindo da 7a., ou mesmo da 9a. Dimensão, chegando da 11a. e descendo até a 7a., ou mesmo até a 5a., eu
posso ir, livremente, entre a 5a., a 7a. e a 9a. Dimensões.

A 5a. é a mais próxima da 3a., para os planos da Luz; a 4a. é um plano intermediário, frequentado por entidades
não frequentáveis.

Entretanto, eu posso ter acesso, por movimentos vibratórios de vai e vem, até a 11a. Dimensão.

Quanto a Orionis, que vem da 18a. Dimensão, ele não pode descer até a 5a. Dimensão.

Isso é excepcional.

Assim, os seres como Orionis, que vêm da 18a. Dimensão, estando presentes em seu veículo de 18a.
Dimensão, podem descer até a 11a. Dimensão, atualmente.

Assim, a 11a. Dimensão torna-se o ponto de contato entre o meu Mestre e eu.

Esses vai e vem dimensionais correspondem a espaços de contrações e de dilatações extremamente
importantes.

Há, também, seres que evoluem na 5a. Dimensão há muitíssimo tempo, mas que possuem, ainda, um veículo
de 3a. Dimensão, o que não é mais o meu caso.

Eu estou consciente, a partir da 5a. até a 11a. Dimensão, mas eu conheço a existência de planos até a 27a.
Dimensão.

***

Questão: poderia definir o que é uma Dimensão?

Bem, nós podemos dizer que uma Dimensão é uma medida.

Uma medida de comprimento, de largura, de espaço, mas também uma medida de tempo.

E quanto maior essa medida, mais essa medida é extensiva, mais essa medida apresenta características
específicas da Luz e da propagação da Luz, mais essa Dimensão é de natureza elevada, integrando, em si,

características de Dimensões ditas inferiores.

Quanto mais essas Dimensões são ditas superiores, mais elas correspondem a uma extensão de Dimensões,



mas, também, a uma extensão e a uma propagação da Luz em modos diferentes.

Assim, há Dimensões extremamente reduzidas e Dimensões cada vez mais inclusivas e integrativas.

As Dimensões correspondem a dimensões de consciência, também.

Assim, uma Dimensão pode ser definida como um campo de experimentação da consciência e como um grau
de dilatação e de abertura/fechamento da consciência.

Há veículos que podem estar presentes em algumas Dimensões e não em outras Dimensões.

E assim por diante, é o que se pode dizer, com as palavras da cabeça na sua 3a. Dimensão, do que é uma
Dimensão.

Mas é, antes de tudo, um processo ligado à expansão, à dilatação da consciência.
***

Questão: poderia nos falar de Deus, assim nomeado no judaico-cristão?

Nesse contexto, Deus poderia ter sido chamado de «Kesako».

É a mesma coisa.

Os seres humanos, a um dado momento, em alguns estados de consciência, perceberam uma Luz que os
preenchia de uma vibração, que os preenchia de um estado de maravilhamento total.

Em alguns estados de consciência, alcançados pelos profetas do Antigo Testamento, alguns deles acederam
a uma realidade imanente, transcendente, atemporal, na qual a propagação da Luz era totalmente diferente do

que eles conheciam da sua vida.

Esse Deus, aí, é nomeado.

A partir do momento em que ele é nomeado, vocês o fazem sair da realidade.

O que vocês chamam de Deus, no contexto do Antigo e do Novo Testamento, nada mais é do que a totalidade
do criado e do incriado.

Assim, eu sou Deus.

Assim, você é Deus.

Deus é, antes de tudo, a Luz.

Mas, a partir do momento em que a Luz se define, isso quer dizer que ela engloba tudo, mas, depois da Luz,
há, ainda, outra coisa.

Após a dimensão a mais luminosa, da décima oitava, da vigésima quarta, da vigésima sétima há ainda outra
coisa.

E isso também é Deus.

Deus não faz sentido no nível epistemológico, no nível dialético, no nível conceitual.

Deus apenas pode ser aproximado através do perceptual.

Mas, a partir do momento em que vocês o nomeiam, ele já escapa da sua definição.

Portanto, colocar-se a questão «Deus existe?» é uma visão dicotomizada, separativa, distanciada.

A vida é una.

Deus é a vida.

Deus é o amor.

Deus é tudo e o nada ao mesmo tempo.

Assim, querer conceituar o conceito de Deus é uma heresia.

Cristo é Deus.

Ele estava próximo da energia de Deus.

Ele era Deus.

Mas cada um de vocês é Deus, mesmo se ainda não o souber.

Não há um Deus exterior.



Não há um Deus interior.

Há a vida, e tudo é ato de vida e expansão permanente.

Movimento de vai e vem extremamente potente.

Inspirar, expirar.

Contração, dilatação.

Ritmo binário essencial da vida.

Deus pode ser resumido a isso.

Mas Deus é mais do que isso.

A partir do momento em que eu o nomeio, a partir do momento em que eu o conceitualizo, eu já estou no erro,
pois eu o limito.

Ora, Deus é sem limite.

Mas ele é, também, o que está além do tudo.

E é por isso que os hebreus chamaram-no de «o sem nome».

Eles haviam compreendido, através do ensinamento de Abraão, transmitido pelo meu grande Mestre
Melquisedeque Orionis, que não se podia conceber Deus, que não se podia perceber, no mais profundo de si,

a concepção da Luz infinita.

Não se pode colocar a questão de «Deus existe?».

Existir, já, etimologicamente, quer dizer ter-se fora de algo.

Isso nada tem a ver com Deus.

E, quando se diz Deus é amor, o que quer dizer que o que não é amor não é Deus, é, ainda, uma heresia a
mais: a vida é Deus.

E tudo é vida.

Inspirar/expirar, contração/dilatação, expansão infinita.

Eu diria, até mesmo, indefinida.

A vida é infinita.

Eu diria, até mesmo, melhor, a vida é indefinida, por que em perpétua evolução.

Colocar a questão de Deus em termos de Novo e de Antigo Testamento é uma limitação extrema às portas da
5a. Dimensão.

NOTA: naquela época (2006), a palavra Deus ainda não tinha sido substituída pela palavra A FONTE, como
recomendado pelo Arcanjo Anael, em julho de 2009.

***

Questão: se houve tais distorções nas tradições, alguns rituais - mantras, orações - têm efeito, hoje?

Todas as orações, mesmo «Abracadabra», feita com a conexão com Deus, é eficaz.

Mas, além dessa concepção - Abracadabra e estar conectado – as orações em língua hebraica, são
extremamente específicas, porque a vibração sonora do hebreu corresponde à vibração cósmica transmitida

em sua terceira dimensão.

Trata-se de uma língua sagrada, mesmo se vocês não compreendam.

Quando vocês dizem Hayoth Ha Kodesh, vocês têm a energia que está presente.

Isso não existe em outros lugares e jamais existiu em outros lugares (o sânscrito é uma língua sagrada, a única
diferença é que, quando vocês pronunciarem uma palavra em sânscrito, vocês não terão a vibração que está

presente, contrariamente ao hebreu).

E essa língua hebraica não pertence ao povo hebreu.

É um alfabeto cósmico, que foi transmitido por Orionis em pessoa.

Isso vem da 18a. Dimensão.

Isso é extremamente potente, no nível dimensional.



É um legado dado à totalidade da humanidade, que nada tem a ver com as condições do povo judeu que tinha,
então, um papel de transmissor e de guardião.

Eram os mais ligados, pela herança genética, para manter esquemas de funcionamento idênticos durante os
séculos.

O que foi o caso.
***

Questão: o que podemos fazer no momento do adormecimento, para permanecermos lúcido o
máximo possível durante o sono?

Bem, caro amigo, é, sobretudo, não fazer no momento do adormecimento, mas, efetivamente, antes de se
deitar.

Basta programar a sua consciência para permanecer lúcida e consciente durante a fase de sono.

Em seguida, no momento em que se deitar, basta adormecer o corpo e decidir permanecer lúcido e
consciente.

E isso funciona muito bem.

Mas se você esperar o adormecimento para decidi-lo, é demasiado tarde.

Basta pedir à sua própria consciência para permanecer desperta e lúcida durante a fase de sono.

No momento em que se deitar, é preciso vigiar para adormecer cada parte do corpo, de maneira a não mais
senti-la completamente.

O corpo vai adormecer, mas a consciência estará lúcida.

Naquele momento, tudo se torna possível.

A partir do momento em que o corpo estiver adormecido e o espírito estiver consciente, há uma vibração
sonora - que é o som da alma - que se faz ouvir.

Basta que a consciência passe nesse som.

Basta que a consciência invista, completamente, esse som.

Naquele momento, o som vai amplificar-se, de modo exagerado, e vai tomar todo o espaço da consciência.

E, naquele momento, quando há uma identificação total da consciência com o som, a consciência está fora do
corpo e ela pode estar desperta, lúcida, e partir.

Basta que a consciência se ponha no som e não procure apagá-lo, o que é uma heresia e uma besteira
monumental.

***

Questão: poderia nos falar da alma?

A alma não é algo que se compreenda.

É algo que se vive.

Compreender já é um erro.

É a ausência de espontaneidade, é a comparação, é a análise (eu, como isso, e o outro, como aquilo, e não de
outro modo), é, já, sair da visão da alma.

A partir do momento em que vocês colocarem questões (como se Deus existe, como por que a minha alma é
assim), vocês já saem na compreensão e, portanto, no mental.

E vocês se privam da espontaneidade.

Vocês se privam da fluidez.

Vocês se privam da verdadeira vida, principalmente quando isso se referir aos processos da alma.

Ainda, quando isso se referir aos processos evolutivos diretos da 3a. Dimensão, aí, não há problema, mas,
quando se começa a falar de energias da alma e de planos de consciência da alma, e que se quer puxar a

compreensão à 3a. Dimensão, comete-se um erro monumental.
***

Questão: o que podemos fazer para agradá-lo?

Bem, parar de me fazer perguntas que não vão ao sentido, necessariamente, de uma elevação de consciência,
mas, antes, para o peso da consciência.



É preciso aliviar.

É preciso aerar.

É preciso voltar para a espontaneidade da alma, para a leveza da alma, para a fluidez da alma.

Deixar vir a impressão.

Deixar vir a percepção e não conceituar.

Nesse caso, isso me dará muito prazer.
***

Questão: o que você pensa da política?

Tudo o que podemos dizer é que a política atual não é, absolutamente, justa.

O que vocês chamam de democracia é uma grande besteira.

Vocês creem que elegem os seus homens políticos, mas é uma besteira, eu repito, mesmo na França, mesmo
em outros lugares, mesmo por toda a parte sobre o planeta.

Eles fazem isso para adormecer a consciência do ser humano.

A verdadeira política vai sobrevir no momento em que a humanidade tiver vivido o primeiro espancar e, depois,
uma segunda surra, e estiver de joelhos.

Aí, poder-se-á falar de política.

E, naquele momento, obviamente, haverá um papel importante das ideias, da instalação de novos paradigmas
de funcionamento da humanidade, de novos funcionamentos do mundo político, mas, também, da

compreensão de que, exteriormente, vocês não estão sós, de que, exteriormente, os que vocês chamam de
extraterrestres existem.

Mas que também, interiormente, a orientação pelos seres da Luz existe.

Naquele momento, a humanidade terá dado um grande passo.

E a política será, realmente, inspirada pelas forças espirituais.

Dentro de alguns anos!
***

Questão: o que são os «crops circles»?

Isso é extremamente de origem extraterrestre, múltipla, para fazer tomar consciência, como todo o resto.

Vocês não acreditam que um cérebro humano ou que uma tecnologia de 3a. Dimensão seja capaz de
reproduzir coisas parecidas.

Pode-se encontrar, para cada desenho, uma explicação específica, uma ressonância específica, uma
explicação precisa.

Mas o primeiro dos objetivos é o de fazer tomar consciência de que há outras civilizações.

Há uma lógica, é claro, uma lógica perfeita, que vai ao sentido do contato com a realidade extraterrestre.
***

Bem, caros amigos, creio que seja tempo de dizer até a próxima semana.

Obrigado a vocês, e, como se convencionou, e como de hábito, eu lhes dou a minha bênção e a minha
saudação fraternal.

E nós nos dizemos até dentro de alguns dias.

Sejam abençoados.

Até breve.

************
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Bem, caros amigos, boa noite,

Estou contente por reencontrá-los.

Primeiramente, certo número de informações sobre o que falamos sem parar desde dezembro.

No que concerne aos fenômenos climáticos que haviam sido anunciados e, também, aos fenômenos em
relação com o Oriente, com Israel, a Palestina e os outros países árabes.

Tudo isso está aumentando em pressão, como vocês podem constatar.

Em contrapartida, no que concerne ao Ocidente, e não mais ao Oriente, há um atraso na indução dos eventos
que devem produzir-se, o que quer dizer que a onda de frio deveria ser adiada, na França, aproximadamente
uma semana, mas isso ocorrerá, efetivamente, como previsto.

E isso é devido à elasticidade entre as diferentes dimensões e a resistência maior ou menor do Espírito
humano para integrar as novas energias ou, em todo caso, para entrar em luta com as novas energias.

O que vocês veem, nesse momento, nos países Árabes corresponde a uma reação e uma luta, e não uma
aceitação de eventos extremamente violentos que ali se produzem e que irão amplificar-se.

De fato, os povos do Oriente não são capazes de ir ao sentido nem da resistência violenta, nem a um sentido,
obviamente, da aceitação da nova dimensão.

Concluem-se, instantaneamente, períodos de lutas que querem não fazer morrer, não deixar morrer o antigo,
como no que concerne aos conceitos ultrapassados da religião de natureza involutiva.

E, no entanto, os povos do Oriente são aqueles os mais capazes de conhecer a energia do coração.

Mas não reconhecendo essa energia do coração, através do conjunto dessa humanidade, eles vivem isso
como uma oposição entre a própria humanidade deles e a humanidade do resto do mundo, ou seja, do
Ocidente.

Aí está porque há essa onda de violência, que não é uma aceitação, longe disso, mas uma recusa total,
extremamente importante do que é novo.

Aí está o que concerne ao Oriente.

Agora, no que concerne ao elemento de natureza fria, a resistência, ao contrário, é extremamente intensa para
os povos do Ocidente, que se têm a conservar as aquisições passadas, que se têm a conservar as próprias
estruturas rigidificadas, as próprias estruturas arcaicas e, sem entrar em cólera em relação a isso, mas, antes,
fixando-se, ainda mais, nos elementos do passado.

Aí está.

A elasticidade dimensional provocou um atraso em relação à data que eu lhes havia dado.

Dessa oposição entre o fogo, entre a água torrencial, entre as manifestações climáticas extremas, também,
que sobrevêm nos países do Leste – mas, sobretudo, no Ocidente, muito em breve – há, perfeitamente, aqui a
ilustração entre as duas formas de lutas com a energia nova, com a consciência nova que se encarnam nesse
momento.

O.M. AÏVANHOV – 5 de fevereiro de 2006

http://1.bp.blogspot.com/-ddIT_XW_aTM/UYM6l0_FMCI/AAAAAAAAAHI/qfrRubsgzPs/s1600/musica+das+esferas.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Há ou uma reação de cólera extremamente violenta, ou uma união e uma cristalização aos esquemas antigos.

Os dois esquemas são possíveis e os dois esquemas que vocês observam entre o Oriente e o Ocidente são,
também, esquemas que se produzem, também, no interior do ser humano: ou uma cólera extremamente
grande, ou uma resistência extremamente grande, sem cólera ou uma cólera fria.

Mas os dois, não se enganem, são uma oposição extremamente forte ao que vem e, portanto, oposições
extremamente fortes a essas energias novas da quinta dimensão.

Os extremos não permitem o equilíbrio que vocês devem encontrar como ser humano, e isso é extremamente
importante a compreender e a implementar em si, para corrigir, eventualmente, os erros estratégicos e os erros
que os afastam de sua dimensão espiritual, obviamente.

Aí estão as generalidades espirituais que eu tinha a dizer-lhes.

Mas, se quiserem, como de meu hábito, vamos começar por respostas às questões que nos permitirão entrar
mais adiante nesse discurso em relação a esse grande período que vive o planeta Terra.

Então, eu os escuto, caros amigos.

Questão: nós somos, frequentemente, confrontados a escolhas. Como fazer o melhor possível?

A escolha é muito simples: ou permanecer fixado em suas concepções potenciais do futuro, não aceitar a
abertura e a fluidez do que vem, ou, ao contrário (e o resultado será o mesmo), permanecer fixado em
esquemas de funcionamento do passado, oriundos de tudo o que lhes ensinaram, de tudo o que vocês
desenvolveram, de tudo o que vocês educaram, em vocês, em relação à sua vida, tal como ela é, em relação
às vidas passadas.

Convém a vocês abordar o período do fim do inverno, do início da primavera como um ser totalmente novo.

Como dizia seu grande neófito «Ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não volta a tornar-se
uma criança», ou seja, novo, sem passado, sem futuro, estar totalmente no instante não pode mais fazer
referência em relação a um passado, não mais fazer plano em relação a um futuro, mas estar na aceitação total
do que quer a energia da alma em sua vida e na vida do planeta.

Cara amiga, a solução a mais simples, obviamente, é evitar o Oriente e o Ocidente em si, ou seja, evitar o
passado, estar no instante presente, evitar estar no passado ou fazer projeções sobre um futuro hipotético,
simplesmente, centrar-se no instante.

Estando centrado no instante, sem projeção alguma no futuro, sem qualquer ideia ou pensamento em relação
com uma construção do passado, vocês poderão ser capazes de estar alinhados em seu eixo energético o
mais fundamental, que é aquele de sua alma, e de estar à escuta da vontade de sua alma e não de projeções
no futuro, e não, tampouco, de construções oriundas da personalidade, que vêm do passado.

É extremamente importante adotar essa atitude de espírito, que consiste em estar no presente.

Mas, verdadeiramente, estar totalmente presente ao instante.

Estar na ação e presente nessa ação, totalmente.

Não estar numa determinada ação e pensar em outra coisa.

Ou não construir ou elaborar uma ação presente em relação a um passado.

Isso é exatamente a mesma coisa.

Questão: poderia dar-nos precisões sobre o «ciclo da alma»?

O ciclo da alma, o ciclo o mais importante da alma corresponde aos períodos passados em encarnação e aos
períodos passados em excarnação.

Aí está o ciclo o mais importante para a alma.

Em seguida, a alma, uma vez em encarnação, apresenta certo número de ciclos.

Esses ciclos são ligados a essa própria evolução dessa encarnação.

Período de crescimento: a adolescência.



Período de maturidade: de conclusão do crescimento e de plenitude.

E, em seguida, ciclo de regressão desse crescimento, de velhice, como vocês chamam, não mais de
plenitude, mas de exaltação espiritual, e, enfim, a morte.

Portanto, os ciclos de crescimento e de decrescimento são os mais importantes no período de encarnação.

Aí está o que se chama o ciclo da alma.

Questão: poderia falar-nos da música das esferas?

Perfeitamente.

A música das esferas é um som específico, que é sutil, ouvido não unicamente através dos ouvidos, mas
através do chacra ou da ampola da clariaudiência, que é situada de cada lado de cada ouvido.

Há certo número de sons que vão até sons extremamente agudos.

No momento da abertura da alma (no momento em que a alma está em contato total com o espírito e é capaz
de voltar a descer esse contato total, com o espírito, na personalidade inferior), naquele momento, é gerada o
que se chama a música das esferas, que é uma música que corresponde, efetivamente, ao que acontece nos
planos os mais altos, e pode tocar o ser humano encarnado, no momento dessa expansão de consciência a
mais importante.

Essa música das esferas é algo que é ouvido por inúmeros místicos em algumas meditações, mas,
também, por alguns artistas, quando eles compõem música.

É, também, um processo iniciático importante, que acompanha a recepção, digamos, do kundalini, e a
recepção de Shakti.

Quando os dois estão conjuntos, produzem esse fenômeno de música das esferas, tal como eu o chamei em
minha vida, que corresponde a um alto grau da iniciação.

Algumas experiências que ocorrem quando pessoas estão no coma (que se chama, na França, as experiências
de morte iminente) correspondem a esse esquema extremamente específico: não o som que é ouvido quando
as pessoas tomam o túnel, mas quando elas chegam a essa Luz que não queima, brilhante, ofuscante, e
penetram no interior da Luz.

Aí, pode ser ouvida a música das esferas.

A música das esferas encontra, de fato, sua origem e sua fonte vibratória no domínio dos Hayoth Ha
Kodesh de que já falamos.

Questão: poderia desenvolver o papel do Arcanjo Uriel?

O Arcanjo Uriel é aquele que intervém em segundo, na hierarquia, após o Arcanjo Miguel.

Durante a era em que vocês vivem, hoje, e desde, mesmo, 50.000 anos, o Regente Arcangélico planetário foi
o Arcanjo Miguel.

E, agora, no advento dessa quinta dimensão, uma vez que essa quinta dimensão estiver instalada,
definitivamente, o Arcanjo que tomará a regência arcangélica será o Arcanjo Uriel.

O Arcanjo Uriel preside o que se chamam as reversões.

É ele que trabalha, na quinta dimensão, muito mais facilmente do que o Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Miguel, Príncipe e Chefe das Milícias Celestes, tem por vocação essencial desembaraçar a terceira
dimensão das esferas de influências ligadas à sombra.

O Arcanjo Uriel trabalha apenas com a Luz da Verdade da quinta dimensão, e não pode, em caso algum, ser
aquele responsável por combates que acontecem na terceira dimensão.

Em contrapartida, ele intervém na reversão da terceira à quinta dimensão, e na estabilização da quinta
dimensão.

Nisso ele é, de algum modo, o precursor.

Sua presença intervém na terceira dimensão para preparar a reversão inerente à quinta dimensão ao nível
planetário.



Ele já interveio, certo número de vezes, para preparar o basculamento dos polos.

Agora, ele intervém, também, junto a alguns humanos, para preparar a passagem à quinta dimensão.

Devido à sua vibração, ele afeta as estruturas genéticas e permite, eu diria, uma inversão ao nível das
estruturas do DNA, que são capazes de favorecer a multiplicação das fitas de DNA que corresponde à
passagem à quinta dimensão.

Aí está o sentido do trabalho dele, ao nível dos indivíduos.

Eu não creio que haja orações ou ações específicas a efetuar para facilitar esse trabalho.

Ele se faz muito naturalmente, no momento em que os seres estejam prontos para viver o fenômeno de
ascensão.

Mudanças colocam-se, sobretudo, ao nível celular, ao nível genético.

Em seguida, sobrevém certo número de mudanças que vão fazer com que a reversão induza, também,
modificações profundas de funcionamento, ou seja, as energias da esfera sexual, em especial, são
transmutadas a um nível altamente espiritual, e as energias espirituais podem e devem manifestar-se ao nível
sexual.

Isso corresponde a uma transmutação alquímica do nível de consciência.

O olhar portado sobre as coisas, portado sobre a vida não é mais, de modo algum, o mesmo.

Questão: como, no processo de criação, passar do plexo ao coração?

Essa é uma questão extremamente difícil, porque, no homem, o potencial criativo manifesta-se,
sempre, para a maior parte dos humanos artistas homens, ao nível do plexo solar, assim como o
potencial artístico no indivíduo mulher manifesta-se, sempre, pelo quinto chacra, que é o centro de
energia diretor, nesse caso, mas que é, também, o centro patológico.

Não há regras intelectuais a dar, para passar do terceiro ao quarto chacra.

Isso necessita de uma compreensão de processos que animam o indivíduo no processo criativo, mas,
também, no processo de vida, simplesmente.

O terceiro chacra é o mundo dos desejos, o mundo dos prazeres, o mundo da ilusão, o mundo da
sedução.

A sedução, não tomada no sentido pejorativo, mas para agradar a uma multidão, por exemplo.

Mostrar algo que agrada para ter a imagem de volta não é a mesma coisa que criar no sentido de dar sem nada
esperar de volta.

É isso que deve ser compreendido e implementado, tanto na vida de todos os dias como na criação artística.

E, infelizmente, não basta dizê-lo.

Basta aceitá-lo.

Mas, tendo aceitado, intelectualmente, é necessário, também, fazê-lo passar nos fatos, na realidade, na vida de
todos os dias, ou seja, deixar cair a noção de prazer/desejo/ilusão, aspiração à sedução, e passar à
autenticidade do ser sem perder o potencial criativo.

O problema dos artistas homens em geral é que eles pensam que, estando no plexo solar, ou seja, no mundo
da ilusão, da sedução, do desejo, do prazer, eles arriscam, passando ao estágio do coração, perder essa
especificidade que eles têm de artistas.

Bem ao contrário, o artista sublimado é um artista que evolui pelo chacra do coração.

Mas isso é extremamente raro.

Talvez, em alguns casos, isso necessite, efetivamente, de fazer o luto desse lado artista.

Entretanto, a atração para a noção do prazer astral (dos mundos astrais intermediários) e para a sedução do
espetáculo é, também, um elemento limitador e que freia a chegada das energias ao nível do chacra do
coração.



Questão: estando no instante presente, não se arrisca encontrar-se num modo de funcionamento
impessoal?

A emoção não é ligada ao impessoal.

A emoção faz parte da vida, mas a emoção exata define-se como um equilíbrio total entre as manifestações
emocionais.

A emoção que corresponde a esse estado de ser corresponderia à alegria interior, que é uma etapa de íntase.

Isso corresponde a uma centralização de energias ao nível do peito, que corresponde a um estado de alegria
sublime interior, sem objeto exterior, que nada tem a ver com o prazer, a cólera ou a tristeza, ou com o
sofrimento, que eu saiba.

Entretanto, não há impessoalidade, ao contrário.

O verdadeiro pessoal, o pessoal autêntico encontra-se nesse equilíbrio, do presente.

Eu não digo negar as emoções.

Eu não digo rejeitar para longe, como se se fosse frio e isolado.

As emoções fazem parte da natureza humana de terceira dimensão.

Mas, simplesmente, esse estado emocional deve deixar o lugar para a vacuidade mediana, ao instante
presente, no qual a esfera mental, racional, deve impor às emoções, sem amordaçá-las, contudo, um estado
de vacuidade, um estado de serenidade,

Coisa que procuravam, desde sempre, as pessoas que meditavam.

Mas isso deve ser encontrado hoje, não na meditação que, que era escapa à vida real, mas deve encontrar-se
em cada minuto de sua vida.

Aí está o desafio que lhes é solicitado.

É nisso que os modelos de funcionamento tradicionais passados – quer sejam hinduístas ou também budistas
– são completamente superados e errôneos, hoje, porque eles insistem na meditação, na liberação cármica,
extraindo-se do mundo, extraindo-se da realidade.

Hoje, esses modelos são obsoletos.

Eles pertencem ao passado, totalmente.

O que lhes é demandado, hoje, é ser um homem novo, sem referência ao passado.

E manter apenas a liberação.

A espiritualização de sua essência, de seu corpo atém-se a isso: encontrar o equilíbrio entre as emoções,
encontrar sua essência.

Ora, a essência encontra-se apenas na pacificação das emoções e não na mestria artificial, fora da vida das
emoções, tal como ela era concebida na meditação de tipo hinduísta ou budista.

Isso pertence ao passado.

Isso pertence à terceira dimensão, mas não é, absolutamente, mais válido para aceder à quinta dimensão.

Quanto mais um indivíduo engaja-se na busca de seu presente, de sua essência, mais ele vai perturbar aqueles
que veem nele aquele que não funciona como eles e vão ter vontade de fazê-lo entrar na emoção, ou seja,
gerar uma cólera, gerar algo que o faça sair desse estado.

Progressivamente e à medida, aliás, que vocês entrarem nesse estado (em seu trabalho, em seu próprio meio
familiar), se vocês conseguem permanecer suficientemente longo tempo nesse estado, vocês se aperceberão
que isso gera, necessariamente, junto aos outros (no meio profissional, afetivo e nas pessoas que vocês
encontram), uma espécie de desconforto.

Porque os outros não veem a Luz que emana de vocês, mas, ao contrário, alguém que escapa da linearidade
do tempo, alguém que aparece não como um iluminado, mas como profundamente diferente.

E isso perturba.



Portanto, a melhor prova de que vocês estão nesse estado da essência, nesse estado presente são,
justamente, as intimidações que podem vir do exterior.

Mas essas intimidações não estão aí para fazê-los sair de seu estado, contrariamente ao que creem aqueles
que exercem essas intimidações, mas, efetivamente, para estabilizá-los ainda mais nesse estado de presença,
nesse estado da essência que é extremamente importante a cultivar.

Questão: a que corresponde a aura dourada?

A aura dourada corresponde a algo que se encontra apenas uma vez.

Uma vez que ela é encontrada, torna-se um ser realizado.

Torna-se um Boddhisattva, ou seja, um ser que superou as limitações da matéria, um ser a quem
vocês chamariam «realizado».

No momento em que a Shakti desceu, ela auréola a cabeça com uma Luz dourada, mas, simplesmente, a
cabeça.

É apenas no momento em que a Shakti, a energia Shekina, reencontrou o kundalini, que essas duas energias
casaram-se, fundiram-se, que elas vão gerar, ao nível do casulo de Luz, uma Luz uniforme, de cor dourada, que
corresponde à realização.

Ora, a particularidade da realização é a mestria total dos quatro elementos, em um grau mais ou menos forte.

Eu tinha, lembrem-se, em minha vida, a mestria do fogo.

Eu comandava os incêndios.

Eu comandava todos os fogos no sul da França.

Entretanto, a aura dourada é apenas o marcador desse aspecto da realização elementar em si e, portanto, o
controle no exterior de si dos elementos.

Isso faz parte dos princípios de realização, ou seja, o momento em que os quatro elementos estão
equilibrados e permitem ao ser acelerar o processo de etereação de seu corpo físico, ou seja, de acesso, em
parte, à quinta dimensão.

E, efetivamente, quando vocês chegam à mestria total de seu veículo e dos elementos que estão em vocês,
vocês têm a capacidade de entrar em contato, de maneira formal, com esses elementais e, também, de
comandar os elementos, assim como o ilustraram a maior parte dos seres realizados que viveram nesse
planeta e, isso, em todas as tradições.

Questão: você poderia ver e descrever nossas auras?

O termo «ver» é um pouquinho presunçoso, uma vez que não tenho mais olhos, mesmo passando por meu
canal.

Entretanto, a soma de informações que eu recolho em minha consciência concerne tanto a espectros visuais –
coloridos, se preferem – como a indicações extremamente precisas sobre o que faz sua natureza de alma.

Agora, dar indicações precisas sobre a cor da aura, do casulo de Luz não lhes dará indicações outras que não
aquelas que eu lhes darei.

Não é porque eu lhes diria que vocês têm uma aura de tal cor ou de tal outra cor que vocês tirariam conclusões
quanto ao funcionamento de seu ser.

Isso é extremamente mais sutil.

De fato, quando eu vejo uma vibração espectral de cor verde sobre uma pessoa a quem eu me dirijo, eu
posso, daí, concluir que essa pessoa é uma mediadora, que essa pessoa é uma terapeuta, mas isso vai bem
além.

Há outros elementos vibratórios que me chegam e que vêm colorir (de um modo, certamente, diferente, essa
informação do espectro colorido) e que vão dar indicações profundamente diferentes de acordo com os
indivíduos.

Portanto, é presunçoso fazer atalhos, como foi feito sobre este planeta, em função de diferentes cores de aura
e de diferentes funções que lhes são atribuídas diretamente.



A única coisa que nós podemos dizer é que a aura dourada corresponde, efetivamente, à aura da realização.

Agora, no que concerne às outras cores, há seres extremamente evoluídos que têm uma áurea rosa ou
vermelha, mas vermelho escuro, mas vermelho, de qualquer forma.

E há seres não muito evoluídos que têm uma aura azul.

Então, certamente, vocês verão seres que oram o dia inteiro que terão uma aura violeta, e poder-se-ia
dizer: «Ah, os grandes místicos!», mas vocês não sabem, contudo, a cor do coração deles.

A cor da alma, a cor do coração é diferentemente mais importante do que aquela do casulo de Luz, tal como eu
a percebo em meu mundo de desencarnados.

Questão: você fala, igualmente, de cor de coração, poderia desenvolver?

Eu não vou desenvolver, de momento.

Simplesmente, nós definimos, através de nossa visão desencarnada, uma atmosfera vibratória global, que é a
coloração da alma no sentido de sua inspiração.

Em seguida, temos a cor primária, eu diria, da alma, que corresponde à cor da alma e ao próprio fundamento
de orientação da alma.

Temos, em seguida, a cor da alma, que nos traduz de qual maneira essa alma exprime sua relação com o
espírito.

É uma relação direta ou indireta?

É uma relação de amor ou de tensão?

Mas isso é extremamente complicado para explicar agora.

Retenham, simplesmente, que nessa noção de cor que vocês abordaram, há a coloração da alma que é o
casulo de Luz.

Há, em seguida, a cor da alma, que é a cor precisa atrás da cabeça, que assinala uma orientação da alma.

E, enfim, há a cor do coração da alma, que corresponde à ligação entre a alma e o espírito, que traduz modos
de funcionamento entre a alma e o espírito.

Mas nós desvendaremos isso em outro momento, se efetivamente quiserem.

Não vale a pena sobrecarregar a cabeça.

Isso de nada serve, para encontrar o presente.

Questão: como não fazer a amálgama entre as próprias emoções e aquelas dos outros?

Cara amiga, é muito difícil, como você o diz, gerir as próprias emoções e as emoções dos outros.

Convém, simplesmente, alinhar-se, totalmente, centrar-se em sua essência e fechar a porta às emoções.

Basta decidir, afirmar que seu próprio centro emocional, que seu próprio plexo solar está barricado com uma
cruz de Luz branca às influências exteriores.

Questão: você poderia dar-nos precisões sobre os sonhos, em geral?

Isso necessitaria vários livros, cara amiga.

Entretanto, vamos resumir isso em algumas frases.

O mundo dos sonhos pode revelar vários mecanismos subjacentes.

A primeira mecânica, que é a mais importante junto a todos os seres humanos, é, certamente, o sonho que vem
de uma atividade dos neurônios, que é ligada aos últimos pensamentos ou às preocupações as mais fortes do
dia que acaba de escoar-se.

Por exemplo, você tem uma emoção violenta de raiva para com alguém, por exemplo, você tem um
pensamento ou uma emoção que você trabalha.



Bem, à noite, isso vai descarregar-se pelos neurônios, que vâo pô-los na situação do que vocês viveram na
vigília.

Essa é a situação a mais frequente da mecânica dos sonhos.

Agora, há o sonho premonitório, profético, o sonho que vai prevenir.

Há necessidade de confrontar o que é vivido em sonho, não tanto em relação ao seu sentido simbólico, mas,
sobretudo, para ver, antes de tudo, se ele corresponde a uma preocupação do dia anterior que acaba de
escoar-se, caso em que não há lugar para encontrar um significado profético, divinatório ou outro, uma vez que
90% dos sonhos são ligados a isso.

Agora, se você tem o hábito, cara amiga, de ser prevenida em sonho, confrontam-na, aí, a demandas que
foram formuladas antes de seu sono, de maneira consciente.

E os planos espirituais vão responder em plena noite, por esse sentimento de sonho que se chama estar
«animado», «em êxtase», tal como isso funcionava no antigo e no novo testamento quando, por exemplo, Maria
recebe a visita do Arcanjo Gabriel, que lhe faz o anúncio de sua gravidez.

Esse é um sonho profético, iniciático.

Tudo depende do contexto dos sonhos.

Retenham, simplesmente, que 90% dos sonhos são descargas dos neurônios ligadas à atividade do dia
anterior.

Agora, há sonhos que vão exprimir, também, um desejo ou um temor da alma, sem conotação profética, ou
divinatória, ou antecipatória, mas, simplesmente, são o reflexo de temores ou de desejos da alma.

Aí está, grosso modo, e resumido, muito sumariamente, o que se pode dizer.

Questão: que aconteceria se os neurônios não fossem descarregados?

Bem, isso se tornaria um sonho recorrente, algo que gira em círculo ao nível dos sonhos, algo que volta sem
parar.
A consciência autoconsciente de si, o que se chama a consciência ampliada seria, permanentemente, poluída
pelos pensamentos passados.

Questão: nós temos necessidade da memória para pôr os atos de nossa vida, portanto, como se faz
para que tenhamos essa capacidade de memória e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento espiritual
nos pede para soltar isso para ancorarmo-nos no instante presente?

O instante presente jamais foi o equivalente de ausência de memória, bem ao contrário.

Trata-se, aí, de um erro de apreciação.

Quando se fala do desenvolvimento linear da consciência, não espiritual, não horizontal, mas vertical, vocês
terão uma memória que faz referência ao instante presente, ao passado e ao futuro.

Agora, quando vocês se centram no instante presente, não é questão que não haja mais memória.

Ao contrário, vocês passam a uma memória expandida.

A maior parte dos místicos que tiveram acesso ao instante presente e, portanto, à energia da
realização, tem a memória de universos neles.

Eles têm a memória de todas as suas vidas passadas.

Eles têm a memória de toda a história planetária.

Eles têm a memória do ser humano que está em face deles, em sua totalidade.

Portanto, o parar no presente, o centramento em sua essência e no presente não é um parar da memória, mas
uma mudança do eixo da polaridade de memória.

Enquanto vocês estão em sua condição humana de terceira dimensão, vocês estão num eixo linear horizontal,
passado/presente/futuro.

Em seguida, quando entram em sua essência, vocês estão no eixo vertical da cruz.

Naquele momento, vocês entram no que se chama a memória ampliada ou a memória espiritual, que é



independente de condições lineares do tempo.

Eu jamais disse, e ninguém jamais disse que o instante presente era um instante desprovido de memória.

Mas, ao contrário, uma memória não mais exclusiva (ligada à sua própria encarnação ou às suas encarnações),
mas uma memória inclusiva, na qual a memória de vidas passadas torna-se mais importante do que essa vida
presente, na qual a memória dos universos torna-se mais importante do que a memória da história histórica do
mundo no qual vocês vivem.

É nesse sentido que a memória é um fenômeno extremamente apaixonante, mas extremamente longo.

Mas não cometam abuso de linguagem dizendo que, no presente, não há memória.

Extrair-se de condições limitantes da memória nada tem a ver com a aquisição da memória vertical.

Questão: quando não se lembra mais de alguns aspectos do passado, isso corresponde ao que
algumas escolas psicológicas chamam «repressão»?

São idiotas!

Há numerosas razões possíveis para que a memória no instante presente não se lembre mais do que
aconteceu a um dado momento.

Quem é que pode dizer o que fazia ontem, à mesma hora precisa?

Portanto, isso é a memória de ontem.

Portanto, imagina-se, efetivamente, que, para a memória da infância, há pessoas que têm a memória do que
aconteceu durante suas primeiras horas de vida, outras, que não têm mais qualquer lembrança durante tal ou tal
faixa de idade.

Isso não quer dizer, necessariamente, e, aliás, o mais frequentemente esse não é, absolutamente, o caso, que
haja repressão de um evento traumatizante psicológico, absolutamente não.

Há numerosas circunstâncias que fazem com que a alma não imprima, ao nível memorial, certo número de
elementos no presente.

Não é por isso que seja preciso procurar uma repressão qualquer.

São eles os reprimidos, os idiotas!

Questão: mas quando há um evento traumático, a memória imprime-o, forçosamente?

Em 99% dos casos, sim, porque o traumatismo é tão violento, quando se trata de sofrimentos emocionais
intensos, que eles giram em círculo no cérebro.

Não há possibilidade, para a consciência, de não ver o que aconteceu.

Mesmo se, nesse caso, haja uma possível repressão, a repressão não vai até a ocultação total do evento.

Há uma recusa em ver, entretanto, isso é visto.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Não há inconsciente.

Há apenas coisas conscientes ou subconscientes, eventualmente, mas, absolutamente, não inconscientes.

A consciência do ser humano é bem mais forte do que o inconsciente.

O inconsciente é algo ao qual vocês dão tomada quando aceitam ter um inconsciente.

Se vocês pedem para estar conscientes de tudo, vocês se tornarão cada vez mais conscientes e, portanto,
cada vez mais fortes.

Portanto, não há inconsciente.

O inconsciente é uma criação.

Questão: existem, hoje, grandes Mestres, ainda encarnados?



Mais do que nunca.

Eles são ilustres desconhecidos, a maior parte trabalhando na própria vida de todos os dias.

Questão: após a passagem à quinta dimensão, o que advirá dos ciclos da alma?

Eles serão profundamente diferentes, porque, na quinta dimensão, há a possibilidade de ter um ciclo
extremamente longo, no qual a vida é de duração quase eterna.

Portanto, não há mais essa alternância encarnação/excarnação.

A vida na quinta dimensão é profundamente linear na alternância de ciclos.

Não há mais alternância de ciclos.

Há, também, ao nível da quinta dimensão, modos de funcionamento que são profundamente diferentes, mas
que para nada lhes serve apreender, hoje, em sua realidade de terceira dimensão, porque isso, estritamente,
nada quer dizer.

A densidade, o peso não são os mesmos.

A visão de cores não é, absolutamente, a mesma.

Os desequilíbrios no corpo físico não existirão mais.

A quinta dimensão não conhece a sombra.

Aí está o que se pode dizer disso, muito sucintamente, e sem entrar nos detalhes.

Bem, caros amigos, estou muito contente por ter trocado com vocês sobre tantos assuntos.

Nisso, eu lhes aporto todo o meu amor e eu lhes digo até breve.

Fiquem bem.

__________________
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Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2006/02/om-aivanhov-5-de-fevereiro-de-2006.html
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Poderia desenvolver sobre o Êxtase e o Íntase?
O Êxtase é um mecanismo de Alegria Interior, traduzindo-se por uma difusão e uma dissipação da irradiação para o
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exterior.
O Intase corresponde ao mesmo processo, mas, desta vez, voltado para o Interior.

O Samadhi ou Maha-Samadhi, última etapa do estabelecimento da Alegria Interior, corresponde á manifestação simultânea
e concomitante do Êxtase e do Íntase.

O fluxo de partículas Adamantinas vai, portanto, naquele momento, nos dois sentidos.
Há apenas uma irradiação do exterior para o interior ou do interior para o exterior.

As duas irradiações fazem-se da mesma maneira, o que concorre para revelar o estado chamado Sat-Chit-Ananda, a
Felicidade, a Consciência, a Unidade, a Alegria.

Alguns seres, na minha tradição original de minha última vida, descreveram perfeitamente a Consciência Unitária.
Há textos extremamente antigos que descreveram a evolução da Consciência quando ela se junta à Unidade, seja em
algumas formas de Yoga anteriores Yoga Integral (como o Kriya Yoga, o Siddha Yoga) ou ainda nos ensinamentos de

Patanjali ou Imortais.

A diferença é que hoje, o que parecia uma visão do Espírito, torna-se totalmente assimilável e passível de ser vivido na
Consciência que vocês habitam.

Os mecanismos de despertar do Kundalini, os mecanismos de canto da alma, de construção do Antakarana, o Fogo do
Espírito, não são mais palavras ou conceitos, mas encarnam-se em Vibrações que vocês vivem.

Sri Aurobindo
http://www.autresdimensions.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
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Explicação do Arcanjo ANAEL (10.03.2012) sobre a Íntase:

Pergunta: fala-se muito do êxtase em relação ao Absoluto. E sobre a íntase?
"Bem amado, quando há íntase, há êxtase.

Quando há íntase, simplesmente, há uma retração total da Ilusão.
Quando há êxtase, há testemunho, não de uma experiência vivenciada, mas, do Absoluto.

A íntase ignora, totalmente, a Ilusão.
O êxtase envolve a Ilusão em sua dança da Eternidade, mas não tem o que fazer da resposta da Ilusão.

O Absoluto (manifestando-se em meio a um êxtase) dá a ver (para aquele que se mantém sobre o Limiar) a veracidade da
Onda da Vida: o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça.

Naturalmente, para aquele que se mantém muito distante, isso não tem qualquer sentido, qualquer veracidade, qualquer
ação, nem qualquer interrogação.

Há negação, até mesmo, da existência da possibilidade disso.
A íntase é o processo onde o ser se afoga no Absoluto.

São, por exemplo, alguns estados específicos, denominados Samadhi, e que, no entanto, estão muito além do Samadhi
manifestado por muitas Estrelas."
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Bem, caros amigos, estou, como de hábito, extremamente contente por reencontrá-los todos aqui presentes
comigo.

E gostaria de dizer, a cada um de vocês, a cada um em particular, mas, também, a vocês todos aqui presentes
nesta sala que, desde a semana que agora acaba de transcorrer, vocês progrediram muito positivamente em

relação à aceitação dos planos espirituais.

Todos aqui conseguiram dar um passo extremamente importante, um passo que está em relação com a
aceitação total do que vocês são e do papel espiritual do ser humano na encarnação.

Essa palavra «aceitação» quer dizer que vocês aceitaram, cada um de acordo com as suas potencialidades,
digamos, cada um de acordo com o que vocês são.

Vocês aceitaram, realmente, adaptar-se ao que lhes é solicitado pelos planos espirituais.

Aí está, caros amigos, agora poderemos avançar um pouquinho sobre o desenrolar, eu diria, de alguns eventos
que eu lhes anunciei há muito tempo.

Primeiro, no que se refere aos eventos climáticos, eles, obviamente, como vocês veem, são onipresentes na
superfície do planeta.

Vocês irão assistir a tudo o que deve ocorrer em relação às perturbações ao mesmo tempo climáticas, mas,
também, derivadas disso, ou seja, às perturbações elétricas, perturbações de transportes, grandes problemas

na Europa do oeste e, em parte, na França.

Agora, no que se refere às modificações aéreas e, em especial, ao que vocês chamam de vírus, isso está se
transformando a toda velocidade, e chegam à Europa do oeste do mesmo modo e de modo sincrônico.

A partir das informações que nós vemos, dos nossos planos multidimensionais, nós podemos estar certos de
que os eventos correm o risco de ocorrerem de modo perfeitamente sincrônico na Europa do oeste e na

Europa do Norte.

Agora, caros amigos, aí está para os acontecimentos, e, fiel ao meu hábito, eu prefiro que avancemos, juntos,
com uma longa discussão nos intervalos, de maneira a que possamos ir mais adiante nas suas interrogações,
nas suas questões e que eu possa, também, emitir-lhes algumas informações em função dos seus desejos.

Assim, eu lhes dou, primeiramente, a palavra.

***

Questão: qual é a relação entre os nossos anjos guardiões e os corpos sutis?

Há, aqui, uma confusão que é feita entre o que se chama de anjos da Cabala (na qual há um gênio específico
que corresponde a cada corpo) e o que se chama de anjo guardião.

O anjo guardião, há apenas um.

Agora, o que é um anjo guardião?

Bem, é um anjo... guardião!

Simplesmente.

Agora, como contatar um anjo guardião?

É preciso dirigir-se a ele, imaginar que ele possa existir.

O.M. AÏVANHOV - 12 de fevereiro de 2006 - Autres Dimensions
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É como para os povos que vivem ao redor de vocês, na natureza, que vocês não veem, necessariamente, e
que, no entanto, estão aí.

O anjo guardião está aí, presente a cada instante, o que não quer dizer que ele interfira ou que ele aja.

Ele está aí para verificar a conformidade das ações, a conformidade de algumas coisas que devem ser
respeitadas nos planos espirituais, de maneira imperativa, porque sua alma decidiu assim, antes de vir, ou

porque os caminhos exigem algumas passagens extremamente precisas.

Agora, o anjo guardião manifestar-se-á diante de vocês, frequentemente.

Mas vocês não vão ver o rosto dele.

Vocês terão, primeiramente, acesso à visão dos seus pés e da parte inferior do seu corpo, se é que podemos
falar de corpo.

É apenas depois de um longo caminho de comunicação, de diálogo com o anjo guardião, que ele poderá
desvendar a sua face.

Mas não contem com ele para intervir, como nós intervimos, dos nossos planos multidimensionais diferentes.

O papel dele é extremamente preciso.

Ele corresponde ao que eu acabo de dizer-lhes, e a nada mais.

Talvez vocês tenham, um dia, também, a chance de ouvir o nome dele, sussurrado no seu ouvido, mas isso é
para mais tarde.

Aqueles a quem chamamos de «anjo guardião», primeiramente, nada têm a ver com as hierarquias angélicas,
tais como foram descritas na Cabala.

Vocês podem ter um anjo guardião que é, realmente, um anjo, mas vocês podem, também, ter um anjo
guardião que foi alguém que esteve vivo, cuja missão é acompanhar uma alma que está, ainda, na encarnação.

Mas, em geral, são entidades individuais que evoluem em Dimensões que permitem a eles estabilizar a própria
energia na quarta dimensão, de maneira a poder interferir em alguns momentos chaves da sua existência, ou

para manifestar-se, ou para impedir ou facilitar alguns eventos.

Basta a eles, portanto, ter um gancho, não mais na terceira dimensão, mas, ao menos, na quarta dimensão,
mesmo se a essência deles estiver situada acima.

Isso é extremamente importante.

A missão do Arcanjo Miguel nada tem a ver, mesmo quando ele acompanha uma alma humana, com a
missão do anjo guardião.

São coisas completamente separadas.

Em caso algum o Arcanjo Miguel toma o lugar do anjo guardião.

***

Questão: por que temos, por vezes, uma defasagem entre o progresso do que vivemos e a
percepção que temos dele?

Porque há os que são mais ou menos demorados para relaxar.

Há os que são mais ou menos demorados para sentir a realidade do que acontece neles ou que põem em
dúvida o que eles vivem, que põem em dúvida suas percepções, que põem em dúvida suas sensações, que

põem em dúvida sua vivência interior no nível da alma e do coração.

Entretanto, quando eu falei, há pouco, de grandes avanços, eu me referi à aceitação.

É a palavra mestre.

Eu não falo da revelação de coisas incríveis.

Eu não falo, tampouco, de novas energias que se manifestam, de novas possibilidades psíquicas, mas eu falo,
realmente, de uma aceitação espiritual.

E isso é um fato extremamente concreto.

A aceitação espiritual é um conceito que significa aceitar, mas não aceitar algo do exterior.

Isso quer dizer, simplesmente, estar em estado de abertura total em relação ao que vem, sem que haja
interferência da ferramenta mental, sem que haja interferência da ferramenta emocional, não de desejos, não

de aspirações, não de ideias em relação a isso, mas, simplesmente, o fato de aceitar, de acolher em si os
planos espirituais.



E, isso, no nível do destino humano, é, certamente, a coisa mais importante, muito mais do que a coisa que
vocês chamam de «despertar da Kundalini», o que vocês chamam de ativação do terceiro olho.

Isso, são eventos marcadores de algo, mas a aceitação é um conceito diferentemente mais importante para a
evolução da alma.

A aceitação é um conceito.

Ela não está ligada a algo de exterior.

Ela não está ligada a uma manifestação.

Ela não está ligada a um poder espiritual.

É uma aceitação.

Acolher.

Acolher onde?

No coração, na dimensão espiritual.

É um ato extremamente potente, ao nível da evolução, que nada tem a ver com uma manifestação energética
ou uma manifestação exterior de algo de tangível no sentido em que você entende.

Não é uma prova, no sentido que você entende.

É, unicamente, algo que vem fazer com que, a um dado momento, a alma humana tenha, no seu caminho
espiritual (seja qual for o estado dos seus fundilhos, da sua Kundalini, da sua cabeça, do seu zumbido no

ouvido, dos seus potenciais espirituais), simplesmente, em si, a vontade de dizer: «Meu Pai, que a sua vontade
seja feita, eu aceito tudo o que vem de você».

Aí está o que é a aceitação.

A aceitação não acontece mais em relação ao olhar do outro, mesmo dos parentes.

Isso acontece em relação ao olhar do Pai, que é diferentemente mais importante, e em relação a si mesmo,
mais do que em relação aos outros.

***

Questão: como desenvolver o Si, como é chamado por Ma Ananda Moyi?

Aceder ao próprio Si, ou seja, à Luz da alma, necessita de não mais ser dependente do olhar do outro, de não
mais estar em uma atitude diferente, de acordo com o julgamento que aparece no olhar ou nas palavras do

outro.

O Si é independente do não Si.

O não Si, como dizia Ma Ananda Moyi, o pequeno Mim, são coisas que são dependentes de interações que
existem entre os seres humanos, através do olhar, através das emoções, através dos pensamentos, através

das palavras.

O Si não se importa com o julgamento exterior.

O Si não liga para o não Si, porque ele é Si.

Sendo o Si, apenas intervém o que é Si, ou seja, o que é Divino em essência.

Não é uma atitude mental.

É uma atitude de espírito, no sentido mais nobre.

O Si encontra-se apenas na não confrontação com o não Si.

A partir do momento em que há confrontação entre o Si e o não Si, há julgamento.

Enquanto houver julgamento, não pode haver acesso ao Si.

E, enquanto o julgamento existis, não há Si possível.

Há dualidade.

Há terceira dimensão.

O acesso ao Si, tal como dizia Ma Ananda Moyi, e outros místicos que eu tive a oportunidade de encontrar na
minha vida na Índia, necessita, como princípio de base (e é o que justifica a realidade da experiência mística

autêntica), de que, no momento em que se entra no Si, não haja mais oposição entre o Si e o não Si.



Isso quer dizer que, sendo Si, o não Si não existe mais, porque se faz seu, come-se, de algum modo, o não Si.

O Si e o não Si confundem-se em uma Unidade transcendente na qual, não havendo mais separação entre o Si
e o não Si, o não Si não existe mais e, ao mesmo tempo, é integrado no Si.

Aí está a metafísica pura.

Eu sinto a reflexão que os anima.

***

Questão: no fim de dezembro, durante essa descida do Espírito Santo, você nos disse que,
globalmente, a humanidade não estava pronta para receber essa energia. O que é disso, hoje?

As coisas continuam a evoluir mais no bom sentido, no nível da palmada cósmica, como nós dissemos.

Entretanto, o período de provação, o período probatório, o período de teste vai estender-se, como vocês
sabem, em dois anos e meio, em condições mais ou menos boas, de acordo com o grau de abertura da alma

humana.

Não se esqueçam, jamais, de que o que vocês veem no exterior é o que acontece no interior de vocês.

***

Questão: poderia nos falar da morte?

A questão é extremamente complexa.

Não é algo de que se possa abordar, assim, em dois minutos.

Agora, o fato de saber como sentimos a própria morte é muito diferente, de acordo com cada ser humano,
segundo as suas crenças, as suas convicções, segundo o que ele viveu, segundo os seus apegos, o seu grau

de realização, o seu grau de mestria.

Não há duas mortes similares.

Isso é profundamente diferente para cada ser.

Assim como o nascimento é vivido diferentemente, conforme cada ser que desce na encarnação.

É a mesma coisa para o processo de excarnação.

Portanto, não há regras.

Do mesmo modo, nos planos sutis, isso será diferente, de acordo com a vivência da pessoa, de acordo com o
grau de elevação da alma, de acordo com o grau de elevação do espírito.

Não pode haver regras perfeitamente definidas.

Alguém que ficasse profundamente apegado ao plano terrestre, porque não terminou algo, porque tem a
impressão de ter deixado em aberto uma série de coisas, estará muito pesado, será, dificilmente, mobilizável

no nível da sua consciência, no nível dos seus corpos sutis.

Por outro lado, alguém que resolveu, perfeitamente, que superou, perfeitamente e que realizou tudo o que ele
tinha que realizar nesse plano, tal como o seu caminho de alma havia exigido, será capaz de deixar, com

extrema rapidez, muito rapidamente, os planos densos e aceder a planos luminosos.

Mas, compreenda, efetivamente, caro amigo, que esse processo, esses processos são diferentes, de acordo
com cada Si, com cada pequeno Mim que habita esse Si, e de acordo com as relações que existiam entre o Si

e o não Si.

Volta-se a metafísica.

***

Questão: por que a atração do desenvolvimento espiritual não é permanente?

Por uma razão que é muito simples: imagine que se dê a uma criança todos os pirulitos do mundo.

Ela não teria, jamais, vontade de outros pirulitos.

Ela não saberia o que é a falta do pirulito.

Estaria ruim, podre.

É exatamente a mesma coisa.



Veja, é extremamente importante passar por essas etapas de alto e de baixo, isso faz parte do
desenvolvimento do Si.

Apenas o pequeno Mim é que põe questões e que quer a estabilidade e algo de linear, e que quer algo de
certo, e que quer algo de permanente.

O Si, por essência, vive no ciclo do inspirar e do expirar, do alto e do baixo, da sombra e da Luz.

Isso faz parte do ciclo inerente, não da dualidade, mas do ciclo da Unidade.

***

Questão: como superar o «pequeno Eu» para atingir o Si?

Entramos sempre no que chamamos de alternância entre a sombra e a Luz do Si.

O Si não é algo de imutável, que está eternamente na Luz.

Os verdadeiros místicos autênticos - não os usurpadores que continuam na alegria feliz da Divindade que eles
mesmos dizem estar - passam, sem parar, por esses períodos que se chama 'a noite escura da alma', por

esses períodos de escuridão, por esses períodos de dúvidas que voltam depois à Luz mais autêntica.

Esse ciclo é um ciclo perfeitamente normal, que corresponde ao grau de maturação da alma e jamais, é claro,
isso é estável.

Quando é totalmente estável, linear, regular, plano, naquele momento, vocês estão na ilusão, porque não há o
inspirar/expirar da vida.

Não há a confrontação entre o pequeno Mim, o Si e o Si e o não Si.

O Si apenas encontra-se na resolução dessa equação a três, entre o pequeno Mim, o Si e o não Si.

Para chegar à Unidade, para chegar à mestria total, é necessário reunir os três.

Mas essa reunificação dos três não pode ser feita no estado vivo encarnado na terceira dimensão.

Mesmo Cristo, o maior neófito que tomou corpo sobre este planeta, apenas pôde realizar isso passando pela
morte.

Isso não é possível durante a vida, como o meu mestre venerado, Orionis.

Quando ele estava no corpo de algumas entidades, não tendo passado pela via da encarnação, ele era capaz
de experimentar esse estado de maneira permanente, esse estado de Samadhi, como dizem os orientais,

esse estado no qual está Ma Ananda Moyi (mas não todos os dias, porque, alguns dias, ela chorava, porque,
alguns dias, ela não estava bem).

Ela era mulher, antes de tudo, portanto, dual, portanto, permanentemente confrontada com o seu Si e com o
seu não Si, mas, também, com o seu Si e com o seu pequeno Mim.

Assim se segue o caminho para a mestria.

A mestria jamais irá lhes conferir a linearidade do seu humor, a linearidade da sua consciência permanente na
Luz.

Se isso acontecer, significa que vocês estão na ilusão total.

Estejam certos disso.

Isso quer dizer que não há possibilidade, com a Luz autêntica, de estar, permanentemente, em um instante
zero, até o fim da vida, nesse estado de contentamento ou de realização do Si.

Necessariamente, a realização do Si passa por períodos de não Si ou por períodos de pequeno Si, caso
contrário, não há Verdade.

Isso é formal e fundamental de compreender.

Não esperem, quer vocês sejam isso ou aquilo, através da Luz espiritual e do desenvolvimento espiritual que
vivem, encontrar um equilíbrio perfeito da Luz.

Isso não é possível, exceto na ilusão e no ego.

***

Questão: há uma correspondência entre o que você chama de pequeno Si, Si e não Si e o que
chamamos de inconsciente, superego e ego nas teorias psicanalíticas?

Isso é muito psicanalítico e psicológico.



São besteiras.

O que eu quero dizer com isso é que qualquer tentativa de compreensão do Ego e do Superego, passando
pelo que se analisa objetivamente (ou seja, a mente que vai se perceber como observando o observador, ou

seja, ele mesmo que se observa), é um erro fundamental.

Apenas há realidade psicológica através da espiritualidade.

A psicologia que quiser estudar a psique humana, livre do conceito de dimensão transpessoal, é uma heresia.

Agora, eu penso que os caminhos mais autênticos são os caminhos que estão emergindo atualmente, que são
concepções holotrópicas, que são as concepções que integram a multidimensionalidade do ser.

Nisso, os físicos são os mais próximos da realidade do que os psicólogos.

***

Questão: é perigoso despertar a Kundalini?

É extremamente perigoso, exceto se recebemos o Espírito Santo.

Tudo é questão de movimento.

Se procurarmos gerar o movimento debaixo para cima, sem ter recebido o impulso de cima para baixo, isso é
extremamente perigoso.

Agora, se o impulso ocorreu de cima para baixo, não há mais perigo algum, é mesmo desejável, em todos os
sentidos do termo.

Agora, isso são movimentos de energias que nada têm a ver com o que pode acontecer de fundamental no
nível da aceitação no coração.

Enquanto falamos de despertar e de subida da Kundalini, isso não quer dizer que ela suba de uma vez por
todas.

A energia passa o tempo indo e vindo nesse canal.

O despertar da Kundalini corresponde à primeira manifestação de subida da energia, mas, em seguida, a
energia sobe e desce, permanentemente, no interior desse canal.

Inspirar/Expirar, sombra e Luz, permanentes.

***

Questão: será que você mesmo, hoje, chega a conhecer a não aceitação do que você vive?

É absolutamente impossível.

A partir do momento em que nós acedemos à quinta dimensão e, no que me concerne, à décima primeira, não
pode mais haver esse fenômeno que é tipicamente presente na terceira.

***

Bem, agora, é tempo de concluir a nossa discussão.

Portanto, eu lhes dou, ainda uma vez, a minha Bênção.

E estou extremamente contente por ter podido partilhar tudo isso com vocês.

Eu lhes desejo uma boa aceitação total dessa maravilhosa Luz que vem para vocês.

Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.

E eu lhes digo até a próxima vez, caros amigos.

************
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Bem, caros amigos, bom dia.

Eis-me, de novo, extremamente contente por reencontrá-los.

Como de hábito, vamos, em alguns instantes, poder dialogar, trocar entre nós informações, perguntas,
respostas, questões.

Primeiramente, gostaria de dizer-lhes que, no conjunto do planeta, foi implementado o que
eu chamaria, quanto a mim, a estagnação de elementos, ou seja, a implementação de
elementos que vão casar-se, entrar em rebelião, entrar em fusão, entrar em oposição e ser
responsáveis por certo número de desgastes sobre este planeta.

Não se trata mais, unicamente, da água, mas, também, do fogo, do ar, da terra.

Cada um casa-se com seu cônjuge, ou com seu oposto, de maneira a gerar eventos de
natureza catastrófica para o ser humano, e, isso, em todo ponto do planeta, e de maneira
extremamente rápida, extremamente brutal, extremamente surpreendente.

Isso faz parte da agitação existente, também, no interior de cada ser humano, ao nível dessa
perda de equilíbrio, ao nível dos elementos.

Isso é extremamente novo, e isso foi desencadeado antecipadamente, em relação ao que
deveria produzir-se na primavera.

Agora, no que concerne ao que nós chamamos os frios excepcionais na Europa do Oeste, a priori, eles
deveriam sobrevir antes do final deste mês.

Mas os elementos são agenciados diferentemente.

Quando do lançamento, a distribuição desses movimentos de energia ligados aos elementos que sobrevêm
em diversos lugares do planeta e que provocam, de acordo com as regiões que são tocadas, inúmeras coisas
que são descritas como desgastes elementares, quer sejam tornados, furacões, movimentos de falhas
telúricas, mas, também, da água, em grande quantidade, mas, também, o fogo, em grande quantidade.

Tudo isso se mistura e provoca uma majoração das desordens observáveis, de maneira a atingir a totalidade da
humanidade.

Os cientistas não poderão esconder-lhes muito tempo que a Groenlândia está perdendo todo o gelo, que gelos
a que vocês chamam icebergs (tão grandes como países, ou mesmo subcontinentes) são desprendidos dos
polos árticos e antárticos, e desviando-se, e aproximando-se, perigosamente, de zonas nas quais eles vão
derreter.

Tudo isso vocês ouvirão, progressivamente e à medida dos dias que vêm, assim como o evento e o advento
de vírus que estão, também, atuando através do elemento ar.

Novos vírus vão aparecer, também, com extrema rapidez.
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Tudo isso não é feito para dar-lhes medo, não é feito para induzi-los numa psicose, mas, realmente, para fazer
o ser humano tomar consciência de que todas as escolhas que ele empreende não estão na lógica da vontade
do Pai, da vontade da Luz, bem ao contrário.

Mas será que o ser humano será capaz de dar-se conta de que é ele mesmo o criador dessas desordens?

Isso é muito possível no que concerne aos gelos que derretem, mas, talvez, um pouco menos concebível no
que concerne aos produtos derivados, em especial os vírus e outros elementos.

O conjunto que é ligado às disfunções induzidas pelos pensamentos do ser humano, mas, também, por seus
modos de funcionamento exteriorizados através dos mecanismos industriais e os mecanismos de gestão de
energias, de gestão de elementos.

Tudo isso vocês veem todos os dias.

Vocês o constatarão com uma maior amplitude ainda nos dias e nas semanas que vêm.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.

Nós entramos no que anunciamos há três meses.

E isso vai acelerar-se, de maneira gradual, certamente, cada vez mais rapidamente, de modo a conduzir a uma
agitação do espírito humano até que haja uma revolução intelectual, afetiva, emocional do ser humano.

Nós esperamos, em todo caso, que esse não seja o caso.

Aí está, caros amigos, em preâmbulo, o que eu tinha a dizer-lhes, mas, agora e já, eu os escuto para suas
questões que, eu espero, serão enriquecedoras para todos nós.

Questão: por que os animais e as populações fragilizadas são mais tocados?
Há uma explicação perfeitamente real e concreta.

As almas que são, hoje, liberadas pelos processos, digamos, elementares, são as almas que não têm
necessidade de estar sobre a Terra, porque são almas realizadas.

Nesse sentido, o que o ser humano pode conceber como algo de injusto – ou seja, os mais pobres, os mais
necessitados, que estão sujeitos ao furor dos elementos – é arquifalso.

De fato, essas almas são almas de Luz, que nada mais têm a fazer sobre a Terra.

Vamos concordar que os eventos elementares são os sismos, os tsunamis, os vulcões, os deslizamentos de
terra, a água, etc.

Questão: são famílias de almas que se sacrificam em grupo?

Não há sacrifícios.

Há partida em massa de famílias de almas, porque elas nada têm a fazer aqui.

Elas aceitaram o sacrifício descendo, certamente, não subindo.

Ao contrário, é uma liberação para elas.

Questão: para onde partem essas almas que nada mais têm a fazer sobre a Terra?

Elas partem para onde elas devem ir, ou seja, à Luz, aos mundos multidimensionais, para onde elas são
esperadas.

Não há explicações suplementares a dar sobre esses mundos, que são os mesmos, descritos desde todas as
gerações, quer no livro dos mortos egípcios, quer no livro dos mortos tibetanos e em todas as tradições.

Simplesmente, a passagem à Luz é extremamente rápida para essas almas de Luz.

Não se esqueçam, jamais que, enquanto vocês façam, vocês façam como ser vivo, e estão persuadidos de
que a morte é algo de terrível.

Vocês se enganam.

O aspecto terrível é o nascimento.

Não é, necessariamente, a morte.



Questão: alguns dizem que as almas que deixam a Terra nesse momento não passariam por etapas
multidimensionais, mas reencarnariam para um novo ciclo?

Como é possível?

Como é que uma alma que morresse, hoje, não teria a possibilidade de passar ao multidimensional ou decidir
refazer um ciclo de 50.000 anos?

O ciclo de 50.000 anos é determinado apenas no momento do fim do ciclo, no momento preciso em que há
basculamento multidimensional para o planeta.

Naquele momento, quer se esteja encarnado ou não, isso nada muda na escolha que é feita.

Em contrapartida, uma alma que morre, hoje, morre nas condições habituais.

Uma alma, a título individual, que morre não importa como, não importa onde sobre o planeta, será confrontada
à mesma escolha que o ser humano que permanece em vida.

Não há correlação alguma.

Caso contrário, isso quereria dizer que a pessoa que morre, hoje, não tem acesso à quinta dimensão.

E que apenas aqueles que estivessem vivos têm acesso à quinta.

É heresia.

Muito poucos seres humanos permanecerão vivos quando da passagem à quinta dimensão, em toda
consciência, em relação aos alguns bilhões de seres humanos que há sobre o planeta.

A escolha não é uma decisão intelectual, ainda menos uma decisão emocional.

É uma escolha que se faz ao nível do espírito, não ao nível da personalidade.

Nenhum ser humano encarnado e que se exprime através de sua personalidade não pode ou não se sabe se
ele passará à quinta ou não.

É muito fácil dizer eu quero passar à quinta ou eu quero permanecer na terceira.

Obviamente, todo o mundo quereria passar à quinta e aos mundos da Luz.

Entretanto, apenas o domínio do espírito terá feito a escolha, em função do grau de pureza da alma, em função
do grau de refinamento da personalidade, em função do grau de apegos e de não apegos ligados à evolução
dessa vida e de todas as vidas passadas.

Em caso algum, pode-se dizer que se faz a escolha de passar à quinta ou não.

Essa decisão não é tomada pela personalidade em encarnação.

Questão: o que você entende por «pureza» da alma?

A pureza da alma corresponde a uma alma que não tem qualquer sombra em si, que é apenas pura Luz.

A clareza, a pureza da alma está em relação com uma alma que apagou, não todo seu carma, mas apagou
todas as zonas de sombras, todas as zonas de apegos ao processo encarnante, ao nível da alma.

Uma alma dita «de Luz» é uma alma que trabalhou, suficientemente, no interior de uma personalidade, para
pacificar, purificar a personalidade, a fim de que ela não seja mais marcada pelas desordens inerentes à
terceira dimensão.

Ora, a personalidade é uma criação da terceira dimensão.

Antes do aparecimento da terceira dimensão, não havia personalidade individualizada.

Havia uma alma coletiva ou uma personalidade coletiva, se preferem.

A partir do momento em que a individualização da alma conduziu ao aparecimento da personalidade – quando
da criação de Atlântida – certo número de virtudes desenvolveram-se.

Coisas extremamente positivas – como o sentido da estética, como o sentido do belo, que pertencem à
personalidade – mas, também, certo número de tendências, tal como o egoísmo (ou seja, querer tudo
relacionar ao seu próprio olhar, agarrar ao seu próprio si mesmo).

Aí está a personalidade.



Aí está a personalidade.

Agora, num ser humano em encarnação, há pessoas que são dominadas pela própria personalidade.

Há entidades que são dominadas pela alma.

E há, enfim, entidades que são dominadas pelo espírito de verdade.

São coisas extremamente diferentes.

Quando se diz que se escolhe se se permanece na terceira ou se se vai à quinta, a escolha não é,
absolutamente, feita pela personalidade, ela é feita num grau altamente superior.

Questão: o «soltar» significa «tudo aceitar»?

Soltar jamais quis dizer aceitar tudo.

No que concerne a algo que não é de natureza espiritual, como uma relação comercial, por exemplo, é questão
de combater, porque isso pertence à terceira dimensão.

O soltar está em relação com eventos desejados pelos planos espirituais e não por relações comerciais
desarmoniosas.

O soltar corresponde a algo que se desejaria ou que se quereria, muito fortemente, e que não acontece,
jamais.

Mas não é a mesma coisa no plano espiritual e no plano humano.

Soltar, poder-se-ia dizer, por exemplo, com referência a uma relação comercial de alguém que não paga o que
é devido.

Aí, nós não estamos no soltar, nós estamos na tolice.

É muito importante respeitar os contratos que foram estabelecidos.

O soltar não é, jamais, em relação a um determinado evento ou a uma determinada relação, mas, mais, com o
caminho da alma em relação com uma repetição de funcionamentos que devem ser soltos, abandonados, para
passar a outra coisa.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: como pôr-se sob a influência da Divina Providência?

Ah sim, aí, há apenas uma frase, extremamente precisa, para repetir durante o dia, a cada momento, a cada
minuto, a cada sopro: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».

Apenas isso.

Mas, depois, não venham chorar, porque a vontade do Pai nem sempre é a sua.

É, mesmo, frequentemente, ao oposto.

A partir do momento em que se coloca a vida sob a vontade da Luz e não mais sob a vontade da
personalidade, naquele momento, a Divina Providência vai tudo implementar para que as coisas sejam as mais
fluidas, as mais sincrônicas e entrem numa fluidez total.

Efetivamente, é um conceito espiritual extremamente elevado.

Quando Jesus dizia «será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer?», Ele tinha completa razão.

Entretanto, quem, hoje, sobre este planeta, é capaz de dizer-se: «eu não me preocupo com o que vou comer
amanhã porque nutrir-me-ão».

E, no entanto, a Divina Providência é exatamente isso, em todos os setores da vida.

O que não quer dizer tudo abandonar.

Soltar a vontade pessoal para deixar agir a vontade da Luz em nós não quer dizer não agir, mas entregar-se à
Divina Providência é entregar-se à vontade da Unidade, que faz com que cada minuto se esteja consciente,
sejamos guiados por uma vontade superior que vai guiar, orientar nossos passos, nossos pensamentos,
nossos reencontros, nossos deslocamentos, nosso futuro.

Não é uma desresponsabilização, ao contrário, é uma responsabilidade extremamente grande.



A Divina Providência não recorre a qualquer intermediário.

É o ser humano que tem um alinhamento total – corpo, alma, espírito – entre a personalidade, entre sua alma e
seu espírito.

Estando totalmente alinhado, ele pode ser penetrado e atravessado pela lei de sincronia, que vai pô-lo em
relação, em todos os setores de sua vida, com a fluidez, com o que vai ao sentido da vontade divina, enquanto
a intercessão pode corresponder a um domínio preciso da vida, a um dado momento, unicamente.

Isso é uma intercessão.

Agora, a Divina Providência corresponde a um caminho extremamente preciso, extremamente em relação com
algo que estará em ligação total e direta com essa ressonância espiritual da Luz.

Questão: a personalidade não deve, portanto, ser destruída, mas «alinhada» na ação?

Nem um, nem o outro.

A personalidade – mesmo a personalidade a mais perfeita, a mais humanista, digamos – que não tiver noção
de Divindade, que não estiver engajada na abertura à multidimensionalidade do ser, não está aberta à realidade
do Pai.

A personalidade deve ser transformada, deve ser transfigurada, realmente, pela energia da alma.

A personalidade, pode-se buscar melhorá-la de múltiplos modos.

Pode-se passar milhares de anos, milhares de vidas a tentar aperfeiçoar o veículo inferior, mas, enquanto esse
veículo inferior não é regado pela energia da alma, não pode haver ascensão espiritual.

Toda personalidade, perfeita ou imperfeita, vai encontrar-se confrontada, a um dado momento, à energia da
alma.

E isso não é ligado a um grau de aperfeiçoamento, digamos, da personalidade.

Há personalidades extremamente impuras, extremamente vacilantes, que vão deixar-se penetrar pela energia
da alma.

Há personalidades perfeitamente realizadas, no sentido em que elas soberbas, sem defeitos, sem sombras,
que, entretanto, não são, jamais, penetradas pelas verdades da alma.

A personalidade desenvolve-se num modo horizontal tridimensional, unicamente.

E a personalidade pode ser levada à sua realização de sublimação sem, contudo, ser regada pela energia da
alma.

A evolução espiritual não consiste, unicamente, em desenvolver todos os lados positivos da personalidade.

Bem ao contrário, o desenvolvimento espiritual corresponde a deixar penetrar em si a totalidade das energias
da alma e do espírito.

Pai, que sua vontade seja feita e não a minha.

Junta-se, sempre, a mesma frase.

Questão: pode-se aceder ao desenvolvimento espiritual com rituais, quer nas tradições hinduístas
ou outras, por exemplo, a prática do rosário?

Isso pertence ao mundo passado, caro amigo

O mundo é movimento e mudança permanentes.

O que foi válido até o século XVI, XVII, não tem, hoje, mais qualquer sentido.

O grau de conhecimento do ser humano, mesmo ao nível de sua personalidade, o grau de abertura espiritual
do ser humano, apesar de tudo o que se vê sobre a Terra, é diferentemente mais importante do que o que
existia há 300 ou 400 anos.

Assim, entre o período que inaugurou a era dos peixes, até há 300 anos, nós estávamos sob a influência de
raios específicos e, em especial, o raio da devoção, ou seja, a obrigação, para a personalidade humana que
queria religar-se à sua alma, de fazer privações, de fazer rituais, de fazer rosários, de fazer genuflexões, de
fazer salamaleques cinco vezes por dia.



Tudo isso está completamente terminado, enquanto o significado foi completamente real, justo e autêntico
durante numerosos milênios.

Hoje, é solicitado para estar alinhado com a alma e o espírito.

Hoje, é solicitado para ir adiante, ir para essa multidimensionalidade, para esses contatos
espontâneos que não se importam com rituais.

Isso está completamente superado, fora de moda, eu diria, mesmo, contrário à evolução espiritual, que é
liberação e mestria, e não escravidão a coisas do passado, quaisquer que sejam.

A única coisa que não pertence ao passado, porque é uma verdade imutável, transcendente no tempo,
quaisquer que sejam as galáxias ou os mundos em encarnação ou não, são os alfabetos sagrados, ou seja, o
alfabeto hebreu e da cabala autêntica e, também, o alfabeto sânscrito.

Mas todas as aplicações da Lei – seja a Torah, sejam os rituais hindus ou tibetanos – são uma
heresia.

«Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».

Isso não é um ritual.

É uma afirmação.

Eu sou Um.

Eu estou unido.

Eu sou Deus.

Eu e meu Pai somos Um.

Aí está!

Questão: que acontece para as almas que se suicidam?

O resultado é extremamente diferente, de acordo com a origem e a procedência da alma e do espírito.

Há suicidas para os quais o suicídio não provoca qualquer consequência desagradável, porque essas almas
eram suficientemente etereadas para que elas se juntem à Luz, instantaneamente, nos planos os mais altos.

Há almas que se suicidam e que buscaram, pelo suicídio, escapar de algo que elas haviam previsto resolver
quando da vida em curso.

Cada caso é diferente.

Assim, frente ao suicídio, não há conduta única.

Isso depende da origem da alma e da origem do espírito e da causa do suicídio real.

Questão: como não ser afetado pelo desenvolvimento de violências?

Basta, simplesmente, não resistir à Luz e à energia que vem.

As manifestações de violência são ligadas apenas à resistência da terceira dimensão à emergência da quinta
dimensão.

A violência é apenas a resistência da terceira dimensão ao advento da quinta, que é o advento da energia da
alma, da Luz autêntica.

Agora, como resistir a isso?

Estando cada vez mais na aceitação da energia da quinta dimensão em si.

Não se esqueça de que essa violência onipresente é, também, uma importante parte, presente em vocês.

Convém, para isso, estar cada vez mais consciente dessa energia de quinta dimensão, aceitá-la, integrá-la e
deixar a ela todo seu lugar em vocês.

Aí está o único modo de estar em acordo com o que vem.

Questão: como pôr-se em harmonia com essa energia de quinta dimensão?



Bem, é muito simples: parando de compreender e de conceituar.

Estando aqui e agora, presente a si mesmo, à vida, a tudo o que faz a vida a cada minuto, estar consciente a
cada instante.

Isso basta.

Não há necessidade de compreensão.

Não há necessidade de conceituação.

Não há necessidade de construção intelectual ou mental.

Basta deixar fazer.

É tão simples assim.

Basta ser si mesmo.

Ser si mesmo não é uma técnica.

Estar no instante não é uma técnica.

É, eventualmente, uma atitude de espírito.

É além da compreensão.

É além de construções, de conceituações.

É, unicamente, estar aí.

«Pai, que sua vontade seja feita» e a Luz desce.

Estar presente no instante.

Estar no instante presente.

A quinta está aí.

Questão: qual é a diferença entre o pedido de graças e a graça imotivada?

Pedir uma graça é um evento pontual em relação a um fato preciso, um evento preciso, esperado, ou que deve
sobrevir.

Agora, a ação de graça ou a graça inesgotável é um estado no qual entra um indivíduo que está totalmente
alinhado, corpo/alma/espírito, que não está mais submisso à lei de ação/reação (o que os orientais chamaram,
em seu tempo, os bodhisattva ou o estado de budidade), na qual a ação, qualquer que seja, na qual o
pensamento, qualquer que seja, não é mais guiado pela ação/reação, mas, justamente, pela ação de graça, ou
seja, pela felicidade divina.

O ser humano que atingiu esse grau de realização é implacável, permanentemente, portanto, sujeito a essa lei
de graça inesgotável ou ação de graça, ou seja, tudo o que ele empreende é de natureza divina e não mais
egoica, pessoal.

É sempre permitido pedir.

E é necessário pedir.

Os mundos ditos superiores, os mundos multidimensionais são sensíveis apenas à dimensão do coração e à
dimensão do éter, ou seja, a algo que não conhece o mundo mental.

Eventualmente, pode-se ali chegar pelo pensamento claro, justo, preciso, mas ilustrado pela vontade da Luz e,
portanto, pela dimensão do coração.

Absolutamente não por uma construção mental ou uma técnica.

Questão: como saber se a oração está ao nível do coração ou do mental?

A diferença é essencial.

Ela se diferencia, unicamente, através da vibração.

Quando se está no mental, está-se aqui (Aïvanhov faz gesto de mostrar a cabeça); quando se está no coração,



está-se aqui (gesto de mostrar o coração).

Quem fala?

A cabeça ou o coração?

A oração feita com o coração, o pedido feito com o coração é ouvido instantaneamente no mais alto dos céus,
mesmo se a resposta não seja «positiva».

O pedido ou a oração que permanece na cabeça não ultrapassa a cabeça.

Todo pedido que é feito com o mental, o intelecto ou uma técnica não é, jamais, recompensado.

Apenas o pedido desinteressado, autêntico, feito com o coração é ouvido, não necessariamente aceito,
entretanto, ouvido.

O melhor modo de não se enganar: «Pai, que sua vontade seja feita, e não a minha».

Há uma técnica que se chama a oração do coração, tanto junto a São Francisco de Assis como junto a outros
santos.

Eu não falo dessa oração do coração.

Eu falo de orar com o coração.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

A oração do coração, tal como ela é entendida etimologicamente, corresponde a algumas orações que foram
dadas por São Francisco de Assis e por São João da Cruz, mas, também, por Santa Teresa D’Ávila.

Está-se, ainda, no tempo antigo.

Não se está na oração do coração.

Está-se no pedido autêntico do coração.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: por que, na descorporação, tem-se a sensação de estar desengajado da noção do tempo?

É uma constante habitual, assim que se escapa da linearidade do tempo da terceira dimensão.

Tosos os seres que acedem ao estado multidimensional observaram e viveram essa saída da linearidade do
tempo, e a capacidade, ao mesmo tempo, de agir na quinta e em outras dimensões e estar presente em
diferentes pontos da terceira dimensão.

Isso é perfeitamente lógico e, mesmo, a garantia, a certeza do que é vivido.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço.

E eu lhes desejo uma boa noite em seus espaços terrestres.

E eu lhes aporto, como de hábito, toda a minha bênção.

E eu lhes digo até a próxima vez.

__________________
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Bem, caros amigos, eis-me, extremamente contente, por reencontrar-me entre vocês.

Vejo que vocês são numerosos a esperar poder fazer perguntas.
Vocês sabem, fiel ao meu hábito, eu prefiro que nós troquemos, através de um diálogo construtivo, não através de questões que
concirnam à sua evolução pessoal, mas, efetivamente, no que concerne à evolução planetária, que nós vivemos, todos juntos, em
nossos planos multidimensionais, ao mesmo tempo que vocês, em seus planos de três dimensões.

Há, efetivamente, nesse momento, como vocês veem ao seu redor, mas, também, em vocês, certo número de transformações que
estão em curso.
Essas transformações são extremamente importantes.

Eu lhes desejo, agora e já, as boas vindas, e vou dar-lhes a palavra, a fim de que possamos trocar sobre a Luz e sobre os planos
espirituais e sobre a evolução presente da Terra e sobre as transformações que ali se produzem nesse momento e que vão, como
vocês constataram, acelerar-se.

Assim, eu desejo que troquemos, juntos, a fim de permitir-lhes trabalhar mais serenidade, mais paz, mais amor, mais alegria, a fim de
evoluir para mais autenticidade e a fim de encontrar, realmente, autenticamente, a essência de quem vocês são.
Isso é extremamente importante.

De fato, mais do que nunca, é-lhes solicitado para encontrar a si mesmos, o que vocês são, quem vocês são e que, enfim, vocês se
tornem, realmente, o que vocês são, contrariamente às dificuldades que existem pela própria existência dessa dimensão (na qual eu
vivi e na qual vocês vivem, vocês também, hoje), que nada tem a ver com a real dimensão de onde vocês veem e a real dimensão de
onde vocês são.

Entretanto, se efetivamente quiserem, vamos começar a interagir.

Questão: como se explica o desenvolvimento de vírus como a gripe aviária ou aquele que se encontra na Reunião (ilha da
Reunião)?

Para começar, caros amigos, compreendam, efetivamente, que tudo o que acontece no exterior de vocês corresponde, exatamente,
proporção por proporção, ao que acontece no interior de vocês.

Agora, no que concerne ao que vocês chamam vírus, como tal, eles têm, obviamente, eles também, uma contrapartida nos
planos sutis.
Eles são ligados, primeiramente, ao que se chama o elemento ar.
Eles são apenas a tradução, num plano denso, material, concreto, do que acontece nos planos muito mais sutis.

Os elementos, atualmente, e desde já vários meses, entraram numa fase de expansão extremamente importante.
Mas essa expansão não se faz de maneira harmoniosa.
Ela se faz em função de pensamentos de humanos.

Obviamente, o frio, os movimentos da Terra, os movimentos da água, os movimentos dos diferentes elementos estão conjugando-se,
atualmente, para provocar, no ser humano, não catástrofes, mas, sobretudo, uma transformação extremamente importante.

Entretanto, a resistência produzida pela humanidade a essa transformação está induzindo, nesse momento, certo número de elementos
que não são, eu diria, da ordem da Luz, mas que exprimem as próprias resistências interiores da humanidade ao advento de algo de
profundamente novo.

A constituição do ser humano, em sua dimensão tridimensional, é um obstáculo real ao advento dos mundos multidimensionais que
lhes são desconhecidos.
Há, nisso, resistências extremamente profundas, ligadas nãonão a fatores cármicos, mas, verdadeiramente, a imposições
dimensionais.

Os vírus de que você fala correspondem ao que era anunciado há extremamente muito tempo em inúmeras profecias que lhes foram
dadas e, mesmo, por meu divino Mestre, Bença Deunov, o grande Melquisedeque.
Foi dito que viria um período no qual os elementos seriam desencadeados.

O.M. AÏVANHOV – 24 de fevereiro de 2006
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E os vírus são parte do elemento ar, que é um elemento extremamente importante.
É o elemento o mais etéreo, que conduz ao éter, ao que se chama a quinta dimensão.

Assim, esse vírus corresponde, também, ao que foi anunciado em discursos, certamente, um pouco mais próximos de sua
compreensão, à época, no século XIX, através de inúmeras aparições de Maria, que dizia, ela mesma, que a peste estaria no ar.

Agora, não é necessário fazer o que se chamaria a escuridão, o que se chamaria o catastrofismo.
É importante estar consciente do que acontece.
Mas, também, efetivamente, nós devemos tentar lutar, não «contra», mas, antes, abrirmo-nos para essa realidade multidimensional.

Agora, ninguém sabe, mesmo nós, em nossas dimensões etéreas, em nossas dimensões do mais algo em que podemos ir (seja eu
mesmo ou Maria, nossa mãe, de todos), nós não podemos definir, de maneira extremamente precisa, a sucessão lógica dos
eventos em relação a esse elemento ar contaminado.
Mas estejam certos de que isso está aí, agora, agora e já.

Tudo dependerá da tomada de consciência, não mais individual do ser humano, mas de uma tomada de consciência coletiva, de
erros de funcionamento de seu mundo, atualmente, tanto no que concerne a essa corrida para a materialidade, essa corrida para a
felicidade artificial, mas, efetivamente, tomar consciência de que vocês são seres espirituais, antes de qualquer coisa, antes de ter
que pagar seus impostos, antes de ter que procurar alojar-se, antes de ter que procurar satisfazer os próximos, da família ou dos
amigos.

Vocês são, antes de tudo, um ser de essência divina.
É isso que lhes é solicitado conceber, compreender, aceitar, integrar, e o vírus não terá mais qualquer importância para aquele que
tiver feito esse caminho.
Mas, obviamente, há meios para lutar contra esse vírus, mas a atitude de espírito é, certamente, a coisa a mais importante.

Mas, uma vez que você fala desse vírus, que lhe dá tanto medo atualmente, saiba que não é o único vírus.
Há outros, de um lado e de outro do planeta.
Todos se revelam ao mesmo tempo, assim como os vulcões do cinturão do pacífico revelam-se, assim como a água desprendeu-se de
seus polos (o que seus cientistas não lhes dizem totalmente, assim como vocês não estão, totalmente, a par do que acontece em
relação a esse vírus).

Vocês não sabem, realmente, de momento, como ele vai agir, como ele vai propagar-se, disseminar-se, como ele vai instalar-se no
tempo.
Este ano, mas, talvez, no próximo ano.
Mas nós ali estamos.
Nisso, é extremamente importante, urgente, eu diria, mais do que nunca, não se voltar para o exterior, porque o que acontece no
exterior é apenas o reflexo de seu interior, a título coletivo.

Convém encontrar a Divindade o mais rapidamente possível.
Aí está o baluarte.
Aí está a barreira contra essas forças que não são da Luz autêntica.
É preciso, efetivamente, compreender isso, porque não se pode lutar com armas iguais.
O que vocês geram no exterior, o que nós geramos, todos quantos nós somos, a partir do momento em que colocamos nossos pés
sobre esta Terra, é apenas o justo retorno das coisas.
Não se trata de uma punição divina.
Trata-se da concretização de modos de pensamentos errôneos da humanidade, atualmente.

Questão: qual trabalho pode-se fazer no corpo físico, a fim de facilitar aquele do coração?

Caro amigo, você evoca o trabalho no corpo físico.
Mas, eu diria, hoje, que o trabalho o mais importante não é tanto o trabalho no corpo físico.
Eu não disse que ele deveria ser negligenciado.
Eu disse, unicamente, que o mais importante é a atitude de espírito, a atitude mental, a atitude emocional, que vai fazer com que
vocês se ponham à escuta de, não o que acontece no exterior, mas à escuta de sua Divindade.
O que quer dizer aceitar abrir-se intelectualmente, mentalmente, afetivamente, emocionalmente a essa dimensão da Luz, que
está aí, por toda a parte ao seu redor, e que pede apenas uma coisa: penetrar em vocês.

Para nada serve complicar com purificações x ou y.
Basta, simplesmente, dizer, como dizia o maior neófito sobre este planeta: «Pai, que sua vontade seja feita, eu aceito tudo o que
você quer, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
E, naquele momento, a Luz penetrará, não diretamente, no coração, mas pelo sétimo chacra, Kether, e, naquele momento, a Luz
poderá fazer o trabalho de penetração.

É, efetivamente, hoje, extremamente difícil abrir, diretamente, o coração.
É o que virá fazer, daqui a pouco, nossa mãe, de todos, e que ela seja abençoada, porque é um trabalho extremamente difícil.

Agora não é mais tempo de adotar rituais complicados (a oração, a abertura do coração, a oração do coração), repetidos e ditos em
voz alta, repetidos de modo repetitivo, sem coração, justamente, que não serão capazes de abrir o coração.
Nenhum trabalho no corpo abrirá o coração.
O mais importante, hoje, e são escolhas que serão solicitadas nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, será,
simplesmente, aceitar receber a Luz do Pai, aceitar esses mundos multidimensionais.
Ou, então, e não haverá qualquer julgamento, prosseguir a experiência da terceira dimensão.
Isso cabe a vocês.
É uma escolha que é preciso fazer em sua alma e consciência.
E essa é uma escolha de alma.
Não é uma postura do corpo.
Não é um regime específico.
Não é uma ascese específica.



O que era válido em minha vida (através da adoração do Sol e os rituais do levantar do sol), hoje, vocês não têm mais necessidade de
levantar-se, de ir à borda da montanha para olhar o Sol levantar-se.
Vocês podem continuar na cama e, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, visualizar, pensar, amar o Sol, e ele estará em
vocês.
As coisas mudaram, profundamente, em todos esses anos.

Os planos espirituais jamais estiveram tão próximos da dimensão na qual vocês estão e na qual vocês se têm.
Há uma comunicação cada vez mais fácil entre os mundos multidimensionais e essa dimensão.

A ressonância, a vibração faz-se de maneira cada vez mais intensiva, extensiva.
Cabe apenas a vocês, por uma atitude de alma, de espírito, de mental, de afeto, mas, também, emocional, abrir-se a essa dimensão, a
fim de receber a Luz autêntica, a fim de poder esperar instalar-se no «eu sou um», na Unidade de sua Divindade.
Isso não acontece por um trabalho corporal.

Obviamente, se seu corpo faz não importa o que, vocês poderão, sempre, pedir para que a Luz desça, mas é preciso estar em acordo
com o que vocês pedem, em relação à Luz e ao papel da Luz em seu corpo, respeitar esse corpo, que é um templo, não manchá-lo
além da medida.

Eu não peço uma pureza de corpo, eu peço, simplesmente, para estarem atentos ao que se faz, estarem conscientes do
que se fez com o corpo, mas, ainda mais, com o que se fez com os pensamentos, as emoções, as afeições.
Isso é ainda mais importante, hoje, mais do que nunca.

Questão: qual relação deve-se ter com o dinheiro?
Aí está uma questão extremamente importante.
Tudo o que eu posso dizer-lhes é que, na quinta dimensão, o que vocês chamam «dinheiro» não existe.
A noção de dinheiro, formalizada por um pedaço de papel, por um escrito, não existe, absolutamente.
Entretanto, na terceira dimensão, foi criado o dinheiro.
E o mais delicado não é que vocês tenham criado o dinheiro (é um valor de troca), é que vocês tenham criado algo que é
extremamente nefasto no mundo financeiro, é o que vocês chamam «usura».
É isso que conduz seu mundo para onde ele está hoje.

Agora, o comportamento do ser espiritual, em todo caso, que está em evolução para sua Unidade essencial, em relação ao dinheiro,
deve ser uma atitude serena, que deve ser a de recolocar essa energia no lugar onde ela deveria estar, como um meio de troca
necessária para o momento, mas não tornar-se indispensável e guiar o mundo, como se faz hoje, em que todo ser humano
arrisca-se numa história sem fim, ligada ao dinheiro, à economia.
Isso não deve mais viver por muito tempo, não tem mais muito tempo para existir.

Convém, efetivamente, nessa atitude em relação ao dinheiro, estar, eu diria, numa atitude benevolente, mas, também, circunspecta,
muito atenta, qualquer que seja o nível no qual vocês vivam.

Convém respeitar o dinheiro como um valor, mas não encará-lo como um meio de pressão, qualquer que seja, ou, também, como um
meio de escravidão.
Convém preparar-se, ativamente, para o que se chama a quinta dimensão, que não conhece a usura, que não conhece essa noção de
troca, tal como vocês a construíram.

O que vocês vivem, nesse momento, esse sofrimento, que alguns seres exprimem (aqueles que estão, como vocês dizem,
«conectados»), está ligado à distorção entre a quinta dimensão (que alguns de vocês começaram a viver desde que estão conectados,
há numerosos anos, numerosas semanas, numerosos meses) e a realidade da terceira dimensão, que é cada vez mais material,
cada vez mais viciada, poluída pelo dinheiro.
Isso pode criar, efetivamente, um mal-estar, algo que é, por vezes, penoso de viver.

Mas o que acontece com o dinheiro, o que acontece com sua vida, o que acontece com seus parentes, com sua vida, com seu trabalho
(e, necessariamente, hoje, e, sobretudo, a partir do momento em que vocês dizem: «Pai, que sua vontade seja feita»), não vai, sempre,
ao sentido de sua vontade.
E convém aceitar o que lhes acontece, o que quer que lhes aconteça.
Aí está a chave da liberação espiritual e é, certamente, a mais importante.

Então, se a vontade espiritual é a de tornar-se rico, aceite, agradeça.
E se a vontade espiritual é de tornar-se muito pobre, sem um tostão, então, aceite, agradeça também, porque você não sabe o que
isso significa.
Vocês não veem mais longe do que a ponta de seu nariz, na interpretação ação/reação.
Mas, a longo prazo, a intricação, para vocês que estão no caminho, é, certamente, muito mais positiva do que o que vocês creem e do
que vocês podem aperceber-se.
Estejam certos de que, muito proximamente, vocês terão a verificação disso, vocês terão a explicação disso.

É preciso confiar, totalmente.
É preciso abandonar-se, totalmente.
Aí está a coisa a mais importante, o que se chama a «mestria», é deixar fazer a vontade da Luz.
Aí está a mestria, a verdadeira mestria.
É a única.

Questão: poderia desenvolver sobre o processo de troca de almas?

O processo que vocês chamam «troca de almas» foi chamado, nos países anglo-saxônicos, o «walk-in».
Esse fenômeno de walk-in corresponde a um contrato estabelecido entre duas almas: uma, que está encarnada em um corpo, outra,
que não é ela, e que havia decidido – antes que a primeira alma descesse no corpo – deixar à disposição do veículo, por certo tempo,
para permitir à segunda alma efetuar uma missão de natureza espiritual.
Esse processo existe, ele é real.
Ele não é tão frequente como se diz, mas é real.



Ele permite a grandes Mestres ascensionados, realizados, voltar em um corpo para completar uma missão.

Mas existe outro processo, que é levado a efeito há muito pouco tempo, e que é ligado ao que se chama a aproximação de dimensões
entre a terceira e a quinta dimensão.
Esse processo foi chamado o walk-in bidirecional, no qual há troca de almas entre dois corpos vivos: um corpo que está aqui, em sua
terceira dimensão, e outro corpo que se situa alhures, ou numa terceira dimensão intraterrestre ou numa dimensão outra, que nada tem
a ver com a dimensão na qual vocês vivem.
Há, portanto, troca de almas, mas sem que haja necessidade de ruptura da corda de prata, sem que haja obrigação, para a
primeira alma, de desaparecer no éter.

Esse processo é chamado a desenvolver-se.
Ele corresponderia, no plano, dir-se-á, habitual, fisiológico, médico, ao que vocês chamariam uma dissociação.
E é um fenômeno extremamente preciso e específico, no qual a alma está, ao mesmo tempo, em seu corpo habitual, mas, também, em
outro corpo e, ao mesmo tempo em que há outra alma no corpo dela e, ao mesmo tempo, no outro corpo.

É um processo extremamente novo, que corresponde a processos que foram iniciados há, agora, certo número de anos, que
corresponde à passagem de Aquário, mas, também, ao advento da quinta dimensão.
Isso se tornou possível, unicamente, naquele momento.
Isso não existia anteriormente.
Antes, havia casos de posse ou de incorporação, que não são, de modo algum, os mesmos processos de troca de almas.

O processo de canalização, em alguns casos, corresponde, também, a processos de troca de almas, sem que haja efeitos nefastos da
alma que acolhe no corpo.

Questão: quais são as diferenças entre o que Rudolf Steiner chamou de três forças: luciferiana, arimaniana e Crística?

Desde o próprio advento da terceira dimensão, há 50.000 anos, certo número de forças está na obra, mas, tanto no interior do corpo
encarnado como no exterior do corpo.
É exatamente a mesma coisa.
É preciso, efetivamente, compreender isso.
Há forças que tendem a fazer involuir o ser humano, a puxar para uma fossilização, à materialidade, à ausência de Luz, é o
que Steiner havia chamado de forças arimanianas.
São, também, as forças que foram chamadas satânicas, diabólicas, porque se opõem à evolução da Luz.

O problema não vem dessas forças.
Elas são muito fáceis, a priori, de identificar, tanto no exterior de si como no interior de si.
O problema vem de duas outras forças.
Há uma força que foi qualificada, por Steiner, de luciferiana.
E vocês conhecem toda a história de Lúcifer.
E há uma terceira força, que é a força Micaélica ou Crística, é a mesma, o que eu chamo a Luz autêntica.E há uma terceira força, que é a força Micaélica ou Crística, é a mesma, o que eu chamo a Luz autêntica.

A Luz luciferiana – porque ela é, também, uma Luz, não é da sombra – tem por vocação levá-los a uma Luz, mas desatrelando-os,
desprendendo-os de seu veículo físico.
Isso corresponde à ilusão espiritual de fazê-los crer que podem tocar a Luz (o que é o caso quando vocês morrem, é claro),
mas abandonando o corpo, deixando o corpo livre para fazer o que ele quer.
Ela vai, portanto, cortá-los de sua encarnação e fazê-los vagar numa Luz ilusória, numa Luz que não é da sombra, mas numa Luz que
não participa mais da vontade do Cristo, e da vontade Micaélica, e, portanto, da vontade dos planos espirituais, mas que participa de
um plano que foi corrompido, que quis fazer de modo que a alma humana retornasse à Luz, mas sem espiritualizar, sem ascensionar a
matéria.
Aí está a diferença entre as duas.

Mas essas duas forças pertencem à Luz.
Simplesmente, há uma que é a Luz autêntica, que porta, como se diria, o carimbo da Divindade, e a outra, que não porta mais o
carimbo da Divindade, mas que procura evoluir por sua própria conta.
Aí se encontra a ilusão espiritual.
Aí se encontram as coisas que querem levá-los para a Luz, mas sem levar o conjunto de seus veículos.

Ora, o fenômeno ascensional necessita de um fenômeno de transubstanciação do conjunto de seus veículos, do conjunto de
seus corpos, ali compreendido o corpo físico, que deve espiritualizar-se, tornar-se Luz, que deve transformar seu DNA, que deve
transformar sua carcaça celular, proteica, em outras moléculas, outros átomos.

Aí está a evolução no sentido Micaélico do termo, no sentido Crístico.
E é muito importante, hoje, fazer a diferença entre essas duas dimensões.
São dois mundos diferentes.
E os dois estão em competição.
Aí onde isso se torna complicado é que, em alguns casos, as forças luciferianas podem casar-se com forças diabólicas, para trabalhar
em concerto, para provocar – não gosto muito dessa palavra – o que se convencionou chamar «a queda».

Mas hoje, devido à presença dos planos Micaélicos que estão presentes, vibratoriamente, há numerosos anos, mas que se
reforçam, progressivamente e à medida do tempo que passa, é extremamente fácil religar-se à egrégora Micaélica, pedir a
proteção de Miguel, pedir o manto azul de Miguel, a fim de estar protegido da armadilha da ilusão.
Isso é extremamente importante.

Questão: parecia que havia, em encarnação, num corpo de síntese, a presença do Pai e, num corpo físico, a presença do
Filho. Poderia confirmar?

Eu não posso confirmar.
Eu posso, simplesmente, dizer que todo ser humano, aqui presente, é, ele mesmo, o Cristo, que todo ser aqui presente, a partir do
momento em que ele se abre ao Pai, torna-se a vibração do Pai.



É o que lhes é solicitado, para a passagem à quinta dimensão.
Não esperem por um salvador que virá pelos ares ou de sob a Terra aportar-lhes sua bênção, e puxá-los pela mão e dizer-
lhes: «Venham, subam!».
Isso não é verdade.
São tolices.
O único ser que é capaz de ascensionar deve fazê-lo, ele mesmo, por uma decisão deliberada que é «Pai, eu aceito a Luz que É.
Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
Esse é um mestre.
Esse é Cristo.
Esse se tornará o Pai.

Não há entidade individualizada presente, hoje, a título crístico ou a título de Pai, assim como não há entidade, hoje, que represente
Miguel.
Mas alguns médiuns ou canais podem receber a presença Micaélica, obviamente, mas essas entidades espirituais pertencem a
mundos dimensionais que estão bem além das possibilidades de tomar um corpo.
Elas podem, obviamente, como foi escrito, criar corpos.
Mas onde está o interesse de criar um corpo na terceira dimensão, enquanto estamos numa fase ascensional, numa fase em que
devemos ascensionar e na qual é solicitado, a todo ser humano presente nessa terceira, tornar-se, ele mesmo, um próprio mestre, seu
próprio mestre, e tornar-se o Cristo.

O Cristo voltará, não num corpo físico.
Ele voltará através da nuvem, como foi escrito, ou seja, através de uma dimensão outra, superior, e não em um corpo de
carne.

Aquele que pretenderia ser o Cristo, hoje, sozinho, eu não sei, quem é ele?
Agora, se vocês todos, aqui presentes, através do trabalho da Maria, através do que vocês querem tornar-se, dizem-me:
«Nós somos Cristo», eu aceito.
Se vocês me dizem: «Eu sou o Pai», eu aceito, mas não ao nível de uma entidade individual encarnada ou que fabricou o
próprio corpo.

Hoje, nós estamos numa passagem para a quinta dimensão, para a passagem à Luz autêntica.
É essa a questão.

Questão: como discernir a ilusão da realidade?

Estando na realidade.
Na França, vocês chamariam a isso uma resposta ambígua ou evasiva [expressão usada: une réponse de Breton ou de Normand].

A ilusão corresponde ao princípio de ressonância.
A realidade corresponde, também, ao princípio da ressonância.
Se você é autêntico consigo mesmo, se está alinhado com a essência do que você é, se faz um esforço consciente, real, não de poder
espiritual, não de poder humano, mas, realmente, no sentido o mais nobre do termo, naquele momento, você está na realidade.

Agora, eu poderia responder-lhe, efetivamente, que os seres que estão na realidade percebem e sentem certo número de
estigmas extremamente precisos, que foram descritos na tradição Oriental, há muito tempo, que são: a auréola dos Santos,
os sidhis, os poderes da alma, e, efetivamente, outras coisas ainda, que são o despertar dos chacras, o despertar do
kundalini etc.etc.
Mas, hoje, compreendam, efetivamente, que isso pertence ao antigo mundo.

O mais importante é ser autêntico consigo mesmo.

A partir do momento em que você é autêntico consigo mesmo, você é autêntico com o mundo que o certa e a ilusão não tem mais
tomada sobre você.

Enquanto houver, em você, uma zona de sombra, persistirá uma zona de ilusão.
Agora, eu concebo que isso possa ser extremamente difícil a compreender intelectualmente, mas não é, unicamente, uma
compreensão intelectual, porque, hoje, vocês têm, realmente, essa Luz autêntica que está aí, por toda a parte, que os banha.

Há duas forças presentes.
Se vocês olham com um olhar separado e dividido (o olhar da ilusão), vocês verão vírus terríveis que querem matá-los.
Vocês verão sismos, catástrofes como a Terra jamais conheceu.
Agora, se vocês querem ver a realidade do que vocês são, verão apenas isso, a partir do momento em que forem autênticos consigo
mesmos.
E isso não corresponde a um dogma.
Isso não corresponde a um modelo religioso.
Isso não corresponde a uma tradição, qualquer que seja.

Nós estamos, hoje, presentemente, além das tradições, o que não quer dizer que se deva rejeitar as tradições, totalmente, mas é
preciso superá-las.
É o que dizia Krishnamurti, é o que dizia Sri Aurobindo e outros mestres hindus que eu encontrei em minha vida.
Eles estavam na verdade, ou seja, é preciso abandonar, é preciso matar todos os modelos, é preciso ser si mesmo.

Ser si mesmo necessita de não mais fazer referência a algo de exterior a si, não mais fazer referência a um passado, mas
estar, totalmente, centrado no instante, como o que vocês viverão, dentro de muito pouco tempo, eu creio, com Maria, com
nossa Mamãe.

Aí está a verdade essencial, e a coisa primordial que deve ocupar suas noites e seus dias.
Falei. Com veemência, certamente, mas falei!



Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre a Terra e Orion?

Essa é uma questão extremamente longa.
Vai-se dar alguns elementos, se efetivamente quiserem, ou vamos passar muito, demasiado tempo.

Há, agora, mais de 50.000 anos, nosso venerado Mestre, que criou a Ordem de Melquisedeque (que é Orionis, que é o Regente de
Orion, que foi Melquisedeque, que foi, também, Bença Deunov, sim) decidiu, como Regente desse Sistema Solar, fazer encarnar uma
vibração específica sobre os seres que estavam, então, presentes sobre este planeta.
Eu passo os detalhes.

Orion é, portanto, diretamente religado ao que vocês vivem.

O Mestre Orionis foi aquele que iniciou o nível de consciência que vocês experimentam há 50.000 anos e, como tal, ele tem a guarda, a
segurança da boa realização de seu plano que termina agora.

Orion desempenhou um papel fundamental, em especial o cinturão de Orion com algumas estrelas e planetas habitáveis
que estavam aí, que continuam aí, mas em mundos dimensionais diferentemente mais elevados do que aquele que vocês
conhecem.
De fato, Orionis (ou Melquisedeque) vem da décima oitava dimensão.
São aqueles que, de algum modo, cumpriram a vontade de energias ao mais próximo do Pai (que se chamariam e que se chamam,
sempre os Hayoth Ha Kodesh) de maneira a criar esse nível de dimensão três, que não é uma constante nos sistemas solares e nas
vidas existentes por toda a parte nos universos.

Nenhuma vida é obrigada a passar por tal dimensão ou tal outra dimensão, isso não é uma regra absoluta.
Orion, a constelação de Orion, o cinturão de Orion e, em especial, a estrela Almilam, e Mintaka, numa menor medida, são duas das três
estrelas que intervieram de modo extremamente preservado na evolução deste planeta.
Essa evolução foi decidida.
Nós não temos, mesmo eu, que julgar, de minha dimensão, o por que, o como, o por que essa dimensão terceira foi inserida no
desenvolvimento da Terra.
Entretanto, aí está o papel de Orion.

Efetivamente, ele é extremamente importante.
E, desde aquela época, Melquisedeque, o bem amado Orionis, meu grande Mestre, encarnou-se em algumas reprises, e, também,
fundou uma ordem que se chama a Ordem de Melquisedeque, na qual os abençoados Elohim, os pequenos Deuses, seguiram a
encarnação há 50.000 anos.
Eles fizeram o sacrifício de sua dimensão décima oitava para acompanhar essa humanidade até seu termo.

Alguns abençoados Elohim caíram, outros estão, ainda, presentes sobre a Terra.
Eles portam, neles, a vibração da ordem dos Melquisedeques, que é uma energia extremamente específica, ligada à cor azul e à cor
dourada.

O papel dos Melquisedeques é um papel iniciático.
Chamam-nos, aliás, esses Melquisedeques, quer eles estejam encarnados ou não, os iniciadores ou os Mestres instrutores, porque
eles conhecem a estrutura energética total das multidimensões do ser.
Eles têm um conhecimento extremamente preciso da natureza humana.

Aí está o que se pode dizer sobre Orion.
Há, portanto, uma filiação real, em relação a Orion.
Poder-se-ia, efetivamente, dizer outras coisas, mas isso seria demasiado longo.
Outra questão.

Questão: o que você pensa daqueles que dedicam a vida à meditação?

Eles meditam.
Eles oram por todos os outros humanos.
É tudo para glorificação deles.
Felizmente, há seres que oram.
Felizmente, há seres, Mestres, que se encarnaram durante sua história, de nossa história, para evitar o pior.
Mas, hoje, isso não tem mais, realmente, razão de ser.
Para nada serve partir, fazer viagens ao outro extremo do planeta, para encontrar uma tradição, para encontrar um Mestre, qualquer
que seja.
É você o Mestre.
É o que lhes é solicitado ser.
Torne-se um Mestre!
Ousem ir adiante.
Tornem-se a Luz que vocês são.

Aí está o que é solicitado.
Eu me empolgo.

Outra questão.

Questão: é bom e útil fazer-se abrir os chacras?

Com uma chave de doze ou chave de quatorze?
Os chacras, peça à Luz para abri-los.
Há seres que abrem os chacras, sim!
Mas eles abrem para que?



Ele é aberto para a Luz?
Ele é aberto para o ego?
Ele é aberto para o emocional?
Ou ele é, realmente, aberto nos planos espirituais?

Vocês sabem, quando se diz que um chacra abre-se, que um chacra recebe a Luz, bem, há certo número de modificações que
sobrevêm.
Se vocês não têm as percepções dessas modificações, não há abertura.
Isso é concreto, real, autêntico.
Mas, hoje, é evidente que fazer-se abrir os chacras, qualquer que seja a técnica, quer vocês paguem mil dólares, quer seja gratuito,
isso não tem qualquer espécie de importância.

É importante ser si mesmo.
Se você é si mesmo, eles se abrirão, todos, à Luz.
Vocês receberão a Shakti, o Espírito Santo, a Shekina.
Vocês abrirão seus chacras naquele momento.

Agora, vocês podem encontrar Mestres em seu caminho, que vão abrir seus chacras, mas não é por isso que eles os transformarão em
Mestres.
Vocês serão, sempre, os discípulos, e eles os Mestres.
Vejam vocês a diferença.

Hoje, é-lhes solicitado tornar-se um Mestre!
Vocês são seres de Luz.
Como é preciso dizê-lo?
Vocês não são discípulos do que quer que seja.
Vocês não são aprendizes do que quer que seja.
Terminou isso.
Era o antigo tempo.
Vocês o têm vivido durante 50.000 anos.
Terminou.
Vocês são Mestres, vocês são Mestres autênticos.
Vocês são Cristo.
Vocês são Miguel.
Aceitem-no e aceitem, também, a vontade da Luz, aí está a coisa a mais importante.

Outra questão.

Questão: o que é da evolução da África e das almas que habitam esse país?

Há, efetivamente, um problema que não é um real problema.
É preciso saber que o advento da quinta dimensão e seu acesso à quinta dimensão é um ato individual, qualquer que seja a raça,
qualquer que seja a religião, qualquer que seja a idade que vocês tenham.
Esse processo individual é um ato deliberado, é um ato de decisão consciente.
Agora, até o último minuto da existência da terceira dimensão, todo ser humano pode fazer a escolha da quinta dimensão.
Não há limitações ligadas a qualquer noção racial ou qualquer noção cármica.
Há, realmente, uma liberdade de escolha.

Agora, é verdade que, ao nível vibratório, infelizmente, algumas regiões do planeta não se beneficiam das mesmas efusões de Luz que
outras regiões, o que não quer dizer que o ocidental seja superior ao africano, longe disso!
Há africanos que estão extremamente despertados.

Há, em todas as religiões, seres despertos.
O que eu quero dizer com isso é que o reflexo, ao nível coletivo do que acontece no exterior, corresponde ao que aconteceu ao nível de
almas individuais encarnadas, nesse momento, nesses países.

De fato, quem se perguntou por que os tremores de terra e a invasão pela água, no ano passado, ocorreram em países nos quais havia
tido, anos anteriores, florestas que queimaram, milhões e milhões de hectares que queimaram, com um colapso da economia desses
países, isso corresponde à realidade que eles tiveram que viver.
Obviamente, isso corresponde à realidade.
Tem-se a impressão, hoje, que há muitos povos que fazem coisas terríveis e que não pagam o que quer que seja.
Ninguém é juiz.
Mas a Luz lembra-se, sempre, do que aconteceu e não é porque não houve ação/reação no momento que isso não terá ocorrido.

Agora, há outras possibilidades de acesso à quinta dimensão, que passam, também, pelo abandono do veículo de carne, portanto,
pela morte.
Vocês não sabem, quando há partidas coletivas, como em deslizamentos de terra, como em tremores de terra, como nos vírus, quando
um conjunto de indivíduos parte ao mesmo tempo, vocês não têm qualquer meio de saber se esses seres não eram seres de Luz.
Agora, o problema não está aí.
O problema é si mesmo, em relação a essas escolhas (qualquer que seja a raça, qualquer que seja a religião, qualquer que
seja a idade).
É-nos solicitado, individualmente (mais a mim, obrigado Pai), escolher, fazer escolhas.
Isso é extremamente importante.
Essa escolha, não lhes é proposta todos os anos ou todas as vidas.
Ela sobrevém a cada 50.000 anos.
Portanto, pesem bem o pró e o contra.
Que vocês querem para sua alma, para sua vida?
Que vocês querem?
Vocês querem experimentar a divisão e a separação ainda 50.000 anos?
Vocês têm necessidade de fazer a experiência da matéria?



Ninguém os julgará.
É-lhes, simplesmente, solicitado escolher.
Vocês não podem ficar com as nádegas entre duas cadeiras.
O Pai tem horror aos mornos.
Sejam frios ou sejam quentes, mas decidam!

Questão: qual é o papel das crianças nessa transição e nas evoluções a vir?

Uma alma que teria escolhido, no momento dessa expansão de consciência, aceder a essa nova dimensão, verá, no momento em que
isso se produzir a título coletivo (porque isso pode se produzir a título individual), a idade que ela terá.
Quer ela seja recém-nascida, quer tenha um ou dois anos, é que ela decidiu, conscientemente, em sua alma e consciência, viver esse
fenômeno sendo uma criança.
Não há julgamento de valor, qualquer que seja a idade (eu repito, quer vocês tenham noventa anos ou um bebê que acaba de nascer),
isso não tem qualquer importância ao nível da alma.

Agora, dado o que nós observamos de nossas diferentes dimensões superiores, é evidente que é mais fácil, a priori, aceitar a quinta
dimensão quando se é mais jovem do que mais idoso, porque, quando se tem mais idade, há certo número de hábitos que foram
tomados, que são extremamente difíceis a vencer, comportamentos, condicionamentos que são difíceis a soltar.

Uma mãe que criou seus filhos, ela se põe a questão sobre seus filhos.
Um homem que sempre trabalhou, coloca-se a questão que, se ele não trabalha mais, o que vai acontecer?
Obviamente, são questões que existem, enquanto uma criança põe-se menos questões.

Quando a Luz estiver aí, ela estará aí.
Quando ela (a criança) desenvolver o corpo de Luz, ela o desenvolverá.
Ela não se colocará as questões que se põe um adulto.
É porque, na idade adulta, é-lhes solicitado para fazer escolhas, colocar escolhas, colocar atos e terem-se ali.
Não é tanto um problema para os pequenos bebês.
Não é tanto um problema para os outros reinos da natureza.
O problema essencial é o ser humano.

Questão: você conhece os seres «cristal»?

Perfeitamente.
Aqueles a quem se chama de seres cristal, que foram chamados como tais, são os Elohim, os abençoados Elohim.
São seres de pura Luz, que vêm do que se chama de Fonte de Cristal.
A Fonte de Cristal corresponde ao que se chama de décimo terceiro corpo, mas, também, de décima terceira e de décima oitava
dimensões.
São seres de pura Luz que aceitaram fazer o sacrifício da sua dimensão superior para tomar um corpo de carne, para alguns.
Outros, em contrapartida, continuaram seres de cristal.

Eles estão religados, diretamente, à energia da ordem dos Melquisedeques, eles mesmos, religados a verdadeiros cristais que vocês
chamaram de lemurianos, que nós chamamos, por nossa vez, de cristais Fonte.
Mas há, também, os crânios de cristal que são, realmente, os crânios desses seres de cristal, no momento do sacrifício deles.
Eles abandonaram o próprio cordão quando morreram na terceira dimensão, no momento da criação da Atlântida.
Eles legaram à humanidade o próprio crânio de cristal, uma parte da sua essência.

Os seres de cristal pertencem à décima oitava dimensão.
Eles fazem parte, mais frequentemente, da ordem dos Melquisedeques.
Eles são, portanto, nesse título, abençoados Elohim.

Aí está o que se pode dizer sobre os seres de cristal, no momento.

Questão: como um Elohim pode cair?

Não é uma queda.
É um sacrifício.

A partir do momento em que um ser de pura Luz, que vem da décima oitava até a vigésima quarta dimensão, decide interferir nas
evoluções de um povo, num determinado planeta, num determinado Sistema Solar, ele envia certo número de seres.
Esses seres não caem, eles fazem o sacrifício da encarnação.
Não é a mesma coisa.

A partir do momento em que vocês criam um mundo (e vocês o criarão, vocês também, em alguns milhares de anos, vocês se tornarão
criadores de universos, todo ser humano torna-se um criador de universo), a partir do momento em que se cria uma dimensão, no
sentido vibratório, é-se obrigado a acompanhar essa criação.
Isso não é uma queda ou, então, é uma queda voluntária.
Isso se denomina um sacrifício.

Os seres de cristal, que vieram no momento da criação da Atlântida, há muito tempo (Orionis não veio naquele momento, ele enviou
doze seres que se chamaram os doze Elohim, que se tornaram, bem depois, o reflexo daqueles que se chamavam os 24 anciões), os
doze Elohim, que vieram sobre a Terra, tomaram um corpo de carne e participaram do advento da terceira dimensão, mas tiveram a
obrigação desse sacrifício durante 50.000 anos, para acompanhar a evolução.

Agora, efetivamente, o jogo da encarnação na terceira dimensão fez com que alguns desses Elohim tivessem falhado em
sua missão, o que quer dizer que eles serão obrigados a reiniciar o ciclo, antes de reencontrar a sua condição de Elohim.
Não há condenação eterna.
Isso não existe.



Há erros.
Há experiências que são bem sucedidas e outras menos bem sucedidas.
Elas não são fracassadas, contudo.
Isso faz parte do jogo da vida.
Isso faz parte da encarnação e dos planos multidimensionais, também.
Não há punição, nem falha, nem queda.
Há, simplesmente, experiência que não foi bem sucedida e que deve ser recomeçada, simplesmente.
É preciso ver as coisas assim.
É muito mais sábio e mais correto, também.

Questão: existem seres de cristal, fora aqueles que deixaram o crânio?

Eu, pessoalmente, não os conheço.
Talvez haja!
Mas isso me surpreenderia.
Se eu acredito em Orionis (e creio que se pode acreditar nele), ele diz, sempre, que os doze seres que vieram (eles eram doze, não
treze, não quinze, mas eles eram doze, e é lógico!), não é por acaso que eles eram doze, obviamente.
Agora, eu não penso que possa haver outros seres de cristal, a não ser por um processo de walk-in.
Naquele momento, é diferente.
Eu falo, realmente, de seres que fizeram o sacrifício da encarnação, passando pelas vias genitais de criação de corpos.
Eu não falo de processos de walk-in em que, aí, um Elohim pode, efetivamente, tomar um corpo.
Não é o mesmo processo.
Aí, é um empréstimo, não é um sacrifício.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Há a Mamãe que se impacienta!
É tempo de parar o questionamento.

Caros amigos, eu lhes digo até a próxima vez.
Fiquei muito contente por compartilhar com vocês, mas é preciso que eu me salve, agora, porque a Mamãe tem muitas coisas a fazer a
vocês.
Então, eu lhes digo até muito em breve.
Recebam toda a minha bênção e todo o meu amor.
Até breve, caros amigos
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Bem, caros amigos, eis-me extremamente contente por reencontrá-los de novo.

Eu lhes desejo a boa vinda e eu me desejo, pela mesma ocasião, a boa vinda.

Vamos continuar nossa série de conversas.

Eu não duvido que tenhamos que discutir e dialogar sobre certo número de coisas que os preocupam nesse
momento e, sobretudo, que preocupa o futuro dessa boa velha Terra, antes de sua sacralização definitiva.

Esse período de transição é extremamente importante, como vocês já sabem.

Aí está.

Então, eu lhes deixo, agora e já, a palavra.

Eu terei algumas recomendações a fazer-lhes, mas eu as farei, se efetivamente quiserem, ao fim desta
conversa.

Questão: poderia dar-nos informações sobre a evolução do clima?

O clima está completamente destruído.

Os controles de temperaturas, o controle da água, o controle do ar e do fogo estão completamente arruinados
sobre este planeta.

Agora, eu lhes disse que faria muito frio.

Esse frio, efetivamente, chega.

Ele não é tão intenso, mas será, entretanto, muito forte.

E isso corresponderá ao que eu lhes dizia em relação aos problemas de comunicação (em todo caso, na
França), aos problemas de transporte e, também, aos problemas virais que estão chegando, a toda velocidade,
dos quais vocês não têm, mesmo, consciência, extremamente graves.

Tudo isso se fará de maneira conjunta, aí, nas algumas semanas que vêm.

Questão: poderia dar-nos informações sobre os novos vírus?

Os vírus são, efetivamente, a manifestação do ar viciado, corrompido, que existe sobre este planeta, pela
ausência de Luz.

Esses vírus atuam no sistema imunológico.

Eles são de muito numerosas variedades.

Alguns são, de momento, desconhecidos.

A maior parte ataca o sistema respiratório, ou seja, o sistema aérico.

Outros atacam o sistema articular e são, portanto, ligados aos ossos, à perenidade, à sobrevivência do ser
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humano.

Enfim, um terceiro tipo de vírus vai atacar, diretamente, o sangue, e vai, portanto, atuar na
alma dos seres humanos, seja para fazê-lo tomar consciência de sua ausência de Luz
manifestada na encarnação ou, ao contrário, para permitir a ele aceder a um estado
dimensional superior, pela morte.

Isso é extremamente importante, de maneira a atingir um contingente de almas extremamente importante ao
nível da quinta dimensão, capaz de sobreviver à sacralização da Terra.

Questão: o que você pode dizer-nos sobre a reunião dos crânios de cristal?

Há certo número de seres que se chamavam os abençoados Elohim, que são os seres que se sacrificaram em
encarnação para o advento da terceira dimensão, sob a influência de meu Mestre venerado, Orionis.

No momento de sua primeira morte como abençoados Elohim, e antes de fazer o sacrifício de reencarnações
sucessivas, até a época presente, houve uma cristalização do conjunto do banco memorial deles.

Esses doze seres abençoados Elohim vinham da décima oitava dimensão.

No momento de sua primeira morte, como seres sacrificados sobre o altar da evolução, eles cristalizaram seus
crânios, de sua cabeça.

É o que vocês chamam os «crânios de cristal» que, absolutamente, não têm uma origem humana, mas
espiritual, que é a concretização da Luz ao nível o mais denso.

Se vocês têm a chance de aproximar-se de um desses crânios de cristal, vocês se aperceberão que eles
contêm a totalidade da Divindade.

Há vários deles, que estão expostos em museus.

Há os que estão nas mãos de pessoas específicas.

Entretanto, esses crânios de cristal, pelo juramento que foi feito quando da criação de Atlântida (os doze
Elohim, mesmo se alguns deles perderam-se no caminho, restam alguns), deviam estar reunidos no mesmo
momento em que houve o que se chamou a criação da terceira dimensão, por intermédio da intercessão de
Orionis.

Do mesmo modo, exatamente antes da sacralização do planeta e antes da subida à quinta dimensão, os
crânios devem ser reunidos.

Eles o serão.

E, naquele momento, a energia será reunificada e permitirá o salto quântico de energia da Terra da terceira à
quinta dimensão.

Aí está o papel dos crânios de cristal hoje.

Independentemente de ser um banco memorial extremamente importante, contêm a história dos abençoados
Elohim e, portanto, a história dos planos os mais altos.

Questão: o que é do décimo terceiro crânio de cristal?

O décimo terceiro crânio de cristal é um crânio que foi materializado sem sacrifício de encarnação por Orionis.

Esse décimo terceiro crânio de cristal existe, mas ele não tem necessidade de ser reunido.

Era o marcador do acesso à terceira dimensão, assim como o cristal azul, que foi aportado pelos abençoados
Elohim, encontra-se, ainda, obviamente, na superfície da Terra.

E, no momento da sacralização, ele deverá descer ao Intraterra, a fim de ativar as matrizes.

Mas, se efetivamente quiserem, voltaremos a falar disso em outro momento.

É muito complexo.

Questão: poderia dar-nos preconizações sobre a maneira de fazer o vazio?

A primeira, que é a mais rápida, é dar-se uma dezena de tapas, para parar de pensar.

Agora, se se quer um método um pouco mais suave, basta estar centrado no instante.



Estar centrado no instante quer dizer que, no instante, não há pensamento.

Se há um pensamento, é que você foge do instante, caro amigo.

Isso quer dizer que, estar no instante, é fazer abstração de todo pensamento que se refira ao passado, que se
refira ao futuro, que se refira, mesmo, à profecia.

Estar, si mesmo, no instante.

Reencontrar o próprio alinhamento.

Isso necessita de fazer calar todos os pensamentos.

Obviamente, se você encara isso como uma técnica, há, já, pensamentos.

A ausência de pensamento corresponde a um processo de neutralidade benevolente, de alinhamento com sua
Fonte.

Não há técnica na qual se deva fazer isso ou aquilo, e isso porque se estaria, ainda, no processo mental do
pensamento.

Assim que um pensamento chega, é preciso expulsá-lo.

Observar os pensamentos que chegam.

Ser como a superfície de um lago, que observaria uma folha que vem pousar.

Estar consciente da folha que pousa, ou seja, estar consciente do pensamento que chega, e rejeitar esse
pensamento.

Você se aperceberá, finalmente, que não é você que pensa, mas que você é manipulado por seus próprios
pensamentos, que não são os seus.

Quando você conseguir fazer o vazio suficientemente longo tempo, digamos, alguns minutos, mas depois de
dezenas de minutos, você se aperceberá, naquele momento, que seu espírito está livre, totalmente, para ir
onde ele quiser, não para pensar, mas para ver, para ter acesso à fonte de conhecimento final da profecia.

E, naquele momento, parando o tempo no presente, você poderá beneficiar-se de uma visão que vocês
chamam de uma visão, eu creio, etérea, holotrópica, que permite ver as três dimensões do tempo.

Isso é extremamente importante.

Mas a primeira coisa a fazer é parar de pensar.

Não há técnica para isso.

Basta, simplesmente, observar os pensamentos que chegam e rejeitá-los para longe.

É tudo o que há a fazer, até o momento em que não haverá mais pensamentos e a superfície do lago estará
perfeitamente plana, não agitada pelo vento, agitada por nada, completamente.

Questão: os ensinamentos atuais sobre as almas irmãs/gêmeas são confiáveis?

Eles são confiáveis, mas tudo o que eu posso dizer, simplesmente, é que vocês sobrecarregam o espírito com
coisas que não têm importância alguma.

O importante é sua alma, sua mestria, sua realização.

Não vão procurar, ao nível da alma, contratos e relações extremamente potentes, que vão, ainda
mais, entravá-los na terceira.

Essas realidades são completamente verdadeiras, elas existem, mas não é o caminho, nem o trabalho que lhes
é solicitado hoje.

Se vocês se apegam – estando ainda demasiado na terceira – a tentar encontrar outras relações, outros
contratos, outras prioridades ao nível da alma, vocês se desviam do caminho original espiritual.

Isso não é o que lhes é solicitado.

E eu sei que inúmeros autores têm obras ligadas a isso.

Efetivamente, é algo que faz vender, é algo que pode parecer importante ao nível espiritual.



Isso está ao nível da alma, mas não no trabalho que vocês têm a fazer, hoje, aqui embaixo.

Isso vai desviá-los de seu caminho.

Questão: isso significa que é melhor evitar os rituais de fusões de pontes de almas?

Completamente, é uma heresia esse truque!Completamente, é uma heresia esse truque!

É o que, ainda, essa história?

Vocês não têm relações suficientes na terceira dimensão, para se agarrar a relações de almas na terceira?

Vocês vão acreditar, estupidamente, que um ritual de fusão, de ponte ou de contrato de alma, aqui, sobre a
Terra, na terceira, vai agir nos planos espirituais?

Vocês vão criar coisas que não têm sentido, que vão contra a evolução à quinta dimensão.

Há, aí, uma grande armadilha que se formou.

Não é porque se dá uma informação, que é real, que vocês devam, imediatamente, tomá-la, para fazer algo na
terceira.

Contentem-se em receber informações que são reais.

É dado a título informativo.

Não é dado a título transformador e, ainda menos, como um ritual e um processo que vai prendê-los, ainda
mais, na terceira dimensão.

Esse trabalho de aqui e agora consiste em fazer abstração de seu passado (quer ele seja cármico, relacional,
familiar), fazer abstração de toda antecipação no futuro, de projeções no futuro, mas estar, totalmente, alinhado
a si mesmo, no instante presente.

Estar presente no instante é algo de essencial.

Todos os rituais, mesmo os rituais que eu empreguei em minha vida (sejam os rituais com o
Sol ou, também, outros rituais ligados à cabala, que eu implementei), tinham apenas um
único objetivo: é o de desviar os seres de seus pensamentos, de seu mental, de suas
preocupações, para centrá-los no instante.

Estar centrado no instante não é uma técnica, é um trabalho que consiste em expulsar tudo o que não é do
instante.

A partir do momento em que vocês começam a pensar no passado ou no futuro, vocês não estão mais no
instante.

A partir do momento em que a emoção arrasta-os a uma ação que não é controlada pelo instante, vocês não
estão mais no instante.

Estar no instante é algo de essencial.

A Luz autêntica encontra-se, unicamente, no instante, nem no passado – qualquerA Luz autêntica encontra-se, unicamente, no instante, nem no passado – qualquer
que seja – nem no futuro – qualquer que seja.que seja – nem no futuro – qualquer que seja.

A partir do momento em que vocês derivam para o futuro ou o passado, vocêsA partir do momento em que vocês derivam para o futuro ou o passado, vocês
saem do que se chama o instante presente ou a realização, tão seguramentesaem do que se chama o instante presente ou a realização, tão seguramente
como um mais um fazem dois.como um mais um fazem dois.

Portanto, tudo o que é destinado a despolarizá-los da preocupação do instantePortanto, tudo o que é destinado a despolarizá-los da preocupação do instante
que vocês vivem vai desviá-los do objetivo final.que vocês vivem vai desviá-los do objetivo final.

Quanto mais o tempo vai avançar, mais isso será verdadeiro.

Somente terão acesso à quinta dimensão aqueles que forem capazes de estar centrados no instante.

Isso não os impede de viver, de fazer projeções no futuro, mas, assim que vocês abordam o domínio da
interioridade, da espiritualidade, se vocês não estão no instante, vocês estão no erro.



A Unidade não conhece multiplicidade.

Ser igual aos deuses, retornar à Divindade necessita de compreender, de aceitar e de viver essa verdade
essencial.

Eu posso, mesmo, dar-lhes o exemplo de meu caso.

Quando eu voltei de minha viagem em país estrangeiro, eu não conseguia encontrar essa Unidade magnífica
que eu havia encontrado nessa viagem.

O único modo que eles encontraram, Orionis e meus Mestres, foi o de pôr-me no instante, foi pôr-me na prisão.

Por que?

Porque, na prisão, eu nada mais tinha a pensar que não no instante no qual eu vivia, que era a prisão.

«Eu estou na prisão, eu estou na prisão, eu estou na prisão».

Ah, sim, mas eu sou eu.

Os planos espirituais encontrarão, sempre, o momento, para aquele que se aproxima desse
instante fatídico da Unidade, de retorno à Divindade, de cura na Fonte, de fazê-lo
compreender que, quanto mais ele para o tempo, mais ele vai encontrar-se em face de si
mesmo em sua Unidade primordial e essencial.

O Pai encontra-se apenas aí, não em outros lugares.

Questão: como viver e respirar no coração?

Isso é perfeitamente possível.

Convém, primeiro, adotar uma respiração.

Eram as técnicas que eu ensinava na paneuritmia, que consiste em respirar, primeiro, com
um ritmo em dois tempos, três tempos: inspirar dois tempos, expirar três tempos, com um
repouso de um tempo entre os dois.

Dois tempos, um tempo, três tempos, um tempo, dois tempos...

É a respiração ventral.

A partir do momento em que a consciência centra-se na respiração ventral, vocês podem, muito suavemente,
dirigir sua consciência ao coração e tomar consciência da respiração cardíaca, que é um ritmo diferente.

A partir do momento em que a consciência está centrada, completamente, no coração, vocês vão começar a
sentir as vibrações que sentem nesse momento na coroa.

Vocês vão sentir o chacra do coração.

A partir do momento em que a consciência entrou no chacra do coração, durante um tempo suficientemente
longo, sem pensamentos parasitas, ao mesmo tempo estando nessa respiração ventral, naquele momento, o
coração vai pôr-se a respirar.

Os canais sutis vão abrir-se ao nível da cabeça.

O som ao nível do ouvido esquerdo vai tornar-se cada vez mais fino.

A vibração do coração vai tornar-se cada vez mais intensa.

Aí, vocês vão abrir-se à Divindade, que é o êxtase, ou, antes, o íntase interior, o Samadhi, como dizem os
orientais.

Ao fim de certo número de repetições do exercício, vocês conseguirão estabilizar a energia no coração.

E, naquele momento, vocês se tornarão esse coração, vocês se tornarão a Fonte.

E vocês terão, realmente, a afirmar «Eu sou Um», a partir do momento em que sua consciência
estiver, permanentemente, centrada no coração.

Há quem tenha transferido isso e que nada compreenderam, e que falam de amor.



E eles põem isso na emoção, enquanto vivem uma emoção de amor e são persuadidos de que é o amor.

Há isso, por exemplo, na religião islâmica, na qual eles estão no coração, mas é um coração emocional.

Não é o coração espiritual.

E há os que vivem isso no coração relacional, físico, na relação sexual.

Não é o Coração, é o coração físico.

E há os que vivem isso no plano mental.

Não é o Coração, é a divisão de três corações.

Agora, a fusão dos três corações permite a integração da dimensão Divina.

Aí, naquele momento, quando vocês respiram pelo coração toda a sua vida, quando eu digo toda a sua vida é
quando vocês conseguem ter-se – no espaço de quarenta dias, é extremamente preciso – nesse estado,
naquele momento, vocês se tornam UM, vocês mesmos.

É um trabalho que lhes é engajado a fazer.

É o trabalho essencial.

É isso encontrar a Unidade, e nada mais.

Não é a ativação dos chacras.

Não é ver as vidas passadas.

Não é ver o futuro, tampouco.

Isso, são truques que lhes são dados a mais.

Mas sua realização passa por isso e por nada mais.

Questão: como receber a iniciação que você dava em sua vida?

A iniciação não se transmite por um ato voluntário.

A iniciação essencial do Mestre, a partir do momento em que ele reencontrou sua mestria
espiritual, é a irradiação do ser dele que vai permitir ao outro pôr-se em face de si mesmo,
mostrar-se, não uma técnica, não dar rituais complicados, mesmo se ele se utiliza deles para
desviar o mental, como eu dizia, dos discípulos.

O papel do Mestre é pôr o discípulo em face dele mesmo, ou seja, o exemplo do mestre não é um exemplo
verbal, mas é, simplesmente, o exemplo daquele que se colocou no coração, que conseguiu estabilizar,
durante quarenta dias, a energia do coração.

Naquele momento, o discípulo que vem não tem necessidade nem de discursos, nem de rituais, nem de
processos de adoração.

Há um processo de ressonância, que se implementa, que permite ao discípulo receber, inconscientemente, eu
diria, sem vontade própria do Mestre, essa dimensão do coração, provar, ainda que apenas um segundo, o que
é esse estado de graça, de maneira a que, após, ele possa, ele mesmo, empreender o próprio trabalho de
graça, permanentemente.

Aí está a iniciação.

Todo o resto é apenas blá-blá-blá e charlatanice!

Enquanto vocês esperarem encontrar uma solução para sua Divindade no exterior de si, vocês estão no erro.

Quando o Cristo, nosso grande Mestre, de todos, dizia «eu sou o caminho, a verdade e a vida», «ninguém
pode penetrar o reino dos céus se não volta a tornar-se como uma criança», «ninguém pode penetrar o reino
dos céus se não passa por mim», por mim, não como ser, mas como Luz dele, ou seja, imitando-o.

O que foi mal compreendido pela igreja católica, é claro.

Imitar o Cristo, há um que compreendeu isso, no tempo antigo, era São Francisco de Assis.



Houve outros, depois.

Há outros que conseguiram, também, mas por vias desviadas, completamente – eu diria – completamente
absurdas, completamente ridículas.

É isso que os induz a erro, há milhares de anos, enquanto vocês tinham sob seu nariz a solução.

A solução é seu corpo, é sua interioridade, é você.
Não são os mestres, não são os modelos, não são as religiões.

Tudo isso são tolices, besteiras monumentais.

Questão: por que se pode viver, num modo emocional, a presença do Cristo?

Porque, para todos os seres que reencontraram, em suas vidas passadas – ou na era da época do Cristo ou
em outras vidas – a energia espiritual do Cristo, isso faz como um reconhecimento, uma reconexão que
provoca uma emoção do coração.

Mas porque vocês consideram, ainda, o Cristo como um modelo exterior.

É preciso matar o modelo para tornar-se ele mesmo.

É preciso apropriar-se dele.

É preciso imitar, tornar-se ele.

E não considerá-lo como um personagem exterior, mesmo se foi real.

O Cristo mostrou-nos o caminho e a vida que vocês deviam imitar, tomar, para tornar-se como ele, para tornar-
se seu próprio filho, seu próprio salvador.

Mas toda reconexão com a energia histórica de Jesus ou de Maria ou de outros personagens, se vocês
estiveram, a um dado momento em suas vidas passadas, extremamente ligados, vai desencadear essa
emoção do coração.

Mas isso, como você diz, é a emoção do coração, é o coração emocional.

Não é o coração espiritual.

É uma premissa do coração espiritual.

Mas isso não é o coração espiritual, o Samadhi.

A partir do momento em que vocês ativam sua interioridade, vocês se tornam vocês mesmos, vocês entram na
mestria, vocês irradiam, permanentemente, a Divindade, mas vocês não têm a emoção da Divindade.

Vocês são a totalidade da Divindade.

Vocês fundiram, lembrem-se, as três dimensões do coração, para chegar ao coração espiritual, para aceder ao
quarto coração, que é o coração espiritual.

E no coração espiritual não há lugar para outra coisa que não o Pai, nem emoção, nem mental, nem atração
pelo corpo físico, pela materialidade, pela sexualidade.

Há atração pelo que vocês são, ou seja, um ser Divino e único.

Portanto, a emoção espiritual ligada ao reencontro com Jesus, mesmo se isso se traduz ao nível do coração, é
um marcador do caminho, mas não é o caminho.

Pode-se ficar milhares de anos a viver a emoção do coração ligada a Jesus ou a Buda ou ao que se quiser,
sem, contudo, estar, si mesmo, no coração.

Finalmente, eu lhes disse, no preâmbulo, que eu gostaria de dar-lhes, ao final, o que eu tinha a dizer-lhes como
informações, em especial sobre esse caminho extremamente importante em relação à via do coração.

Eu lhes falo, frequentemente, do exterior.

Não é uma razão para deslocarem-se em relação ao seu centro.

É para ajudá-los, ainda mais facilmente, a contatar seu centro.

Não se esqueçam de que a raça humana, daqui a muito pouco tempo, não terá mais qualquer lugar para onde



voltar-se, sobretudo, não para o Estado, sobretudo, não para o dinheiro, mas, unicamente, para ela mesma.

E aqueles que forem incapazes de fazer esse retorno ao centro, esse retorno a eles mesmos, estarão no mau
caminho.

Eu os engajo, vocês, que têm a chance de estar a par, de fazer esse caminho de retorno para si mesmos o
mais cedo possível.

Aí está o essencial do que eu tinha a dizer-lhes.

Agora, eu lhes aporto toda a minha bênção e todo o meu amor.

Eu estou entre vocês, cada vez mais presente, cada vez mais potente.

Não se esqueçam de que eu mesmo sou apenas o intermediário em relação à energia que vem, que é a
energia de Maria, em relação ao trabalho no coração.

Eu posso apenas dar-lhes indicações verbais, palavras que vão ajudá-los a ir para esse centro.

E que Maria vem oficiar, diretamente, na fusão dos três corações para permitir-lhes aceder ao verdadeiro
coração, que não é a soma e a resultante dos três primeiros, mas que é, efetivamente, algo de profundamente
diferente.

Não se esqueçam disso.

Agora, eu lhes aporto toda a minha bênção e eu lhes desejo uma boa estrada.

E eu lhes dito até muito em breve, com todo o meu amor.

Obrigado a vocês.

__________________
************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=73

26 de fevereiro de 2006
***

Tradução para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
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Paneuritmia (cujo nome significa "supremo ritmo cósmico") - Paneuritmia é uma dança sagrada.Paneuritmia (cujo nome significa "supremo ritmo cósmico") - Paneuritmia é uma dança sagrada.
Ela nos convida a sincronizar com a nova freqüência cósmica que está chegando ao nosso planeta. É um chamado para sentir, refletir
e pôr em movimento a energia do Amor, da Solidariedade, da Compaixão e da Generosidade, que visa à integração do ser humano e
à unidade de todos os seres.

Livro - Paneuritmia - Mestre Beinsa Dunó
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Paneuritmia é uma dança sagrada. Suas músicas e movimentos tiveram início com Peter Konstantinov Deunov (Beinsa Duno, 1864-
1944, Bulgária). A palavra Paneuritmia significa "ritmo cósmico supremo". PAN significa total, que está em toda parte,
cósmico. EU significa verdadeiro, supremo, essência da qual tudo se origina. RITMIA se refere à frequência ou à correta
regularidade do movimento. Cada exercício de Paneuritmia tem um significado simbólico e expressa um pensamento, sentimento ou
ação em particular. A Paneuritmia é uma manifestação harmoniosa e criativa do Divino no Universo. A dança em círculo é um
símbolo da grande roda da vida, beleza e unidade, assim como da evolução da consciência humana rumo à perfeição. A Paneuritmia
melhora a saúde física, emocional, mental e espiritual. Fortalece os músculos e ossos, aumenta a capacidade dos órgãos e regula o
seu funcionamento, melhora a respiração, circulação do sangue e função do sistema nervoso. Rejuvenesce e proporciona um corpo
saudável, bonito. Ela nos ajuda a nos mantermos em paz e conectados a nosso ser interior. Quando realizamos cuidadosamente os
exercícios, entramos em harmonia com os ritmos cósmicos e nossas energias, talentos e dons começam a desenvolverem-se e
manifestarem-se. A Paneuritmia estimula o despertar e desenvolvimento de nossos dons espirituais como a misericórdia,
compaixão, amor, fé e esperança. Esta dança sagrada desenvolve nossas habilidades e sensibilidade musical e permite-nos entrar
em contato com os seres de luz e anjos que nos inspiram, orientam e auxiliam em nosso desenvolvimento espiritual. Promove a
expansão da consciência, o despertar da consciência global cósmica, une e harmoniza a energia individual e coletiva. A Paneuritmia
cria um centro poderoso que emana amor, alegria, paz e harmonia a todas as almas, convidando a todos a percorrerem o Caminho do
Divino e levarem vida, força, alegria e beleza para a alma humana. É um excelente método para a transformação e preparação do
corpo, mente e coração para a nova cultura de paz, liberdade, justiça, harmonia, amor cósmico e solidariedade. Nos une através das
forças criativas, construtivas e organizadoras da Natureza, permitindo-nos receber a energia vital. Quando a energia Divina flui através
de nós, o nosso corpo, mente e coração se transformam. Desta forma, estaremos nos preparando para a nova primavera cósmica em
nosso amado planeta. Tudo é ritmo no universo, diz o Mestre Omraam Mikhael Aivanhov, e o ser humano também faz parte
deste grande ritmo cósmico. Perceptivelmente ou não, todas as funções biológicas ou psicológicas obedecem às leis rítmicas.
Através de nosso modo de vida, pensamentos, sentimentos e ações, entramos mais ou menos em harmonia com o ritmo universal. A
música e a dança são tentativas para reingressar-se neste ritmo ou mantê-lo. Por isso, em todas as culturas, se atribui uma origem
divina à música e à dança. Ao criar a Paneuritmia, Peter Deunov nos forneceu métodos que permitem nos harmonizarmos com os
ritmos mais benéficos do universo, já que somente um iniciado pode descobrir os movimentos e sons que correspondem a estes
ritmos. Se nos emergimos nesses movimentos e sons, descobrimos princípios e regras que têm a sua correspondência com a vida
psíquica. Devemos, portanto, considerar a Paneuritmia como um método pedagógico: dançar Paneuritmia é aprender a sincronizar
pensamentos, sentimentos e ações com os ritmos mais harmoniosos da natureza.
FONTE: http://www.pensamientoconsciente.com/?p=3036
TRADUÇÃO: Silvana Vignini
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"Todo o mundo presta homenagem a mim e eu presto homenagem ao Mestre Peter Deunov da Bulgária "
Albert Einstein

Também conhecido pelo nome espiritual de Beinsa Dounó, o Mestre Búlgaro Peter Deunov Também
conhecido pelo nome espiritual de Beinsa Douno, o Mestre Búlgaro Peter Deunov (1864-1944) foi um ser de elevado nível de
consciência, e ao mesmo tempo um músico inigualável, que revelou durante toda a sua vida ser um exemplo de pureza, sabedoria,
inteligência e criatividade. Ele estabeleceu-se durante muitos anos perto de Sófia onde viveu rodeado por um grande número de
discípulos, tendo devido ao seu esplendor despertado a espiritualidade de milhares de almas, não só na Bulgária, como também no
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resto da Europa.

Alguns dias antes da sua partida para o outro mundo, estando em transe mediúnico profundo, fez uma profecia extraordinária, com
respeito à época conturbada que estamos actualmente a atravessar, sobre o ‘fim dos tempos’ e a chegada de uma nova Idade de Ouro
à humanidade. Eis o que diz no seu profundo e instigador testamento. É corrente e também natural que alguém duvide que estas
palavras tivessem sido proferidas há 60 anos.

LEIA MAIS AQUI: Mestre Peter Deunov - Afirmações que elevam a alma - Profecia de Peter Deunov em relação ao fim da
nossa civilização e início da Idade de Ouro na Terra. A última profecia de Peter Deunov
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LEIA TAMBÉM
Estratégias da mente para evitar o Agora - 1 & 2 - Por Eckhart Tolle (O PODER DO AGORA)

Clique aqui
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Fundamentos da Paneuritmia
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, bom dia.
Estou extremamente contente por reencontrar-mo-nos, todos juntos, para essas conversas que, eu espero,
serão extremamente proveitosas para uns e para os outros.

De fato, temos muitas coisas nessas conversações.
Mas, primeiro, antes de deixar-lhes a palavra para tudo o que são suas interrogações e seus questionamentos,
vou dar-lhes certo número de coisas no desenrolar do que eu chamaria a cronologia, se efetivamente
quiserem, dessas mudanças vibratórias que estão em curso e que correspondem, de um lado, às suas
gestações, de cada um de vocês, mas, também, à gestação do lugar, mas, também, à gestação total do
planeta que está em curso, como vocês sabem, da revelação de sua sacralidade.
A sacralização do planeta, que é algo de extremamente importante, que é esperado desde tantos e tantos
milhares de anos.

Então, primeiramente, saibam que, desde ontem, nós entramos no período dos quarenta dias que precedem o
período de Páscoa.
Esses quarenta dias são extremamente importantes, sobretudo este ano, mais do que nunca, porque, de fato,
nós entramos num período no qual o ser humano vai poder decidir ou elevar-se, ou permanecer nesses níveis
de rebaixamento.
A energia de crescimento vibratório elevatório da Terra vai fazer-se cada vez mais intensa durante os quarenta
dias, até a Páscoa.
Nós entramos, de fato, no período, também, do equinócio de 21 de março, nas três semanas precedentes, que
corresponde ao advento da primavera, à emergência de novas energias de coerência e de ascensão da
terceira dimensão para a quinta dimensão.
A pressão energética vai fazer-se cada vez mais forte.
A resistência ligada às forças involutivas vai, também, fazer-se cada vez mais exigente, o que explica que as
manifestações de que falei desde o outono vão fazer-se cada vez mais presentes e vão invadir, pouco a
pouco, o conjunto de seu espaço vital.

E, como sempre, o que acontece no exterior acontece, também, no interior, o que quer dizer que, nos quarenta
dias que vêm, vocês vão viver combates interiores, lutas entre o antigo que não quer, totalmente, morrer, e o
novo que pede apenas para nascer e que vocês não deixam nascer.
Isso faz parte do caminho normal, regular, perfeitamente objetivo, e perfeitamente lógico da elevação para a
quinta dimensão, na qual tudo o que é antigo deve morrer, para deixar o lugar ao novo.
É um combate de cada instante, que necessita não de resistência, e não de combater, mas a necessidade de
deixar fazer, de deixar morrer o antigo, de deixar sair de vocês o que não é mais atualidade, o que não está
mais na Luz, a fim de caminhar cada vez mais facilmente, eu diria, para essa dimensão nova.

Se vocês tinham raivas, não poderão, mesmo, imaginar pôr-se em cólera.
Se vocês eram preguiçosos, não poderão, mesmo, imaginar estar na ociosidade.
Todos os excessos que eram próprios da personalidade que os animava até este período, qualquer que seja
sua idade, vão, pouco a pouco, apagar-se diante do florescimento da alma, diante de algo que será
extremamente fundamental para o acesso a essa dimensão Divina à qual vocês tem o direito de pretender, por
sua essência, por seu nascimento.
Isso é extremamente importante a compreender.
Aí está no que nós nos situamos.

Então, obviamente, as resistências tomam a forma que vocês veem.
Houve modificações de elementos, que continuam, aliás.
As chuvas torrenciais que estão devastando todo o continente africano.
Há o frio, que está devastando toda a Europa do Leste, que terá dificuldade para renascer na primavera.
Há o elemento fogo, e há outros elementos que se movimentam em todos os continentes.
O elemento ar toma uma importância assustadora.
É como se a totalidade dos vírus astrais tivessem entrado em manifestação.
Eles representam, de fato, esses vírus, a resistência exterior do homem ao acesso à sua Divindade, porque o
vírus provoca uma desagregação da vida.

O.M. AÏVANHOV – 2 de março de 2006
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Ele provoca, em especial, o que se manifesta nesse momento.

Olhem o que acontece com o vírus que vocês chamaram «a gripe aviária».
Ele os impede de respirar.
Os animais, os humanos e todas as raças serão tocados.
Eles os impedem de aceder ao que vocês são, realmente.

Olhem o que vocês chamam a doença do mosquito, o chikun gunya, como vocês dizem.
Olhem essa doença.
Ela impede as pessoas de mover-se.
Ela os fixa no passado.
Ela os impede de ir para sua dimensão Divina.

Olhem os vírus que chegam.
Olhem o vírus de que falei, que vai tocar as linhagens sanguíneas.
Ele vai provocar um enfraquecimento da energia da alma, porque o sangue é a alma.

Compreendam a ressonância, a lei de analogia, de afinidade que existe entre o que acontece no exterior e o
que acontece no interior.
Não é algo que seja necessário considerar com medo, certamente, com circunspecção, com prudência.

Vocês não vão comer penas de pássaros que têm a doença, mas, independentemente disso, se vocês estão
na certeza interior de sua sacralidade, na certeza interior de que vão subir para essa dimensão Divina, nada
poderá acontecer-lhes, nem ao seu espírito, nem ao seu corpo, porque vocês irão ao sentido da evolução.
Vocês irão ao sentido da sacralização do que vocês são, acompanhando a Terra em sua subida vibratória.
É extremamente importante compreender isso.
E, apesar de todas as precauções exteriores e interiores, mesmo se vocês devam pegar essa doença, tudo
será feito, obviamente, para que vocês não sucumbam e que o corpo não faleça nessa infecção.

Mas se, infelizmente, você tinha que pegar essa doença, isso corresponderia a uma resistência que está em
você, que é uma resistência ao acesso à quinta dimensão.
Mas nenhum de vocês, aqui presentes, e nenhum ser, realmente engajado num caminho espiritual, morrerá,
exceto se, obviamente, sua alma decidiu aceder à quinta dimensão, mas sem acompanhar essa subida com o
corpo.
É extremamente importante.
Aqueles que recusarem serão «eliminados» dos planos de consciência de sacralização.

De fato, a doença não pode estar presente quando a Terra tiver concluído, completamente, sua ascensão,
assim como um ser humano não poderá, de modo algum, aceder essa quinta dimensão com qualquer doença.

A dimensão cinco é uma dimensão de pureza, na qual o jogo da sombra e da Luz não existe mais, na qual
existe a criatividade da Luz, a forma a mais autêntica da Luz e a manifestação a mais autêntica da Luz.
É isso que deve entrar em vocês.

O trabalho no coração, o trabalho no estado interior é algo de extremamente importante.
Vocês não devem esquecer isso, a cada minuto que anima sua respiração.
A cada expirar e a cada inspirar, vocês dizem «eu sou», «eu sou um», «eu sou Deus», «eu sou o Mestre», «eu
sou a Unidade», e «eu sou a totalidade manifestada na realidade da Unidade».
É extremamente importante compreender.
Isso é capital, em relação ao que vem para vocês.

Agora, cabe a vocês falar, caros amigos.

Questão: poderia falar-nos do enraizamento, da materialidade, da encarnação?

É preciso dissociar os três planos: o plano físico, o plano astral, e o plano mental.
O plano etéreo, eu o coloco no corpo físico, é a mesma coisa.

As pessoas, agora, que trabalham, unicamente, no plano físico etéreo para fazer descer uma energia de
enraizamento, para enraizar-se, servem-se da ferramenta mental, da visualização, servem-se, também, de
emoções, por vezes, para criar esse movimento de energia que provoca uma atração total dos constituintes do
ser (corpo, alma, espírito) às profundezas da Terra.
Esse enraizamento é um enraizamento que não é total.
O enraizamento é, antes de tudo, ligado ao modo pelo qual vocês administram sua vida, ou seja, que vocês são
capazes, não de fazer voos espirituais, mas, será que vocês são capazes de estar aqui e agora?

É fácil dizer «eu estou enraizado» ou dizer «eu me enraizo» por uma vontade intelectual, mental, e manipulando
as energias para que elas desçam, no momento, por exemplo, em que há uma canalização ou um trabalho
energético.
Mas o enraizamento é um ato consciente, que sobrevém a cada minuto de sua vida, consciente de que vocês



são um sopro, consciente de que vocês são um corpo, consciente de seu lugar, que vocês têm e que os
mantêm entre o Céu e a Terra.
É o lugar que vocês têm, a lucidez, a Unidade que vocês são.

Aí está a mestria, a mestria, também, do enraizamento.
O enraizamento que seria apenas um ato energético, no momento em que acontece algo, é um enraizamento
ilusório.
Para nada serve.

Há seres que não falam essa linguagem energética ou intelectual, digamos, e que estão na intenção da
encarnação e na intenção do enraizamento.
O perigo que os assiste a todos é o de querer aceder a essa quinta dimensão fazendo como o fez a igreja
católica: denegrindo, esquecendo o corpo, considerando que o corpo é sujo, que o corpo é pecado, que o
corpo não é um instrumento Divino.
E, no entanto, o Cristo dizia, todo o tempo: «tenha sua casa limpa, porque você não sabe quando eu virei bater
à sua porta».

O corpo, o templo, é a mesma coisa.
Jesus não queria falar da alma ou do espírito, ele queria falar do veículo físico.
O veículo físico é, ao mesmo tempo, o apoio vibratório, a causa e a consequência da Divindade.
Retenham bem isso: o corpo físico é, ao mesmo tempo, a causa e a consequência da Divindade.
Não há caminhos alternativos em seu caminho evolutivo ligado à terceira dimensão.
Se vocês se esquecem do corpo, vocês não estão mais na Luz autêntica.
Vocês estão na Luz desviada, aquela que quis instaurar Lúcifer e seus anjos rebeldes.
É extremamente importante compreender isso.

Agora, se o discurso diz «eu me enraizo com tal ou tal técnica», e se, em minha vida de todos os dias, eu não
estou na bênção do acolhimento da vida que eu manifesto, através da refeição que eu tomo, através do contato
de meus pés com a Terra, com os vegetais, com os animais, com tudo o que vive ao redor de mim, eu não
estou enraizado, é um erro crer nisso.

Agora, a encarnação faz parte do processo.
Obviamente, não há diferença.
Se se fala de materialidade, é um mau termo.
Quando se diz «ele é material!», mas, felizmente, vocês são materiais, caso contrário, vocês não teriam a
possibilidade, estando aqui presentes, de aceder à quinta dimensão.

A quinta dimensão é uma transubstanciação da célula de seu conjunto físico-etéreo.
É extremamente importante a compreender.
Se vocês se dissociam, vocês mesmos, de sua estrutura físico-etérea, com o pretexto de enraizar-se,
servindo-se dessa estrutura físico-etérea e de sua ferramenta intelectual para enraizar-se e, em sua vida
corrente, vocês não estão enraizados, o que acontece?
Há desordens, há estragos.
Não há ressonância e equilíbrio.
Há desequilíbrio total.

Muitas pessoas falam de enraizamento.
Mas o que é o enraizamento?
O enraizamento é, simplesmente, estar consciente, aqui e agora, na vida, na Unidade que vocês são, através
do inspirar e do expirar da vida e estar em contato com tudo o que vive.

Se vocês dizem que estão enraizados e que passam sua vida a afastar-se em quimeras, onde está o
enraizamento?
Vocês podem passar anos a dizer que estão enraizados, como podem passar anos a recitar um rosário.
E estão sempre na ilusão, completamente desenraizados.
É extremamente importante compreender.

A era que existiu no início do cristianismo, na qual os seres tinham necessidade de nutrir-se dessa dimensão
de transubstanciação que era ligada à presença da energia Crística foi uma etapa obrigatória, na qual os seres
retiravam-se do mundo para poder cultivar um veículo muito mais etéreo, muito mais luminoso, a fim de voltar
em vidas ulteriores, realizar o caminho de elevação, mas, em caso algum, hoje, é-lhes solicitado isso.

Há animadores, enraizadores, como vocês dizem, que partem em estados emocionais, como há em alguns
tipos de reuniões, como, por exemplo (o que não existia em meu tempo, mas que é extremamente difundido,
em especial do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, na América do Sul), os carismáticos.
Os animadores procuram, ao contrário, fazer tirar em nome do Cristo.
É um erro fundamental.

Efetivamente, há curas, mas que se torna a alma aí dentro?
Que se torna a lucidez?



Que se torna a consciência?
Naquele momento, há pessoas que estão no amor do Cristo, mas é um amor de natureza emocional.
Elas perdem, totalmente, a mestria do que elas são, a realidade de sua Divindade, e elas entregam sua
Divindade a um ser exterior.
E, no entanto, elas foram curadas.

A cura nada é.
Pode-se curar com muitas coisas.
O importante é a finalidade.
Qual é o objetivo?
Qual é o objetivo do que é feito?
E por que é feito?
Tanto para vocês, mas, também, nos grupos.
E isso é extremamente importante.

Questão: como fazer para não entrar na resistência inconsciente?

É muito simples: para não entrar na resistência, é preciso aceitar tudo o que vem.
«Pai, que sua vontade seja feita e não a minha», sem parar.

Sozinho, você não poderá ali chegar.
Você se tornará mestre de si mesmo quando aceitar deixar fazer.
Compreenda, efetivamente, o jogo de palavras.
Não é porque você deixa fazer que se torna alguém que vai deixar agir.
Deixe fazer, ao nível da vontade espiritual em você.
Naquele momento, estando no soltar de sua vontade da pequena personalidade, isso deixará o lugar para a
eclosão da energia da alma, para a alegria interior, para o despertar dos sentidos espirituais.

Agora, se me perguntam como deixar cair as resistências com o mental, isso, estritamente, para nada serve.
O mental nada pode fazer sobre isso.
Apenas o ato de abandono à vontade do Pai é que permite realizar isso.

Agora, se me perguntam como fazer para fazer a vontade do Pai, eu não tenho resposta.
Isso não passa pelo mental.
É uma compreensão imediata, não intelectual, nem lógica.
É uma compreensão da alma.
Ora, a alma não tem necessidade de palavras.

Questão: poderia falar-nos do perdão?

O perdão recorre, obviamente, ao amor.
O perdão necessita de privilegiar o amor à custa da tristeza e à custa do passado, ou seja, é algo que está
voltado ao instante presente e, eventualmente, para o futuro, mesmo se isso se refira a um evento que é do
passado.
O perdão necessita de um olhar lúcido sobre esse passado, de considerá-lo como algo de existente e que
convém deixar como um pacote volumoso e do qual é preciso despojar-se, antes de aceder a outra coisa.

Mas, geralmente, a maior parte das pessoas que têm dificuldade para atualizar o perdão ao nível da alma são
pessoas que portam em si uma violenta culpa.
E, obviamente, estando na culpa, elas não podem perdoar ao outro, porque elas não se perdoam a si mesmas,
tampouco.
Elas se sentem culpadas.

Retenham a história dos filhos que viveram coisas abomináveis e que perdoam.
Eles não perdoam, verdadeiramente, eles tomam a culpa daquele que fez o ato, quem quer que seja, aliás.
E, de fato, é o que é preciso compreender, é o que é preciso superar.
A culpa deve ser totalmente eliminada.
Enquanto há um grama de culpa em relação a si mesmo ou em relação ao outro, não pode, ali, haver perdão
autêntico.
Há, primeiro, formulação do perdão e, em seguida, há abandono da culpa.

A culpa abandona-se através da tomada de consciência da Divindade que se é.
Enquanto vocês pensam culpa, enquanto vivem a culpa, enquanto vivem o medo, vocês estão na
personalidade.
A alma não conhece o medo.
A alma não conhece mais a culpa.
A alma é totalmente livre, porque ela é de essência Divina.

Se vocês desvendam em si, através do caminho que é o seu (de elevação, de ascensão, de desenvolvimento
de energias e de níveis de consciência), vocês vão compreender que não são esse medo.



Vocês vão compreender que não são essa culpa, mas que ela os agarra pelo esquema que vocês construíram,
pelo que vocês têm vivido.
Mas o que vocês viveram, foi vivido.

O que vocês são é outra coisa que não o que vocês viveram.
O que vocês são é imanente, o que vocês são é transcendência.
O que vocês são é Luz.
O que vocês são é Divindade.
E, quando vocês reencontram a totalidade da energia da alma, não pode haver culpa.
Não pode haver medo.

Portanto, não se pode resolver o problema da culpa trabalhando na culpa, assim como não se pode resolver o
medo trabalhando no medo.
Pode-se apenas distanciar-se dele, separar-se dele, porque isso pertence à nossa personalidade, que não é
nós.

É aí que é preciso compreender as coisas.
Não há um trabalho a fazer na culpa.
Não há que fazer um trabalho no medo.
É preciso estar consciente de que essas coisas, como eu o disse precedentemente para o medo, não são
ligadas a vocês, mesmo se são vocês que as exprimam.
Isso não lhes pertence.
Vocês estão além de tudo isso.

É preciso ver tudo isso como algo de exterior a vocês.

Enquanto vocês derem corpo e considerarem que essas emoções pertencem a vocês, vocês serão
dependentes dessas síndromes, serão dependentes de suas fobias, serão dependentes de seus impulsos, de
suas tristezas, de seus lutos, de suas perdas etc..., e de seus abandonos.
Mas vocês não são isso.
São vocês que se identificam a isso.
Não é a mesma coisa.

Questão: como se conectar à alma?

Mas não é preciso conectar-se à alma.
Quando se diz «eu me conecto à minha alma», quem fala?
É a personalidade, ainda uma vez.

Eu sou minha alma, eu sou Deus.
Se você diz: «eu me conecto à minha alma», isso quer dizer que você não é sua alma.
A própria linguagem que você emprega é o próprio reflexo desse distanciamento que você coloca entre o que
você vive e o que você é.
Você exprime, através de suas próprias palavras, a distância existente entre sua alma e você.
Há uma diferença essencial.

Quando se diz: «como me conectar à minha alma?», isso quer dizer que eu não sou minha alma.
Agora, se eu sou minha alma, não tenho problema de conexão.
E vejo o medo, o abandono, a culpa como coisas que estão aí, e que não são para mim.
Isso corresponde, se preferem, a algumas meditações budistas muito antigas.
Vocês observam as emergências do pensamento, as emergências de emoções e veem-nas como algo que
estava aí.
E, progressivamente e à medida que se identifica essas emoções que estão aí, mas que não se é mais a
emoção, constata-se que há uma emoção.
Constata-se que há um pensamento.
Constata-se que há um sofrimento, mas permanece-se, não conectado, mas permanece-se na alma.

Naquele momento, essa emoção, esse sofrimento, esse pensamento perturbado pode apenas eliminar-se,
afastar-se, porque ele não tem mais tomada.
É isso que é importante.

Questão: poderia falar-nos dos quarenta dias a vir?

Esse simbolismo corresponde, perfeitamente, ao período da quaresma (jejum), ou seja, o período de quarenta
dias que precede o período de renascimento pascal.
Nós estamos em pleno no simbolismo.

Lembrem-se, os quarenta dias são extremamente importantes,
Houve a travessia do deserto durante quarenta dias.
Mas houve, também, Jesus no deserto, durante quarenta dias, com todas as tentações que vocês conhecem.



Queria Ele reinar no mundo?
Queria ele estar longe do mundo?
Ou ser o rei dos Céus?
É o que lhes é perguntado hoje.

Vocês devem elevar a matéria para sua transcendência ou querem dominar a matéria e ser dela o escravo?
São duas coisas diferentes.
Os quarenta dias que vocês vão viver correspondem a isso, com todas as provas ligadas à resistência em
vocês e no exterior de vocês.

O período de quarenta dias é um período probatório.
É um período em que o ser humano, em que a Terra, em que cada indivíduo será confrontado aos seus
medos, às suas dúvidas as mais íntimas, às suas culpas, ao que faz com que sua personalidade seja, de algum
modo, envenenada pelos desejos, pelas vidas passadas, pela vivência.
Durante este período há um face a face consigo mesmo.
É um período de introspecção.
É um período em que se deve decidir aceitar a Divindade.
É o que fez Jesus, durante esses quarenta dias: intensas reflexões sobre Ele mesmo, intensos recolhimentos.

Ao final dos quarenta dias, aceita-se a missão que dura, exatamente, três anos, que é de ser filho do Pai, em
todos os sentidos do termo, irradiar a Divindade, portar o peso da Divindade.
Não é uma leveza.
Paradoxalmente, o que se chama a Ascensão é um fenômeno de responsabilização.
É um fenômeno pesado, não de imposições, mas pesado da densidade da Luz, pesado da responsabilidade,
pesado das transformações que isso provoca em si, extremamente profundas, que vocês vivem, aqui
presentes, uns e outros.
É extremamente importante compreender que esse período de quarenta dias corresponde a uma vibração
extremamente precisa.

Quando o ser humano morre, ele passa, em geral, quarenta dias nas dimensões intermediárias, nas quais ele é
tratado, ele é transformado, a fim de ser ou reciclado nas vias da encarnação, novamente, ou aceder a outras
dimensões superiores.
Esses quarenta dias, que são vividos após a morte (que correspondem, aliás, na tradição católica, à missa de
quarenta dias), é, exatamente, a mesma coisa que vocês têm a viver agora, este ano mais que qualquer outro, a
fim de preparar os três anos que vêm, para o que vocês serão na saída dos quarenta dias: um ser liberado do
que não é ele mesmo, um ser liberado de suas angústias.

Vocês estarão limpos sobre vocês, corpo sem costura, corpo imortal, corpo de Luz?
Isso lhes pertence.
É essa a escolha que é preciso fazer e o trabalho que é preciso fazer.
Não há métodos.
É uma tomada de consciência, si mesmo em face de si mesmo, olhar de introspecção, de observar o que não
é vocês como sendo exterior a vocês.
Vocês não são seus medos.
Vocês não são sua culpa.
Vocês não são o que acreditam.
Mas vocês são bem mais do que isso.
É a ilusão dos 50.000 últimos anos que eram necessários para aperfeiçoar certa forma de transcendência.

Questão: como se identificar à Divindade que se é e não se identificar a outra coisa?

Não é, de modo algum, um problema de identificação.
É um problema de aceitação.
Há, através disso, uma identificação.

Enquanto vocês se identificam a um papel, enquanto se identificam a uma emoção, vocês saem do que são,
porque vocês vivem a emoção, porque vivem o passado, porque vivem isso ou aquilo.
Não há técnicas, propriamente ditas.
Apenas, quando do trabalho de introspecção que vai fazer-se, aí, nos vinte dias, a um dado momento, vocês
vão encontrar-se em face de si mesmos, em face da Luz que vocês são, após terem passado certo número de
etapas.
Para alguns, isso será compreender que seus medos não lhes pertencem.
Para outros, será compreender que a culpa não tem lugar de ser, e assim por diante, etc.
Para cada indivíduo é diferente.
Mas, nesse período, é preciso voltar-se ao interior.
Voltar-se ao interior é essa famosa introspecção, que corresponde aos quarenta dias no deserto, em todo
caso, para os primeiros vinte dias.

Isso pode fazer-se trabalhando.



Não é questão de parar de fazer tudo e esperar que isso venha.

As energias trabalham nesse sentido, as energias da primavera que chegam, as energias que estão aí por toda
a parte, ao redor de nós, estão na obra.
Basta ter consciência delas.
Não há técnica específica.
Não é um despertar disso ou daquilo.
É, simplesmente, uma consciência, um olhar levado ao que acontece, que vai determinar o que será ao final
desses vinte dias, e desses quarenta dias.

Questão: uma arte transcendental exclui a emoção?

Ela pode apoiar-se na emoção, mas a finalidade não é a emoção.
É toda a diferença.
Pode-se jogar com a emoção para provocar uma ausência de resistência, para fazer de modo a que o ser
humano que escuta um som, uma vibração, que olha algo, que ouve algo, que sente algo possa, a um dado
momento, não mais controlar o que acontece.
Mas isso é o que é vivido através da vivência emocional.
Mas a espiritualidade está além do emocional.
O que quer dizer que, a um dado momento, mesmo se se está consciente de que é um meio que vai permitir
abrir algumas portas, em momento algum isso deve ser a finalidade.

A emoção é uma chave que abre a porta.
Mas não é a porta e não é, sobretudo, o que há depois.
Portanto, pode-se jogar com a emoção, a um dado momento.
Mas a arte que teria por vocação apenas jogar com o registro emocional e nada aportar em seguida é uma arte
oca, que não tem qualquer sentido no plano espiritual.
Há um sentido no plano humano, unicamente.
Há um sentido no plano da personalidade.

A arte transcendental é algo que vai conduzir à tomada de consciência, num primeiro tempo, da Divindade, e,
acessoriamente, transformar, totalmente, o ser.
Basta dizer que, de momento, isso não existiu muito sobre a Terra.

A partir do momento em que se pronuncia a palavra arte, há a palavra emoção ligada, é claro.
A arte foi considerada na terceira dimensão como um meio de abrir portas.
Era uma chave.
Mas a chave não é a porta, eu repito.
Portanto, a arte transcendental, em si, necessita a emoção na partida.
Mas é necessário servir-se da emoção como algo que vai apenas ser uma emoção.
É preciso que a emoção permita aceder a algo que está acima da emoção, senão, permanecemos a um nível
horizontal.
Ainda uma vez, eu repito: essa noção de arte transcendental é algo que foi, talvez, aproximado em certa época
da humanidade, mas que jamais foi revelada, totalmente, caso contrário, a sorte da humanidade inteira teria sido
mudada, o que não foi o caso.

Certamente, houve o século de Luzes.
Certamente, houve autores, intérpretes, tipos musicais que favoreceram essa abertura à espiritualidade e à
autenticidade, entretanto, isso não foi até o final.
Houve, portanto, uma abertura de porta com a boa chave, mas ninguém cruzou a porta, porque o momento não
era chegado.
E, hoje, os apoios que foram levados a efeito nada têm a ver com essas artes musicais passadas, mas devem
recorrer à criatividade do artista, a fim de chegar não a transmitir a emoção, mas, em todo caso, permitir,
através da emoção vivida, transmiti-la em um modo vibratório muito mais alto do que a emoção.
Isso, eu repito, é bastante difícil a fazer, mas o período a isso se presta, totalmente.

Questão: poderia dar-nos uma definição da emoção?

A emoção é o que põe em movimento.
Ora, eu lhe assinalo que a Divindade não é um movimento, é um estado de alinhamento total ao instante, de
parada do tempo.

Quem diz movimento diz deslocamento no tempo e no espaço.
Ora, Deus não está no movimento, mesmo se ele é movimento.
Vocês, seres humanos, devem encontrar Deus parando o tempo, parando a emoção.
São as técnicas de meditações budistas, orientais também, se querem, nas quais se busca, nesse espaço
interior, parar o tempo.

Efetivamente, inúmeros místicos disseram que, se se parasse o tempo, encontrar-se-ia Deus,



instantaneamente, como quando da morte todo ser humano reencontra a Luz.

Agora, é questão de traduzir isso não em emoção, mas através de uma vibração que não é emoção.
A emoção faz crer que se está na vida.
Há seres e, em especial, os artistas, que creem que, quanto mais há emoções, mais eles estão na vida e que,
quanto mais essa emoção é boa, mais eles têm a impressão de abrir-se.
Efetivamente, mas, a um dado momento, quando há maturidade, convém compreender e aceitar que a
finalidade não é a emoção, mas que ela é apenas uma chave de acesso à Divindade do outro.
Uma vez que se colocou a chave, é preciso abrir a porta, mas é preciso, também, passar ao outro lado.

Então, efetivamente, houve artes transcendentais que permitem aceder a essa dimensão.
São, essencialmente, instrumentos de música sagrada que existiram e que existem, hoje, sobre o planeta.
Mas, hoje, essa música sagrada, feita com instrumentos primitivos, não tem mais tantos papéis.
Mas, efetivamente, era considerado que o ritmo preciso da Terra ia provocar uma abertura de chacras e,
portanto, permitir ao ser encontrar a dimensão transcendental.

Há, efetivamente, utilização de uma chave, abertura de uma porta e passagem ao outro lado.
A arte transcendental poderia ser, ao limite, uma arte primitiva no sentido o mais nobre e, certamente, não da
época do século de Luzes, e ainda menos o que se chama a arte moderna.
Mas a arte transcendental é algo que é desembaraçado da emoção, obviamente.

A maior parte dos seres que vocês conservaram – sejam os grandes compositores, os grandes pintores ou os
grandes escultores – fez apenas traduzir uma dimensão Divina, rebaixando-a a uma dimensão da estética e da
beleza, mas, também, uma dimensão da harmonia, através dos sons.
Mas, em caso algum, eles foram capazes de conduzir seu público a uma dimensão de arte transcendental.
Eles fizeram descer essa Divindade que haviam recebido em uma composição musical, visual ou outra em um
modo de terceira dimensão.
Eles não tinham os meios de arrastar os outros às dimensões nas quais eles extraíam sua inspiração.

Hoje, isso está se tornando possível.
Portanto, não posso dar exemplo.
Eu posso, simplesmente, dizer que grandes musicistas que vocês conheceram, obviamente, eram
extremamente inspirados.
Meu mestre Bença Deunov tocava violino.
O violino foi, certamente, o mais próximo, devido à sua sonoridade, da emoção Divina que conduzia à
Divindade.
A emoção do violino é, efetivamente, a mais próxima do que conduz à Divindade.

Efetivamente, quando o ser chega ao momento da morte e sobe, através das sete etapas, ao momento dos
quarenta dias, se ele se purificou, suficientemente, é capaz de subir a uma dimensão na qual ouve o coro dos
anjos, ou seja, de milhares de violinos que tocam juntos.
E é, verdadeiramente, a sonoridade de violinos.
É a última fase, que se chama a música das esferas, que é tocada pelos Hayoth Ha Kodesh.
Quando eu digo «tocada», não é tocada, é o que eles são.
Eles são essa vibração do violino.
É por isso que Bença Deunov tocava violino.
É extremamente importante.
O violino é, certamente, o instrumento o mais próximo, através do som que é emitido, do som espiritual.

Então, obviamente, há outros sons.
Eu falei de instrumentos primitivos que eram capazes de abrir as portas.
Poder-se-ia dizer, em resumo, que, hoje, a arte transcendental seria aquela que associaria o coro dos anjos, ou
seja, a música angélica (o coro o mais puro que correspondia ao que se chamava, à época, os «cantores de
ópera»), associada ao som do violino e associada ao ritmo binário.
Por exemplo, um instrumento de música no qual se sopra, como o didgeridoo [aborígene], no qual há,
efetivamente, algo que se aproxima do céu e da Terra.
Há o ritmo sustentado da vibração da Terra.
Há a aspiração da voz humana para a Divindade e há o som dos Hayoth Ha Kodesh.
Vocês estão, perfeitamente, realinhados nesse eixo.
Qualquer um que fosse capaz de associar esses três apoios vibratórios estaria na arte transcendental.
Isso jamais foi feito.

Questão: você nos ajuda muito, será que há algo que possamos fazer para agradá-lo?

Vocês querem que eu lhes faça uma lista?
Bem, continuem a viver, tentem estar o mais possível no instante.
Tentem ser o mais autêntico consigo mesmos e, também, com os outros.
Tentem ser humildes, na humildade, na simplicidade.
Isso é extremamente importante.



Vocês devem permanecer nessa fluidez.

Aí está o que se pode dizer, esquematizando, nada mais.

Agora, se efetivamente quiserem, vou aportar-lhes toda a minha bênção e, como se convencionou, todo o meu
amor.
E vamos subir aos nossos planos de evoluções respectivos.
Eu os saúdo e eu lhes transmito, também, toda essa Luz autêntica da ordem de Melquisedeque.
Sejam abençoados e até breve, caros amigos.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Caros amigos, boa noite.
Estou extremamente contente por reencontrá-los.
Esta noite vamos inaugurar um novo tipo de trabalho.

Obviamente, continuarei a responder às suas questões e às suas interrogações, em um primeiro tempo.
Isso é extremamente importante para ajudá-los a caminhar.
Em seguida, teremos, em um segundo tempo, uma cura um pouco específica, na qual intervirei em cada um de
vocês, pessoalmente, a fim de ajudá-los, sobretudo, em seu caminho espiritual e mostrar-lhes o que é a
interação da quinta dimensão na terceira dimensão, a partir do momento em que a energia da quinta entra em
perfeita coerência, em sintonia com a energia da terceira dimensão.
Isso lhes mostrará a eficácia dos processos que são levados a efeito nessa ocasião.

Mas, primeiramente, gostaria de dizer-lhes que estou extremamente contente, porque o planeta entrou, enfim,
em um processo, também, de sintonização com a quinta dimensão.
Os eventos que foram anunciados estão desenrolando-se, como previsto, certamente, com um pouco de
atraso.

Na Europa do Oeste vocês vão assistir ao que havíamos anunciado ao nível do bloqueio da circulação, de
energias, etc., etc.
Isso é extremamente importante.
Eu não sei, agora, se esse avanço preciso dos eventos sobrevirá até nosso nível aqui, porque houve um
adiamento extremamente importante entre o momento em que as energias que eu lhes descrevi do espancar
cósmico e o momento em que elas são desencadeadas, um adiamento extremamente longo, devido à força de
inércia do planeta.
É extremamente importante compreender isso.

Mas, agora, vamos poder, efetivamente, agir, totalmente em sincronia com a energia da quinta dimensão.
Isso é extremamente importante compreender porque, quanto mais vocês subirem nesse processo, mais
vocês serão capazes de estar na dimensão da alma, mas, também, na dimensão da energia autêntica e
trabalhar na energia, para além do aspecto etéreo e, verdadeiramente, entrar na totalidade da energia da quinta
dimensão, que tem uma particularidade, eu diria, extremamente diferente do que é possível na quinta
dimensão.
E isso, vocês conceberão, perceberão, assimilarão, a partir do momento em que eu fizer o trabalho em vocês.

Gostaria, primeiramente, que nós dialogássemos um pouquinho, como fazemos de hábito, antes de entrar no
trabalho pessoal.
Então, eu os escuto.

Questão: quando não se sente mais emoções, arrisca-se estar desconectado da realidade?

Caro amigo, não é porque não há mais emoção que há desconexão da realidade.
É um modo de funcionamento extremamente novo para você, mas que será extremamente novo para todos.

Progressivamente e à medida que vocês acedem a essa dimensão nova, as emoções que pertencem, eu o
lembro, à terceira dimensão não têm mais razão de ser.

Vocês não estão mais desprovidos de vida, mas acedem a um estado de vida no qual a emoção não tem mais
qualquer incidência e mais qualquer importância em seu desenvolvimento.

Assim, o prazer não é mais considerado como uma emoção, e a busca do prazer não é considerada como um
motor da vida.
Vocês são como «os espectadores de sua vida», sem emoção alguma, ou seja, vocês avançam em um estado
de serenidade no qual estão totalmente alinhados, sintonizados com a energia da quinta.
Isso foi algo buscado por todas as tradições, em especial orientais.

Lembrem-se de que havia seres que passavam anos e anos, ou mesmo vidas inteiras na meditação, a fim de
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Lembrem-se de que havia seres que passavam anos e anos, ou mesmo vidas inteiras na meditação, a fim de
encontrar a ausência de emoção.
Hoje, devido à evolução da sacralização do planeta e à chegada da quinta dimensão, é o que vocês
experimentam.
Cada um em seu ritmo, mas chegará um momento em que vocês não poderão mais falar de emoção, porque
ela não fará mais parte de modo de manifestações na vida quinta dimensão.
Isso não quer dizer que a vida torna-se triste.
Isso quer dizer que não há mais emoção como motor da vida.
A vida torna-se ela mesma, sem ter necessidade do que se chama a emoção.

Persistem, entretanto, a intuição e o instinto, que não pertencem ao mundo da emoção.
Assim, você pode começar a funcionar sem ser dependente, tributário de suas emoções e sem ser
dependente dessa lei de ação/reação que faz parte do mundo emocional.
A vida é, nisso, profundamente transformada.

De fato, naquele momento, torna-se possível viver, avançar, desenvolver certo número de potencialidades
espirituais, mas, também, na vida encarnada, que faz com que se encontre a sabedoria, a maturidade, a
serenidade.
São coisas extremamente importantes.

A partir do momento em que seu caminho espiritual conduz você ao acesso a essa abertura à quinta dimensão,
é evidente que vai haver momentos de exaltação, de plenitude e momentos de desencorajamentos.
Tanto um como o outro, tanto o movimento de plenitude como o movimento de depressão são ligados à
terceira dimensão, uma vez que há emoção.

Convém compreender que, a partir do momento em que se centra no coração – exceto o momento em que se
deve eliminar coisas pelo coração em relação ao perdão, em relação ao sofrimento, em relação aos erros, e
assim por diante – vem a paz do coração.
A paz do coração é um estado de estabilidade no qual não há mais nem excesso, nem vazio, nem exaltação,
nem sofrimento, mas como um lago morno, calmo, no qual a superfície está perfeitamente lisa.
Não há mais emoção possível, porque se está completamente alinhado com o próprio centro.

Não confundir o que era o caminho espiritual da terceira dimensão – que necessitava, através da emoção e da
exaltação da emoção, encontrar a Divindade, através da purificação do ego e, portanto, o trabalho no terceiro
chacra, que é ligado ao ego, que era um trabalho essencial de maturidade para subir ao coração – porque esse
era o antigo tempo, tal como era descrito na tradição Oriental, no sentido amplo (tanto búdica como ayurvédica).

Mas, hoje, o que lhes é pedido com a quinta dimensão é para centrarem-se no coração.
Em um primeiro tempo há, efetivamente, movimentos de energia, mas, no fim de um momento, que é diferente
de acordo com as almas, há uma paz, uma serenidade que se estabelece como um lago liso sem ondas.
E, naquele momento, encontra-se a Unidade da Divindade.

Essa Unidade da Divindade não é uma exaltação, como no antigo tempo.
Não são as lágrimas.
Não é a exuberância da energia.
É um estado de alinhamento total, no qual a personalidade é transcendida, no qual ela deixa lugar à totalidade
da energia da alma, que corresponde a esse aspecto de desapego emocional, que não é algo de artificial que
foi trabalhado, mas, simplesmente, que é a garantia da encarnação da quinta dimensão.
É profundamente diferente.

Questão: poderia falar-nos dos Hayoth Ha Kodesh?

São os tronos, que estão ao mais próximo de Deus.
A forma manifestada foi a dos Serafins.
Mas os Serafins são, efetivamente, uma imagem da realidade.
São Agni Deva, seres de fogo que são ligados à estruturação da quinta dimensão e não da terceira dimensão.

Agora, para nada serve referenciar-se aos arcanjos, tronos, virtudes, etc.etc.
Contentem-se, simplesmente, em reter o nome vibratório hebraico Hayoth Ha Kodesh, porque são as
partículas elementares as mais próximas do trono de Deus, elas são religadas, diretamente, à energia do
grande Mestre Orionis.
São elas que são encarregadas de estruturar o advento da quinta dimensão.
Elas participam nisso, em uma nova forma de Luz, em uma nova construção da Luz.

Vocês vão aprender, em um primeiro tempo, a vivê-las, a senti-las.
E, depois, quando vocês estiverem na aceitação total de sua Divindade (alguns começaram o caminho desde
muito tempo, mas, todos, agora, vocês devem concluir o caminho), ou seja, exprimir a grande frase «Pai, que
sua vontade faça-se, e não a minha», «eu entrego todo o meu espírito entre suas mãos, à Luz, aos Hayoth Ha
Kodesh, a Orionis, a Jesus, a Maria, a Miguel» (a fim de que eles possam tomar todo o espaço de sua
personalidade, a fim de que eles possam transmitir-lhes a totalidade da Luz que eles são supostos de



transmitir-lhes), vocês se tornarão os filhos da Lei de Um que sempre foram.
A fim de que as barragens, as barreiras, os obstáculos, os freios que foram colocados para seu
desenvolvimento espiritual não existam mais, a fim de que vocês se tornem, realmente, vocês mesmos, com
modos de funcionamento que nada mais têm a ver com a terceira dimensão.
Isso está sendo feito nesse momento.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem acolhido todas essas energias.
Eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
E permaneçam centrados assim, mesmo após minha partida.
Deixem trabalhar em vocês a Luz autêntica.
Sejam abençoados.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


A passagem na 5ª Dimensão ou ainda a sacralização do planeta, ou a multidimensionalidade, não acontecerá
sem os seres humanos desde que os seres humanos aceitem algumas regras de funcionamento da

humanidade, da sociedade, mas também a título individual, que são extremamente importantes.
E primeiramente, como vocês sabem, vocês vivem desde uma série de vidas, de milhares de anos, em um
mundo de funcionamento que distancia, que separa, que lhes permitiu construir, que nos permitiu construir, a

individualidade, a personalidade, que considera que tudo o que não é o si é exterior ao si, onde há uma
distância colocada entre o si e o que não é o si.

Mas em outro nível de consciência, é preciso compreender que este distanciamento, esta separação arbitrária
desejada pelos planos dimensionais, absolutamente não reflete a realidade.

***

A realidade situa-se em outra Dimensão como disseram todas as arquibancadas, em todas as religiões, em
todas as tradições que se encarnaram sobre este planeta.

Há espaços dimensionais onde esta noção de separação não existe, onde a Luz se propaga de uma forma
diferente daquela que vocês conhecem.

O que chamamos de “além”, se vocês preferirem, os mundos onde a alma vai transitar depois da morte, onde a
alma vai evoluir sem o corpo.

A diferença essencial é que durante a sacralização, há um fenômeno essencial que foi chamado de Ascensão,
mas com o corpo, não sem o corpo.

***

O corpo deve viver uma transformação importante no nível celular, no nível do DNA, no nível da configuração
anatômica.

Entretanto, o fenômeno mais importante corresponde às modificações das regras de funcionamento.
Essas regras de funcionamento resultam, diretamente, do que eu disse no início, a saber, a passagem a um

estado de consciência onde o distanciamento, a separação não existe mais, onde tudo é um, onde tudo ocorre
fora do espaço-tempo que vocês conhecem.

***
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Nesses mundos, que são os mundos da Luz, não há mais lugar para o ego, não há mais lugar para a
separação.

Todo pensamento é emitido e compreendido ao mesmo tempo e recebido ao mesmo tempo por todos os
seres a quem ele se dirige.

Não há mais a barreira do distanciamento, da separação ligada à 3ª Dimensão.
Há uma série de regras de funcionamento que vão bem além, particularmente o funcionamento da Luz e o

funcionamento das entidades individuais, pessoais, como vocês conhecem hoje, absolutamente não está mais
em vigor nesses mundos multidimensionais.

***

O aspecto mais importante é que o espaço-tempo como vocês vivenciaram desde 50.000 anos não tem, de
qualquer maneira, o mesmo impacto.

Nisso, é preciso compreender que as coisas não evoluem do mesmo modo, especialmente o que vocês
denominam amor universal, amor cósmico.

Como dizia o meu Mestre Bença Deunov, isso corresponde a algo que deve acontecer e que deve refletir uma
mutação extremamente importante, a mutação dos corpos, como eu disse, mas, também, dos modos de

funcionamento da consciência.
Ora, acontece que não podemos funcionar nesses mundos multidimensionais se mantivermos em nós certos

modos de funcionamento que pertencem à 3ª Dimensão.

***

Então, eu sei que nas tradições falamos de Ascensão pessoal, de realização pessoal, de alguns processos
que chegavam a um dado momento frente a um certo limiar, aí onde se encontra o famoso Guardião do Limiar

que guarda o acesso a esses estados multidimensionais.
A coisa é profundamente diferente hoje porque o que era possível antes, para um indivíduo, para alguns

indivíduos, será vivido hoje em coletividade, e o papel social (no sentido de grupo) é extremamente importante
já que apenas é preciso, para aceder a este estado dimensional a título individual, desprender-se de tudo o que

fazia os modos de funcionamento na 3ª Dimensão.

***

Na 5ª Dimensão, o medo não existe, os apegos não existem.
O que significa que, desde agora, vocês devem trabalhar, essencialmente, nos apegos.

O que prende vocês?
Não à vida, não a este mundo, mas o que os freia na sua evolução?

Na sua Ascensão?
O que faz com que vocês permaneçam com certo peso?

Quais são os apegos que os fazem vibrar, que os retraem e que impedem a expansão da sua consciência?
Essas são as perguntas essenciais que devemos fazer hoje, nada mais do que isso.

As regras, agora, poderiam ser desenvolvidas ao infinito.
Eu não vou descrever, totalmente, a vida na 5ª Dimensão.

***

A grande diferença: é como se estivesse no além, mas com o corpo!
Começamos com o corpo, e não sem o corpo.

Isso é uma diferença essencial.
O corpo que será, nas próximas gerações, extremamente diferente do que ele é hoje.

Há transmutação em todos os níveis.
Mas o mais importante que vocês têm que fazer hoje, nos tempos atuais, é uma revolução da consciência.

É preciso a introjeção em si mesmo, compreender como funcionamos, compreender quais são as barreiras
que nós nos colocamos, nós mesmos, gradualmente e à medida da encarnação desta vida atual que nos

impede de ir para a leveza, de ir para a elevação, para esta Ascensão, para esta mudança dimensional à qual a
nossa alma aspira desde tanto tempo.

Eis o que eu queria dizer a vocês em relação a esta primeira questão.



***

Pergunta: no contexto da 5ª Dimensão, nós permanecemos na Terra?

A 5ª Dimensão é na Terra.
É a Terra que passa na 5ª Dimensão.

E vocês, vocês a acompanham ou vocês não a acompanham, mas não é questão de partir para outros lugares.
Vocês não têm que pegar uma caixa de sucata para ir a um outro planeta.

Que histórias são essas?
A sacralização do planeta e a elevação da Terra na 5ª Dimensão, é isso que vocês vão viver.

Vocês irão acompanhar a Terra.
Não é questão de tomar eu não sei o que para ir eu não sei onde.

É a Terra inteira que passa na 5ª Dimensão, e o conjunto do Sistema Solar.
Efetivamente, quando vocês acedem à 5ª Dimensão, isso é totalmente irreversível.

Não é possível voltar à 3ª Dimensão.
Os compromissos da alma, do Espírito que acede à 5ª Dimensão são incompatíveis com um retorno à 3ª

Dimensão.
Compreendam bem que não é possível partir assim.

Quando falamos de fenômenos de Ascensão, de elevação, não se eleva com o corpo para subir aos céus, nas
nuvens ou em uma caixa de ferro, ou em uma Embarcação de Luz.

Não!
É a Terra inteira que aumenta o seu nível vibratório.

E, por outro lado, aqueles que não podem seguir, irão decidir partir ou em massa, através dos fenômenos
coletivos, ou serão submetidos a fenômenos de reprocessamento.

Reprocessamento não é um termo muito agradável, mas que corresponde, no entanto, a uma realidade: um
reprocessamento, uma reciclagem das almas que irão partir, novamente, para um novo ciclo de 50.000 anos

em outros lugares, mas não aqui.
A Terra ascende à 5ª Dimensão.

A vibração terrestre aguarda esse momento desde muito tempo.
Há, em alguma parte do centro da Terra, um núcleo cristalino que é o reflexo total dos mundos dos quais é

oriunda a Terra, ou seja, da 18ª Dimensão, dos mundos de Órion.
O Sol também, que é de uma Dimensão bem superior, deve dar um salto quântico de nível vibratório.

Todo o Sistema Solar e o conjunto da Galáxia deve subir uma oitava.
Aqueles que não puderem subir uma oitava, digamos, serão reorientados para recomeçar um novo ciclo, muito

simplesmente.
Então, a subida na 5ª Dimensão não se faz deixando os outros e dizendo “Oi!”.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre as Dimensões além da quinta e sobre o Sol central de Sírius?

Demos um grande salto quântico.
Passamos da 5ª para a 24ª Dimensão.

São mundos muito difíceis de descrever ou de apreender com palavras.
Saibam que, daqui a milhões de anos, cada centelha divina, cada Espírito tendo tomado corpo um dia, irá

reencontrar essas Dimensões amplamente mais etéreas do que a 5ª Dimensão. 
Mas o tempo que vocês devem passar na 5ª Dimensão é uma escala de tempo que nada mais tem a ver com

50.000 anos, porque o tempo transcorre de maneira diferente, como eu disse.
E assim que vocês chegarem além da 18ª Dimensão, não há mais, de qualquer maneira, a possibilidade de

corporeidade.
É a Luz pura.

Mas esta Luz apresenta determinada estrutura.
Esta estrutura é uma forma triangular.

Há seres vivos, no sentido em que nós entendemos, partilhando, comunicando-se, entrando em contato, que
são da 24ª Dimensão (ou mesmo de Dimensões mais elevadas), mas que estão em uma tríade total de Luz.

Eles se apresentam como triângulos luminosos.
Agora, quando essas formas Divinas descem nos planos vibratórios e chegam a se manifestar até a 11ª



Dimensão, eles assumem uma forma de aparência de Luz.
Por vezes, eles podem se apresentar como um Arcanjo tendo uma forma luminosa que vibra extremamente

rápido, com uma altura de dois metros e meio, ou até mesmo de três metros, extremamente finos, onde vemos
um contorno vagamente antropomorfizado, ou seja, vagamente de forma humana, mas nem sempre.

Há formas que não são especificamente humanas, humanoides.
Há raças que vivem, não entre vocês sobre a Terra, mas na Intraterra, que são delfinoides que têm formas de

golfinhos, que não estão no elemento água, mas no Elemento Ar.
Além do Elemento Ar, há o Éter.

E além do Éter, há ainda outros constituintes onde o Éter é a vibração mais baixa.
Vocês podem conceber, imaginar, que essas Dimensões representam, a cada vez, um entrelaçamento com a

Dimensão que lhe é imediatamente inferior, mas, a cada vez, com uma noção de 'reversão' onde as
configurações de Luz, os constituintes da Luz não são mais, de qualquer maneira, os mesmos.

Quando falamos de Luz na 3ª Dimensão, a Luz aqui presente, vocês falam de fótons.
Eventualmente, para um clarividente que veria o Éter, ele iria falar dos glóbulos de vitalidade, de prana.

Mas saibam que a organização da Luz na 5ª Dimensão nada mais tem a ver com uma organização redonda,
mas hexagonal, ou seja, de seis lados.

Ao passo que quando vocês chegam aos mundos da 11ª Dimensão, a organização da Luz faz-se sob forma
triangular.

A cada vez, há especificações, eu diria, da Luz e da consciência, mas também das formas que estão vivas, que
são agenciadas de maneira diferente e cujo funcionamento não é absolutamente mais individual, mas coletivo.

É um funcionamento de massa.
Mas é difícil explicar com palavras.

Agora, não esperem que eu lhes dê descrições poéticas do que acontece na 24ª Dimensão e além dela.
Isso é extremamente complexo.

Isso não pode ser explicado, traduzido por palavras.
Isso pode ser, eventualmente, percebido através das Luzes que são formas específicas.

Agora, há, efetivamente, o que chamamos de hierarquia descendente geradora das Dimensões inferiores.
O que vocês devem entender por isso é que a 3ª Dimensão na qual nós evoluímos, na qual eu evolui, durante a

minha vida, são Dimensões que foram produzidas.
Há “deuses genitores” que vêm de muito mais alto que enviaram “sementes”, vibrações sementes que

fecundaram os planos vibratórios e, em particular, a 3ª Dimensão que foi criada durante a criação da Atlântida.
Antes da Atlântida houve a Lemúria.

A Lemúria é uma consciência coletiva da 2ª Dimensão.
Não havia ainda individualidade.

Vejam, tudo isso é um movimento que se faz nos dois sentidos, descendo e subindo, que se instala em
milhões de anos.

A escala de tempo da 3ª Dimensão, mesmo se isso parecer para todo mundo, quando estamos vivo e
sofremos, por muito tempo, de forma muito dolorosa, nada representa realmente na escala da evolução.

É algo de extremamente breve em relação ao que vocês irão passar na 5ª Dimensão e, ainda menos, no que
vocês irão passar na 11ª Dimensão, durante alguns milhões de anos, na escala de tempo da 3ª Dimensão, é

claro.
A evolução da vida é sem fim.

Não é preciso acreditar que, quando morremos, nós repousamos em algum lugar, cercados seja no que for e
que permanecemos muito felizes.

Não, a vida é um trabalho permanente, mas que se acompanha de uma irradiação, de uma expansão
permanente da consciência que irá até englobar uma multidão de entidades individuais situadas nas Dimensões

inferiores, que irá até englobar Sistemas Solares, etc., etc., até se estender cada vez mais.
A vida é uma ampliação permanente na Vibração, essencialmente, na consciência também.

Outra pergunta?

***

Pergunta: como, enquanto ser humano, cooperar para o acesso a esta 5ª Dimensão?

Está aí uma bela pergunta.
Há uma série de preceitos e de preconizações e de conselhos que podemos dar, que já foram abordados por

vários canais.
Entretanto, o que podemos dizer de extremamente importante é que a primeira coisa que vocês devem admitir
é que todas as referências que vocês tiveram até agora (históricas, espirituais, sociais, culturais), tudo o que se

tratou do seu passado, da sua educação, deve ser hoje abandonado.
O que não quer dizer que é preciso ser “pio de passarinhos” [“cuicui les petits oiseaux”] para chegar até lá.



Não é nada disso.
Isso quer dizer que é preciso estar completamente lúcido do momento, de quem somos, abstraindo-se de

todos os pesos que pusemos desde que nascemos.
A passagem na 5ª Dimensão necessita de duas palavras-mestre.

Primeiramente, “render-se”.
Eu já disse em intervenções anteriores: “Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha”, principalmente a

minha.
Isso se chama o abandono ou a rendição.

Em segundo lugar, uma coisa extremamente importante (a grande revolução, ela é isso), é a “mestria”.
É preciso parar de considerar que haverá um ser exterior que virá tirá-los pela pele das nádegas e levá-los à 5ª

Dimensão.
Isso é uma decisão que se toma a título individual, pessoalmente.

Isso se chama a mestria.
Isso não é o guru.

Isso não quer dizer “eu quero, então isso deve ser”.
Isso quer dizer, simplesmente, “eu sei o que eu sou”, “eu sei o que eu sou”.

Eu sou um ser de Luz, eu sou um ser Divino, eu sou um ser não separado que viveu na separação, que viveu
no confinamento da 3ª Dimensão.

Portanto, isso representa uma mudança de paradigma extremamente importante.
Considerar que somos Mestre de Si, considerar que todas as provas, todos os pesos que assumimos, todas

as malas de boas ações, de más ações, da educação dos pais, não existirão mais na 5ª Dimensão.
Essas salvaguardas que vocês colocaram ao redor de vocês (a segurança social, a segurança do emprego, a

segurança dos pais, a segurança dos filhos, a segurança da casa, do abrigo no qual vivemos).
Isso significa que é preciso viver na rua?

Eu não quero dizer isso.
Eu quero dizer, simplesmente, que é preciso olhar tudo isso com um novo olhar novo.

São elementos que nós colocamos para nos proteger.
A era da proteção terminou em todos os sentidos do termo.

Cada ser humano estará frente ao que ele é, fundamentalmente, um ser de Luz.
É preciso aceitá-lo ou recusá-lo.

Mas não se deve permanecer com as nádegas em duas cadeiras.
Mais do que nunca, agora, será preciso afirmar as escolhas.

Será preciso decidir em sua alma e em consciência o que queremos.
O que nós queremos?

Queremos a Luz, mas a Luz sem a 3ª Dimensão.
Ou nós queremos ainda experimentar a 3ª Dimensão.

Nós queremos ainda experimentar o fato de ir pescar, o fato de fazer jardinagem, o fato de ter filhos, o fato de
fazer tudo o que vocês fazem desde 50.000 anos, ou então vocês decidem que isso acabou.

Isso acabou, eu vivo e acompanho a Terra em sua nova evolução de consciência.
Isso não significa que eu abandono o meu corpo.

De maneira alguma.
Isso não significa que eu me desinteresso pela vida.

Muito pelo contrário.
É uma nova forma de vida, uma vida ainda mais viva, ainda mais radiante porque é uma vida na Luz.

Para isso as palavras-chave não é buscar um ser no exterior.
Talvez um modelo em algum lugar, se vocês quiserem, se vocês tiverem necessidade de um modelo, mas eu

os lembro de que muitas pessoas disseram que era preciso matar os modelos, que é preciso ir além do
modelo.

É preciso ser si mesmo.
É preciso ousar ser si mesmo.

É preciso ousar dizer, ousar ser e não mais parecer.
É preciso estar no ser e não mais no ter.

É preciso parar de ser enganado pela sociedade tal como vocês a conhecem!
É preciso juntar-se à nova sociedade dos seres de Luz.

Ora, isso não ocorre escapando ao corpo.
Isso ocorre aqui, agora, estando perfeitamente centrado, perfeitamente lúcido.

Afirmem a sua Divindade.
Afirmem o ser de Luz que vocês são.



Isso é extremamente importante.
Todo o resto irá ao encalço disso.

Mas, isso, são as duas condições pré-requisitos: rendição e mestria.
Tenho dito.

***

Pergunta: que ensinamentos você dava durante a sua vida?

Cara amiga, o ensinamento que eu dei durante a minha vida, particularmente o ensinamento relacionado à
ciência sagrada, ou seja, a Cabala, será sempre verdadeiro por toda a Eternidade, em todas as Dimensões.

Isso que é preciso abandonar, mas, já na minha época eu não falava mais, isso são modelos religiosos,
quaisquer que sejam.

Agora, o ensinamento que eu dei?
A adoração do Sol?

Na minha época, levantávamos muito cedo ao nascer do Sol para irmos orar, para admirar o Sol.
Agora, eu posso dizer que com o que está chegando, vocês podem ficar bem aquecidos na sua cama, ou bem

refrescados se for verão, e pensar no Sol e adorar o Sol assim.
O seu pensamento tem acesso diretamente à 5ª Dimensão assim.
Em caso algum eu questiono o que foi dito durante a minha vida.

Entretanto, as condições não são, de qualquer maneira, as mesmas.
Já o meu mestre, Bença Deunov, sabia que no final do século XX viria esse fenômeno de Ascensão e de

elevação na 5ª Dimensão.
Isso não quer dizer que os ensinamentos que eu dei, ou que outros deram, sejam falsos.

Simplesmente, eles devem se adaptar totalmente ao que acontece nesse momento.
Os ensinamentos de CRISTO, o maior neófito, são sempre verdadeiros, não aqueles que foram dados pela

igreja, mas aqueles que Ele transmitiu, Ele e os seus Apóstolos, continuam e permanecem atuais.
Do mesmo modo, o que eu disse permanece atual, mas, simplesmente, vocês não devem se fechar em uma

redoma, em um ensinamento.
Vocês devem ir para vocês mesmos, para a sua própria mestria.

Agora, se vocês quiserem se servir do ensinamento de tal ou tal ser, vivo ou morto, porque não!
Na condição de permanecer lúcido sobre esta noção de mestria, sobre esta noção de rendição.

Aí está o essencial.
Todos os procedimentos técnicos que eu apliquei, seja com a dança, seja com os ensinamentos tais como eu

fazia a título de partilha, de comunicação, como aqueles, vão sempre ao mesmo sentido.
Tornem-se o que vocês são e não o que os outros querem que vocês sejam.

Isso é extremamente importante.
Tudo o que era da ciência sagrada, tudo o que procedeu da Cabala, isso jamais irá mudar, sejam quais forem

as Dimensões.
Agora, não é preciso se fechar em um ensinamento, seja ele qual for.

É preciso abrir-se, é preciso crescer.
Se o ensinamento limitar vocês, abandonem-no.

O mundo da 5ª Dimensão é um mundo de liberdade total, mas, também, de justeza total.
Não há lugar, lembrem-se, para o medo.

Não há lugar para os apegos, não há lugar para o ego.
Isso significa que não é preciso agir para matar o ego.

Não, é preciso transcendê-lo.
É preciso que o ego seja o receptáculo da alma.

É preciso que a alma invada, completamente, a personalidade a fim de que ela seja iluminada e de que vocês
realizem o “eu sou”.

Está aí, no que diz respeito aos ensinamentos.
Todo ensinamento tem uma parcela de verdade.

Há ensinamentos que são eternos em todas as Dimensões.
O ensinamento cabalístico da ciência sagrada está além da 3ª Dimensão porque o encontramos até na 18ª

Dimensão, na arquitetura dos planetas, dos sistemas solares, se vocês preferirem.
A cada vez há uma imagem espelhada até no plano mais densos.

Agora, quiseram estabelecer regras na Fraternidade (Fraternidade Branca Universal) que eu continuei
conduzindo depois do meu mestre Bença Deunov?

Há certo rigor que apareceu depois.



Evidentemente, como sempre.
Vejam o que fizeram da mensagem de CRISTO, o que fez a igreja católica.

Lembrem-se de que o ser humano, em todo caso da 3ª Dimensão, sempre tende a querer colocar as pessoas
em contextos, em limites, a confiná-las, a querer assumir a ascendência, a assumir o poder sobre o outro.

É o próprio princípio de grupo social na 3ª Dimensão.
Tudo é apenas um jogo de poder.

Na 5ª Dimensão, isso é impossível.
Aí está.

Tenho dito.

***

Pergunta: qual é o melhor caminho para atingir a rendição e a mestria?

Cara amiga, quando você fala de caminho você imagina uma rota, algo a cumprir que leva tempo para
atravessar, para empreender, para ir de um ponto ao outro.

 Ora, a rendição e a mestria não necessitam de uma técnica.
São coisas que ocorrem no instante presente, instantaneamente.
É isso que vocês têm dificuldade de entender na 3ª Dimensão.

Vocês foram tão inculcados com regras, com modelos (sejam eles quais forem, tanto no plano da vida diária
como nos planos espirituais), que é difícil para vocês de conceber que o ceder e a mestria sejam coisas que

ocorrem no instante e não através de rituais, de preces.
Mas é uma decisão que tomamos.

Evidentemente, não é porque vocês irão dizer “eu sou Mestre, eu me rendo”, que isso vai acontecer assim de
um dia para o outro.

Não há caminho.
Não é algo que vai empregar uma técnica mais do que outra.

Não é questão de acender uma vela todas as noites, às sete horas, ou de se ajoelhar sobre um tapete cinco
vezes ao dia, ou de se voltar para a cruz e de se flagelar.

Isso aí não é a mestria.
Isso não é, aí, o caminho.

Vocês são o caminho.
Mas esse caminho é um caminho que é instantâneo.

Este não é um caminho que leva tempo, principalmente hoje.
Este é um caminho que consiste em compreender isso, de uma vez por todas decidir (no seu mental, no

intelecto e, depois, em Espírito e em Verdade) que vocês são Mestres de vocês mesmos, que vocês são
seres Divinos.

Para a mestria é extremamente simples.
Para a rendição, talvez, seja um pouco mais complicado porque desde que estamos sobre a Terra, nós

aprendemos, nesta vida, a sempre depender disso ou daquilo, da educação, das convenções, e no espiritual,
também, de certos modelos que adotamos ou que não adotamos.

Tentamos seguir os ensinamentos.
Tentamos nos conformar a algo que existe.

A partir do momento, e isso compreendam bem, a partir do momento em que permanecemos apegados a algo
(que isso seja um modelo espiritual), não podemos aceder à transformação total.

Isso é extremamente importante para colocar na cabeça, ou seja, que não podemos imaginar chegar à
iluminação por uma via, por um caminho que seria uma ascese, que seria algo longo, que seria algo levando

vidas e vidas.
Não, hoje, a energia do Espírito Santo, a Luz da 5ª Dimensão, já está prestes a infiltrar a Luz da 3ª Dimensão,

mas, também, os corpos.
Eu já disse na última vez: “Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha”.

A melhor rendição está aí.
A mestria é um abandono.

Compreendam bem que é um abandono que confere a mestria e que a mestria confere o abandono.
Há, aqui, uma dinâmica extremamente sutil entre abandonar e exercer a mestria.

Ora, o problema da 3ª Dimensão é que vocês não querem abandonar o que vocês ministram.
E vocês não querem ministrar o que vocês abandonam. 

O problema está aí.
Isso ocorre quando estamos na encarnação (pelos próprios medos inerentes à constituição do que chamamos



de linhagem, à constituição das nossas próprias células), o medo está inscrito no ser humano: o medo de faltar,
o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo.

E o medo implica nesta noção essencial de tudo controlar para, sobretudo, não ter medo.
Ora, é preciso abandonar os medos.

Isso não acontece, efetivamente, de um dia para o outro.
Mas não há caminho melhor que outro.

Entretanto, é algo que deve se apresentar na consciência.
No momento em que eu sinto medo, é o medo de quê?

O medo não está no presente.
É uma projeção do meu mental no futuro.

Eu vou sentir falta disso.
Vai me acontecer isso, vai me acontecer aquilo.

Eu não vou repetir porque vocês já sabem, mas chega a nós o que projetamos, é claro!
É preciso projetar a mestria e a rendição, o abandono dos esquemas antigos.

O que deve morrer deve morrer e o que deve viver deve viver.
A vida é eterna transformação.

A partir do momento em que uma coisa cessa de se expressar, ela não vive mais.
É preciso compreender isso.

Vocês são o Caminho.
Vocês são a Via.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Vocês apenas têm que requerer isso.
Depois, vocês poderão tomar todos os caminhos que vocês desejarem.

Vocês poderão ir a uma igreja.
Vocês poderão acender velas.

Vocês poderão utilizar cristais, sei lá o que mais, o que vocês quiserem.
Mas o importante é que alguma coisa decidiu, aí, na consciência, agora: “eu sou um ser Divino”, “Pai, que a tua

vontade seja feita e não a minha”, “eu sou o meu próprio Mestre”.
Tenho dito.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre os três corações no trabalho de Maria?

Deixaremos a Mamãe expressar-se sobre isso, se vocês quiserem.
Mas o que denominamos os três corações são o coração físico, o coração energético e o coração espiritual.

Há, efetivamente, no nível de estruturas importantes, uma constituição trinária.
Por exemplo, quando nós falamos de cérebros, na 3ª Dimensão, vocês têm três cérebros.

Vocês têm o cérebro mais antigo que chamamos de paleocórtex, aquele que está associado, na história da
descida na encarnação, ao medo.

Vocês têm, em seguida, um segundo cérebro, aquele que vocês experimentam desde 50.000 anos, o “eu”,
o mesocórtex que está associado, de algum modo, à emoção, no sentido amplo.

A emoção é o que põe em movimento.
É a sede do ego.

E, depois, vocês têm o que chamamos de neocórtex, o novo córtex.
Ele não está em relação com o mental, contrariamente ao que alguns disseram, ele está relacionado à projeção

no futuro.
Ele está associado à Divindade.

O medo é uma projeção que vem do seu cérebro mais antigo sobre o seu cérebro mais recente.
No nível do coração, há exatamente a mesma estrutura.

Vocês têm um coração físico, que é o mais antigo, que os mantém vivos, que bate em ritmo binário, que na
medicina vocês chamam, eu creio, de sístole/diástole, ou seja, contração, ou o inverso, não importa,

contração/dilatação.
Em seguida vocês têm um coração, o segundo coração que, ele, corresponde ao que chamamos de Joia, a

irradiação da Luz, que está em ritmo de expansão permanente e que está associado às forças etéreas.
Ele está em relação direta com a 5ª Dimensão.

Depois, vocês têm o coração espiritual propriamente dito, que corresponde à Centelha Divina, ao que os



tibetanos denominaram a gota vermelha, a gota branca, ou seja, a partícula fonte, a partícula espiritual.
A fusão dos três corações corresponde à junção e à unificação antes da passagem na 5ª Dimensão.

Agora, eu lhes diria que a estrutura física que vocês conhecem hoje, quando acedemos à 5ª Dimensão, passa
de um referencial três para um referencial quatro, ou seja, vocês terão quatro cérebros e quatro corações.

Se tomarmos o exemplo do coração espiritual: o coração espiritual permanece o coração irradiante,
chamejante.

Por outro lado, o coração físico se desdobra para ter um funcionamento unitário.
No nível do cérebro aparece uma outra estrutura, além do neocórtex, entre o neocórtex e o mesocórtex, que

chamamos de lobo paralímbico, existente nos mamíferos superiores (baleias, golfinhos).
Eles têm um lobo desenvolvido que está em ligação direta com o medo inscrito no cérebro reptiliano ou

paleocórtex, o cérebro mais antigo, mas que está ligado à alegria.
É por isso que esses mamíferos estão sempre alegres.  

E como vocês dizem vulgarmente, “eles transam o tempo todo!”.
Está aí o que podemos chamar de fusão dos três corações tal como a Mamãe irá fazer agora.

É um trabalho de junção da sua dimensão Divina com a dimensão física, passando pela dimensão da alma.
É um trabalho que, efetivamente, irá conferir a vocês certa forma de mestria, e de alegria, também, porque a

alegria também é importante.
Tenho dito.

***

Pergunta: e a alimentação nesse contexto de evolução?

Vamos distinguir três níveis, se vocês quiserem, cara amiga: o nível da 3ª Dimensão, a partir do momento em
que vocês fazem o esforço da mestria e da rendição.

Em seguida, a transição.
E, depois, há um terceiro nível que acontece quando tivermos, realmente, chegado à 5ª Dimensão.

Na 5ª Dimensão, a partir do momento em que a vida estiver estabilizada na 5ª Dimensão, não há mais, de
qualquer maneira, alimentação, o que explica que a maior parte das raças, não delfinoides, mas humanoides,

que chegam à 5ª Dimensão, não possuem mais, de qualquer maneira, orifício bucal, nem dentes.
Não há mais necessidade de alimentação no sentido em que vocês concebem, há, então, atrofia do tubo

digestivo que não tem mais qualquer interesse.
Entretanto, algumas raças que vivem na 5ª Dimensão (não humanoides, mas delfinoides, desta vez) continuam
a manter uma forma de alimentação que não é, absolutamente, mais vital, mas que possibilita conservar alguma

densidade, permitindo a sua ação na 3ª Dimensão.
Agora, o período de transição é um período extremamente breve onde a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão,
no momento do fenômeno ascensional, acompanha-se de um fenômeno de “catharcisme”, ou seja, onde o ser

aparece com rigidez, onde há, efetivamente, um período (que foi denominado pela Mamãe os três dias e as
três noites), onde alguns seres humanos estarão na luz e outros na sombra.

Não são a sombra e a Luz espiritual.
São a sombra e luz associadas à localização da Terra na qual vocês se encontram.

Durante esses três dias nenhuma alimentação é possível.
E, depois, há agora, hoje, a evolução presente para aqueles que se empenham nesse caminho de elevação.

Evidentemente, algumas coisas devem ser evitadas.
Mas eu prefiro falar-lhes sobre o que deve ser privilegiado.

Cada um fará em função, não de maneira intelectual, mas do que ele sente no seu aparelho digestivo.
É essencial privilegiar todos os legumes, todas as frutas, acessoriamente os cereais, mas apenas

acessoriamente e não todos.
Mas a alimentação irá se tornar essencialmente vegetariana.

O que não quer dizer que não se tem o direito de fazer, de vez em quando, uma costeleta!
Eu disse, simplesmente, que devemos privilegiar esse modo de alimentação.

Como vocês notam, querendo ou não, os seres humanos levam cada vez menos tempo para comer, comendo
cada vez menos.

Durante a minha vida, uma refeição era constituída de uma série de coisas.
Havia uma entrada, um prato, um queijo, uma sobremesa.

Hoje, a maior parte das pessoas (seja em casa ou em outro local), come apenas um prato.
Ou, então, são refeições extremamente leves.

Ou se come várias vezes ao dia, mas não refeições de fato.
Isso é, também, uma mutação que está em andamento, mesmo para aqueles que nem suspeitam disso.

Aqueles que nem imaginam, eles vão a restaurantes que são redes que vocês chamam de McDonald, vão



comer carne.
Mas, no entanto, o melhor suporte vibratório, de elevação dos corpos, também, consiste em desintoxicar-se.

Para isso, é preciso limitar a ingestão de produtos que sofreram, como os animais.
É uma regra lógica.

A ascensão vibratória apenas ocorre através da passagem das cadeias de carbono para cadeias de cristal de
silício, ou seja, de quartzo.

E isso corresponde a uma diminuição da alimentação de carne animal que contém muito carbono e proteínas,
para passar a algo muito mais sutil em alimentação.

Mas, agora, não é preciso privar-se, se vocês tiverem vontade e sentirem a necessidade de comer carne.
Mas, contudo, se vocês quiserem elevar as suas vibrações, é preciso adotar um regime de natureza

vegetariana, ou até mesmo de vegetais [“végétalienne”].
Portanto, há uma série de alimentos que são apresentados como biológicos (orgânicos) como a soja, que é a

planta mais antiespiritual que existe porque ela não conduz para a Luz, mas para a Terra.
Há alguns cereais que foram contaminados, particularmente o trigo, que é o cereal mais nocivo que existe

porque enriquecido em pesticidas e nitratos.
E há o leite.

O ser humano não foi feito para tomar leite de vaca.
Entretanto, é preciso encontrar, como vocês dizem, fontes de cálcio, mas vocês têm em outros alimentos.

Eis as regras alimentares.
Durante a minha vida, eu dizia que era preciso comer muitas frutas, muitos legumes.

Mas se vocês comerem legumes ricos em pesticidas, é como comer carne!
Infelizmente, sobre este planeta, vocês chegam, hoje, em um nível onde podemos dizer, realmente, que tudo

está corrompido, que tudo está poluído.
Mas não se pode comer uma hóstia por semana, ainda não.

***

Pergunta: com a evolução da alimentação, podemos perder os dentes?

Eu não acredito.
Se se perder os dentes, há um grande problema!

Em momento algum eu disse que a transformação iria tão depressa.
A passagem na 5ª Dimensão é feita com o corpo, e os dentes ainda estão aí.

Ainda por milhares de anos.
O estado realizado na 5ª Dimensão é algo que vai acontecer em milhares de anos.

Podemos falar, também, sobre a evolução dos dedos.
É como se eu lhes dissesse que na 5ª Dimensão há apenas quatro dedos.

E você me dissesse naquele momento: “eu, eu tenho apenas quatro dedos, isso é normal?”.
Não, absolutamente não.

Isso nada tem a ver.

***

Pergunta: podemos chamar a Luz na água?

A água é, certamente, o suporte vibratório da vida mais importante.
Se há um alimento (se pudermos chamar de alimento a água) que pode ser elevado vibratoriamente, é, sim, a

água.
Vocês têm uma série de pesquisadores que trabalharam com a água já desde muito tempo.

Há seres que dinamizaram a água de um modo ou de outro.
Efetivamente, a água é um suporte de elevação de consciência extremamente importante, na condição de que

a água seja, em parte, limpa dos seus poluentes naturais, particularmente do que chamamos de metais
pesados.

Mas qualquer água pode ser magnetizada pelo magnetismo, pela Luz, pelo Sol.
É um suporte vibratório de vida.

Nós somos constituídos de água.
Nós vivemos no ar, mas nós somos constituídos de água.

Então, a água é um excelente suporte de elevação da vibração corporal, mas, também, de abertura da



consciência.
Tenho dito.

***

Pergunta: qual foi o povo que ergueu os megalitos na Europa?

Os povos que ergueram esses megalitos não são povos, digamos que são os habitantes do local, na época,
que receberam informações de seres vindos de diferentes setores da Atlântida no momento da sua destruição

e que receberam como missão, por esses seres específicos, construir, na Europa, megalitos sobre lugares
telúricos, em alguns casos, mas também segundo combinações bastante precisas (como vocês têm na

Inglaterra, assim como vocês têm do outro lado, no Egito).
Todas essas construções, todas essas marcas de civilizações que foram construídas por povos autóctones

que viviam naquele momento, foram erguidas sob a influência de Mestres de sabedoria que fugiram da
Atlântida antes do grande cataclisma.
Não há nada que remonte à Lemúria.

Todas essas grandes construções datam de cerca de 12.000 anos antes de Jesus Cristo e de 2.000 anos
antes de Jesus Cristo. 

Elas foram construídas por povos humanos que se encontram sobre a Terra, mas sob a influência dos Mestres
Atlantes.

Eu respondi, eu creio.

***

Pergunta: seria bom, hoje, continuar a geobiologia sagrada?

Caro amigo, os megalitos, os circuitos que você chama de “sagrados” são uma realidade.
Entretanto, os níveis vibratórios que foram aplicados pelos povos da Intraterra e que comandam as grades

magnéticas terrestres, abriram o que chamamos de vórtices de energia.
Esses vórtices se apoiam em alguma estrutura existente.
Eles participam, também, da elevação na 5ª Dimensão.

Há o que é o passado, há o que é o novo e há o que chega.
O que chega não está mais ligado às estruturas megalíticas europeias ou às pirâmides, ou em outros lugares.

Mas há a ativação desses novos vórtices.
Às vezes, esses novos vórtices correspondem a estruturas existentes, mas há vórtices que são criados em

lugares que não têm qualquer relação com o passado.
Há uma série deles por toda a parte do mundo.

Esses vórtices que se abrem, são, de alguma forma, novos chakras que, eles, estão diretamente conectados
com a 5ª Dimensão.

Eles são, de algum modo, portas dimensionais que não estão ainda totalmente construídas porque o período
da transformação ainda não terminou.

Mas, no entanto, essas portas estão prestes a serem ativadas.
E os níveis vibratórios que você vai encontrar nesses locais (os vórtices) são, de qualquer forma, mais

consideráveis do que as redes sagradas existentes em outros lugares.
Entretanto, eu repito, alguns desses vórtices podem se apoiar em estruturas existentes, mas, muitas vezes,

não!
Eles estão situados em outros lugares.

As portas dimensionais são criadas por povos da Intraterra para permitir moldar a malha da Terra e a Ascensão
à 5ª Dimensão.

Não se constrói a 5ª Dimensão sobre o velho.
É o mesmo para as redes sagradas.

É o mesmo para a geobiologia, o que é antigo é antigo e o que é novo é novo.
Então, é bom manter essas redes sagradas?

Sim, a título histórico, a título de sensibilização que vai permitir a ativação e a compreensão de novos vórtices
que vibram muito além do que você pode imaginar, ou mesmo já ter avaliado.

Eu penso ter respondido, com os meus conhecimentos.

***



Pergunta: poderia nos dar informações sobre a data de 2012?

A data de 2012 não é a data de passagem na 5ª Dimensão, mas a data limite.
Se a Terra não tiver passado na 5ª Dimensão antes de 2012, isso é o fim da Terra.

Eu não acredito.
2012 é a conclusão total do que deve ser atingido, então, a passagem na 5ª Dimensão é antes de 2012.

***

Pergunta: qual é o papel da França nos próximos anos?

O Pai sabe que durante a minha vida houve várias profecias da nossa Mamãe lá em cima que dizia, eu creio,
que a França era a filha mais velha da igreja que desempenhava um papel extremamente importante.

Quando se vê o que acontece na França, estamos longe de imaginar!
Aí, deve ter ocorrido um erro no elenco!

Falando sério, além da França, há uma vibração específica para cada país e há uma vibração específica para
cada povo.

Mas esses são dados da 3ª Dimensão.
Então, efetivamente, há eixos importantes na França, mas há, também, na América Latina.

Portanto, saibam que na América Central e na América Latina os vórtices são, de qualquer forma, mais
importantes do que aqueles existentes na França.

Muito além.
As portas da Intraterra não estão situadas no Ocidente.

Elas estão localizadas do outro lado.
E essas portas têm um papel importante para atuar na passagem na 5ª Dimensão.

Mas eu não creio que a França deva desempenhar esse papel redentor que vai salvar as nações!
Ela não chega a salvar a si mesma, a França.

Não devemos nos iludir.
É preciso ver em que estado vocês estão na França.

Daqui de cima, não é uma bela visão.
Vocês são (eu não era francês, então eu posso dizer-lhes), tipicamente, um povo marcado totalmente pelo

medo.
Quando dizemos que é a filha mais velha da igreja, sim!

Porque a igreja se exibe pelo medo.
Aí se está de acordo.

Aí, eu compreendo melhor.

***

Pergunta: qual é a relação entre o Melquizedeque e a cordilheira dos Andes?

O Grande Orionis (que vocês chamam de Melquizedeque, o Ancião dos Dias) teve uma série de processos,
não de encarnação, mas de walk-in, neste planeta.

Ele marcou com o seu selo vibratório alguns lugares.
A cordilheira dos Andes, desde muito tempo, durante a primeira Atlântida, é um lugar que foi visitado pelo

processo de walk-in de Melquizedeque.
O último walk-in que apresentou a totalidade da energia de Melquizedeque foi o meu Mestre Bença Deunov
que criou a Fraternidade Branca (a Fraternidade Branca Universal, não confundir com a Grande Fraternidade

Branca).
Era quase a totalidade da energia de Melquizedeque que estava nele.

Então, todos os lugares onde o Melquizedeque deixou a sua impressão de walk-in são lugares extremamente
carregados de energias da 11ª Dimensão.

O papel atual da cordilheira dos Andes estaria situado, eu diria, centrado entre o que acontece nas montanhas,
em todas as montanhas sagradas do planeta, tanto na China (que são muito pouco conhecidas no Ocidente)

como do lado da América Latina.
Há, também, nessas passagens das montanhas da cordilheira dos Andes, e também nas cadeias montanhosas

situadas na América do Sul (desta vez no Brasil), importantes portas dimensionais por onde emergem (da
Intraterra, e não do céu) as embarcações (naves) que são vistas nesses países.



***

Pergunta: as evoluções físicas associadas à 5ª Dimensão estão em curso?

As transformações físicas já começaram há muito tempo, cara amiga.
A partir do momento em que a nossa Galáxia passou sob a influência do Sol central que vem de Sírius, em

agosto de 1987.
Desde esta época, e particularmente desde o período entre agosto de 1987 e agosto de 1999, um período de

doze anos que representou os doze trabalhos de Hércules, a ativação das doze portas ligadas à influência
dessa irradiação específica preparatória para a 5ª Dimensão.

E, sim, os corpos se transformam para aqueles que aceitam esta nova Dimensão, especialmente no nível de
vascularização, no nível do cérebro, no nível da consciência, mas, também, no nível dos corpos, há

modificações que ocorrem.
Não perdemos os dentes ainda.

Mas, no entanto, há modificações extremamente importantes que acontecem no cérebro, mas também no
coração, no timo, no nível do pâncreas.

Essas zonas são submetidas a irradiações eletromagnéticas muitíssimo mais importantes do que foi o caso
nos últimos 50.000 anos.

Tudo isso está, então, prestes a mudar desde quase vinte anos.
As modificações encontram-se, também, no nível biológico, no nível sanguíneo, podendo ser notadas, e elas

foram notadas em outros lugares por alguns cientistas da Rússia e do Canadá.
Não acreditem que os seres que estão nos comandos no planeta não sabem o que está prestes a acontecer.

Eles estão bem conscientes.
É aí que reside o problema.

Então, esta mutação está em andamento no nível celular, não ainda no nível do DNA.
Vocês ainda não recuperaram o DNA da 5ª Dimensão.

Mas, no entanto, as modificações no nível do pâncreas e no nível do coração são extremamente importantes.
O pâncreas é um órgão bastante importante.

É ele que distribui a energia no corpo, a energia eletromagnética, não a cósmica, não a magnética, mas a
eletromagnética que penetra pelo pâncreas, pelo chakra do pâncreas.

O pâncreas é um órgão místico, do mesmo modo que o coração, que o cérebro.
O pâncreas está ligado a mudanças dimensionais.

Guardem bem isso.
A mudança dimensional refere-se, em primeiro lugar, ao pâncreas porque é ele que está encarregado de

metabolizar a energia do Espírito Santo que chegou de Sírius.
Ela penetra pela cabeça e, se ela não for metabolizada pelo pâncreas, naquele momento, não pode ali haver

transmutação da energia e, portanto, em níveis celulares.
O pâncreas é um órgão que está associado à noção de centro.

Vocês têm um centro na cabeça.
Vocês têm um centro no peito.

Vocês têm um centro no pâncreas.
Isso é extremamente importante.

O pâncreas sempre desempenhou um papel muitíssimo importante na passagem dimensional.
O que denominamos baço é, também, baço/pâncreas ou pâncreas/baço, como dizem os chineses, eu creio.

É exatamente o mesmo órgão em nível simbólico.
O baço é quem filtra o sangue.
O sangue é o símbolo da vida.
O coração bomba o sangue.

O cérebro toma o sangue e o transforma em outra coisa e pega o oxigênio do sangue, o açúcar do sangue.
O pâncreas, ele, regula o açúcar.

O baço/pâncreas é exatamente a mesma região, é o que denominamos a região do chakra do baço, ou do
chakra do pâncreas.
É a mesma coisa.

Tenho dito.

***

Pergunta: e sobre o fígado?



O fígado, cara amiga, é a sede da alma, não aquela que está no coração, mas aquela que os chineses
denominam, o que nós denominamos, também, na mística cristã, a alma vegetativa, ou seja, aquela que está

ligada ao renascimento, às emoções.
O fígado é o órgão que corresponde à previsão, à antecipação, mas, também, às emoções.

Ele não tem um papel no sentido espiritual como os três órgãos que nós falamos (coração, pâncreas, cérebro).
O fígado é um regulador, mas é o símbolo da alma vegetativa.

Vamos parar com os órgãos, talvez!

***

Pergunta: o dodecaedro está associado à 5ª Dimensão?

Perfeitamente, caro amigo, também com o isododecaedro.
Nós temos uma série de formas.

Como eu dizia, a Luz é hexagonal na 5ª Dimensão.
Não são mais glóbulos de prana.

Na 5ª Dimensão, a Luz agencia-se de maneira perfeita, coesa, sem interstício de sombra entre duas partículas
que se juntam ou entre várias partículas de Luz que se aglomeram.

A Luz é uma forma hexagonal.
Com os hexágonos nós constituímos uma entidade total de Luz.

A partir do momento em que nós temos doze hexágonos.
É perfeitamente possível, com as formas geométricas perfeitas, de que faz parte o dodecaedro, aproximarmo-

nos deste estado multidimensional que é a 5ª Dimensão.
É um mundo de perfeição.

Entretanto, retenham sempre que o mais importante está no Interior.
Não está no exterior, nas ferramentas.

O mais importante é o abandono.
É a rendição, a mestria.

Depois, vocês fazem o que vocês quiserem.
Mas não contem com uma ferramenta (seja física, alimentar, onda de forma, etc.) para fazê-los aceder à 5ª

Dimensão.
Para aproximar-se, sim.

***

Pergunta: nesta dimensão aí, será que o simples fato de pensar em uma música faz com que ela
exista ou é preciso ainda se servir de instrumentos intermediários?

Quando nós chegamos na 5ª Dimensão, tudo se torna música.
O agenciamento da Luz é uma música.

Os pensamentos são uma música.
As vibrações que são emitidas pelos movimentos da Luz são notas de música.

Lembrem-se, estamos falando da “música das esferas”.
O melhor exemplo que podemos dar sobre a 5ª Dimensão são as músicas emitidas pelos aglomerados da Luz.

Mas, também, quando as entidades individuais se juntam em doze ou em vinte quatro.
Naquele momento, elas criam o que vocês chamam de “música das esferas” na 3ª Dimensão, que algumas

pessoas que fizeram experiências místicas descreveram.
É como se houvesse violinos que tocassem aos milhares, ao mesmo tempo, como coros de crianças.

São músicas criadas pela Luz.
A música cria-se e se gera espontaneamente.

Não há esforço a fazer para criar como vocês têm na 3ª Dimensão.
A música é algo que é autoproduzido a partir do momento em que vocês pensam.

Assim que há agenciamento da Luz hexagonal em algumas formas, há emissão de música.
Hoje vocês sabem que, quando há mudança no nível de certas formas, há emissão de energia no nível celular.

A mudança de forma acompanha-se de uma emissão de Luz, de fótons.
E quando vocês são a Luz, o que vocês emitem é uma vibração sonora.

Há uma espécie de inversão nesse nível.



Mas não há instrumentos de música no sentido em que vocês, vocês entendem isso.
Mas há, no entanto, a música.

***

Pergunta: foi anunciado para o próximo mês de abril uma efusão de energia Crística?

A energia Crística está aí, a cada minuto.
O Espírito Santo está aí, a cada minuto.

A lua cheia de Touro, no mês de abril, corresponde, efetivamente, a uma descida de energia Crística.
É o período da Páscoa como em todos os anos.

A energia Crística está bastante presente, a energia de Buda também, a energia dos Mestres, a energia da
Intraterra.

Se vocês soubessem a quantidade de seres de Luz que estão aí para acompanhar a Terra, para preparar o
nascimento da Terra, e para preparar o seu nascimento, também, de vocês.

Eles são muito mais numerosos do que vocês que estão encarnados sobre a Terra, agora.
Vocês são, talvez, seis bilhões, sete bilhões.

Eles são vinte, trinta, quarenta bilhões de seres de Luz estando aí.
Portanto, dizer que no próximo mês, a uma determinada data, haverá uma descida de energia Crística...

Compreendam bem que vocês entraram em um processo de ativação e de elevação da consciência, mas,
também, de ativação e de elevação da vibração.

Tudo vai muito rápido.
Tudo irá cada vez mais rápido.

Tanto para a sombra, como para as manifestações que estão ligadas à ação de rendição dos seres humanos,
mas, também, para as sociedades, ou até mesmo para os países que não vão aceitar a morte do antigo, que

não vão aceitar a eclosão da Luz.
Mas isso faz parte do jogo.

Então, efetivamente, desde já, vocês têm diante de vocês, em pleno país, o que vocês veem.
Lembrem-se do que eu lhes disse durante a minha primeira intervenção aqui, entre vocês: tudo o que acontece

no exterior, é o que acontece no Interior (as revoltas, os sismos, os maremotos, as violências, os vírus).
Tudo isso são as resistências ao aparecimento da 5ª Dimensão.

Alguns irão dizer, também, que isso é uma limpeza.
Limpeza indispensável para a elevação do planeta.

Efetivamente, o mês de abril é um mês extremamente importante, mas cada minuto é extremamente
importante.

Os acontecimentos que vocês vivem são únicos.
Eles ocorrem apenas a cada 50.000 anos.

É um acontecimento aguardado desde muito tempo, esperado, mas temido também.
É por isso que convém encontrar a sua serenidade, o abandono, a rendição, a mestria.

“Que a vontade do Pai seja feita.”
Aí está, realmente, o ensinamento, a via, o caminho como vocês dizem.

É o único caminho.
Esse caminho não se impede por modelos antigos, obsoletos, ou ainda por atuais.

É preciso ir ao essencial, ao coração das coisas.
O coração das coisas tem, por essência, a palavra ‘simplicidade’.

Não compliquem o que é simples.
Não construam quimeras.

Basta, simplesmente, se abrir.
A energia Crística, ela está aí.

O Espírito Santo está aí, há quase vinte anos, para todo mundo.
Não há karma a levar.
Não há família a levar.

Não há sociedade a levar.
É preciso ousar ser si mesmo.
E ser si mesmo é ser a Fonte.
Eu repito isso uma vez mais.

E eu terminarei em relação a isso.



***

Caros amigos, eu lhes agradeço pela sua atenção.
E eu espero revê-los em breve para comunicarmo-nos.

Eu gosto muito de partilhar com vocês.
Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e todo o meu Amor.

Trabalhem para a emergência da Luz em vocês e sobre este planeta.
Sejam abençoados e até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article8539.html

23 de março de 2006

***

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

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Estamos, hoje, em um dia extremamente importante, um dia que prepara, se querem, o período pascal, entre a
anunciação e o período que corresponde à energia Crística e, além disso, à lua cheia da energia Crística, ou
seja, o domingo de Páscoa.

Esse período é extremamente importante no plano espiritual, no plano da transformação que deve ser vivida
pelas pessoas que estão engajadas no caminho desse acesso à dimensão nova, da qual nós falamos sem
parar.
Então, se querem, vamos começar esse período juntos.
Primeiramente, se quiserem, vamos ver as questões que os preocupam.
Então, eu os escuto.

Questão: por que se tem a impressão, nesse momento, de que muitas coisas escapam-nos?

Isso é devido, simplesmente, ao que se chama a falta de vigilância interior.
Nesse momento, há coisas que fazem com que a vida quotidiana esteja perdendo a dianteira na vida espiritual.
Isso é normal.
Há, sempre, períodos assim.
Não há que culpar em relação a isso.
Simplesmente, é preciso cultivar a vigilância consciente, ou seja, a capacidade para ser, quaisquer que sejam
as circunstâncias da vida comum, religado ao próprio centro, alinhado ao próprio coração, para poder continuar
nessa dimensão espiritual, mesmo se as coisas que são feitas nada tenham a ver com o espiritual.

Convém recentrar-se e manter a lucidez a cada minuto, centrando-se no coração, como eu já disse.
As perdas de memória são, também, ligadas ao processo ligado ao pâncreas, ou seja, à primavera.
Mas, também, a essa falta, se prefere, caro amigo, de alinhamento, de centramento em seu coração.

A memória, naquele momento, tem a impressão de estar um pouco desestabilizada, porque há, sempre, a
impressão de que se está procurando algo que escapou.
E, efetivamente, o fio da concentração, da memorização imediata escapa.
Coloca-se algo em um lugar, não se lembra mais onde se colocou dez segundos após.
Isso faz parte, se quer, de preocupações espirituais, enquanto o espiritual não deve ser uma preocupação.
Isso deve ser um estado permanente de centramento no coração.
Aí está a espiritualidade.

É por isso que numerosos ensinamentos ao nível do Oriente insistem no fato de fazer tarefas quotidianas, ao
mesmo tempo estando religado ao si superior, ao mesmo tempo estando religado à própria mestria.
Isso é importante.
É o aprendizado o mais importante, porque é muito fácil estar no espiritual quando se dorme.
É muito fácil estar no espiritual quando se está em oração.
Mas é mais difícil estar nele a cada minuto da vida comum.

Ora, a espiritualidade deve penetrar a vida comum.
O estado de consciência expandida deve penetrar a vida comum para iluminá-la de uma nova Luz.

Questão: você poderia falar-nos da relação entre espiritualidade e sexualidade?

Não há, necessariamente, uma relação.
Tudo o que faz parte da vida é espiritual.
A sexualidade é um elemento natural da vida.
Há seres espirituais que têm necessidade de fazer o amor muito frequentemente.
Há seres que não fazem o amor, porque eles não têm necessidade disso.
Há, também, seres não espirituais que em nada creem, que não fazem o amor.
Há seres não espirituais que fazem o amor o tempo todo.
Tudo é possível nesse nível.

O.M. AÏVANHOV – 25 de março de 2006

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Entretanto, é evidente que, quando se pensa em fazer amor, pensa-se menos em Deus, mesmo se a
sexualidade possa ser um meio de reencontrar o Divino.
Isso é evidente.
Existem técnicas orientais que permitem isso.

Entretanto, não há equivalência entre a progressão espiritual e a ausência de desejo sexual.
O desejo sexual pode ser extremamente forte, em função de circunstâncias da vida, mas, também, em função
de circunstâncias espirituais.
Do mesmo modo, esse desejo sexual pode modificar-se, de modo extremamente importante, em função de
circunstâncias espirituais.

Então, efetivamente, quando o acesso à quinta faz-se cada vez mais presente nesse fim de ciclo, é evidente
que a sexualidade tem uma importância muito relativa.
Porque, onde começa a sexualidade?
Onde ela termina?
Ela começa em um olhar, ela começa em uma atração.
Ela pode, também, manifestar-se através de uma forma de ternura, sem, contudo, ser um ato sexual.

O ato sexual que pode ser tanto um ato infame como o ato o mais Divino e o mais sagrado possível.
Mas a espiritualidade em relação a isso é totalmente livre.
Não há nem obrigação, nem conformação de uma elevação ou evolução espiritual que se acompanharia de um
desaparecimento ou de uma amplificação da esfera sexual.
Isso depende de cada indivíduo.

Agora, efetivamente, o acesso à quinta dimensão prefigura um desaparecimento total das funções sexuais, no
sentido em que vocês as entendem, as aproximações de alma a alma (o que a sexualidade supõe propiciar,
não o prazer efêmero, mas, sobretudo, a capacidade para fusionar ao outro, fusionar ao seu si, um meio de
reencontrar a Unidade, o espaço de um instante).
Mas, na quinta dimensão, outros canais são abertos, que passam pelo coração, que passam pela cabeça, que
passam pelas ondas, pelas vibrações, sem passar pelo órgão sexual.
É perfeitamente possível sentir o ato sexual sem fazer o ato sexual, ter o que vocês chamam «orgasmo»
extremamente potente, sem passar pela esfera sexual.

Compreendam, efetivamente, que não há obrigações em um sentido ou no outro, e que ninguém julgará o
abuso ou a ausência de sexualidade.
É preciso, para isso, estar em acordo.
Agora, a sexualidade na terceira dimensão, alguns Mestres no Oriente – e no Ocidente, com algumas religiões
– disseram que era um obstáculo para a espiritualidade.
Bem ao contrário, o ato sexual bem conduzido – que não está na necessidade de apropriar-se do outro, mas,
mais, de dar-lhe algo – é uma possibilidade de evoluir para a espiritualidade, também.

Não há regras em relação a isso.
As regras foram editadas pela moral.
As regras foram editadas pelas religiões porque, a partir do momento em que se controla a sexualidade dos
seres, controla-se, também, sua espiritualidade.
Isso é importante a compreender, mesmo se a espiritualidade possa ser vivida independentemente da relação
sexual, presente ou ausente.

Mas um grupo exterior que fizesse pressão sobre os seres, que quisesse um grupo de casta de padres (o que
foi feito com a igreja católica), naquele momento, obviamente, há a possibilidade de amordaçar, de impedir a
expressão espiritual através do bloqueio da sexualidade.
A sexualidade torna-se um problema quando há uma contradição, eu diria, uma oposição, entre o que dita a
moralidade religiosa e social e o que vocês têm vontade, vocês, de fazer com seu corpo.

E o problema da sexualidade é que há uma relação (a dois ou em vários, pouco importa), mas há uma relação
ao outro, aos outros, que implica o engajamento de outra pessoa.
Então, obviamente, as regras morais, as regras sociais vêm, por vezes – e frequentemente – contradizer isso.
Isso é importante a compreender.

Mas, agora, se vocês não têm o desejo de sexualidade, isso quer dizer, talvez, que, ou vocês estão doentes,
ou que acedem, também, à quinta dimensão, caso em que o ato sexual, em si, não se reveste mais de
importância alguma.
Não há necessidade de encontrar um prazer através desse ato específico.
Ele é substituído por um olhar, por uma meditação, pelo fato de estarem juntos, simplesmente.

A sexualidade de terceira dimensão está em vias de conclusão.
Há coisas que não querem morrer.
E há os que vão fazer o amor sem parar, para tentar compreender porque eles não têm mais vontade, para
tentar motivar-se e dar-se vontade.



E, depois, outros que vão escapar, completamente, da influência da quinta dimensão e que vão fazer
sexualidades, eu diria, equivocadas, contra a natureza, completamente descontroladas, com todas as doenças
que elas provocam, e tudo e tudo.
E isso, se querem, é ligado à oposição, à resistência ou, ao contrário, à aceitação da energia da quinta
dimensão que está em manifestação de encarnação há já vários anos.

Aí está, algumas grandes generalidades que eu poderia dizer sobre a sexualidade.

Questão: continua necessário encontrar um Mestre espiritual?

Ninguém jamais disse que era necessário ou indispensável ter um Mestre.
Em certa época era importante ter um guia, um modelo sobre o qual conformar-se, alguém que podia ser como
nas profissões, quando havia os aprendizes, os companheiros, quando havia um mestre acima para guiar, para
iluminar, levar os seres para mais liberdade, mais autonomia.
O problema é que a maior parte dos seres e, isso, em todos os tempos, que se intitularam Mestres, que se
intitularam padres, diretores de consciência eram seres de poderes que não estavam, absolutamente, nessa
relação de ajuda ao outro.

A primeira coisa que caracteriza a ajuda ao outro é, obviamente, a gratuidade, a noção de doação.
Para nada serve encher a mala de igrejas.
Em contrapartida, o verdadeiro mestre espiritual é aquele que trabalha na noção de doação através do
ensinamento e a faculdade para ajudar o outro em seu desenvolvimento espiritual, o que não impede de fazer-
se pagar por tarefas habituais, mas absolutamente não no conselho espiritual.
Aí se situa o verdadeiro Mestre, na noção de doação de si, de gratuidade do ensinamento.

A partir do momento em que é preciso pagar para despertar isso ou aquilo, a partir do momento em que é
preciso pagar para ter um conselho, não é mais um Mestre que fala, é um trapaceiro.
Se o aluno tem necessidade de um mestre, o mestre apresentar-se-á.
Se o aluno está em uma falsa espiritualidade, apresentar-se-á um trapaceiro.
É uma lei de ressonância que não sofre qualquer exceção.

Mas as circunstâncias de minha vida não são, absolutamente, as mesmas que aquelas que existem depois de
minha morte.
Vocês estão sob a influência de uma energia espiritual extremamente forte, que não existia em minha vida.
É por isso que, em minha época, havia aspirantes que queriam fazer um trabalho de elevação da consciência,
de elevação da vibração, como sempre foi o caso desde séculos e séculos.

Mas, doravante, vocês têm o Espírito Santo que está aí.
E o Espírito Santo é o grande Mestre, o Mestre absoluto, porque não há ego no Espírito Santo.
Não há personificação, através de um ser.
Hoje, aquele que recebe o Espírito Santo torna-se um mestre, a partir do momento em que ele irradia essa
qualidade de ser, a partir do momento em que, sem tocar os seres, sem falar, ele consegue fazer de forma a
que estes se transformem, qualquer que seja a técnica «utilizada», uma vez que ele nada faz.
Ele poderia utilizar açúcar de cevada ou pirulitos para evoluir, fazer evoluir os seres.
É o que se chama a «presença».

E, em meu tempo, eu dizia que o Mestre era importante, não através do ensinamento que ele podia dar, mas
através da irradiação de sua presença.
Mas, hoje, a irradiação está presente fora dos seres.
É o Espírito Santo.
Não se esqueçam, também, de que os trapaceiros podem aproveitar-se disso.
Eles podem induzi-los a erro em relação à espiritualidade.
É por isso que é importante encontrar, si mesmo, sua própria via com a ajuda do Espírito Santo, da energia que
está aí, da vibração que está aí.

Portanto, pode-se dizer que, se vocês experimentam a necessidade de um Mestre, é que, de algum modo,
vocês têm necessidade de um guard-rail.
Mas se, tendo vivido algumas aberturas, vocês procuram um Mestre, mas, em vocês, não há uma qualidade
específica, vocês arriscam atrair, muito fortemente, falsos profetas.
Haverá muitos deles no final dos tempos.
Haverá muitos seres que virão para enganá-los, para levá-los a caminhos de ilusões, a caminhos de perdições,
a caminhos que não vão ao sentido da Luz.
É preciso ser extremamente prudente, porque todos os seres são banhados nessa energia.
Essa energia, pode-se fazer dela o que se quiser.

Questão: como desenvolver a humildade autêntica?

O que é que se chama uma humildade que não é autêntica, então?
Para a Luz, eu sei o que sabe, mas para a humildade, eu não sei.



A humildade, o que isso quer dizer?
Há seres que preconizam, que pregam a humildade, mas que não são humildes, absolutamente.
Aqueles que dizem, permanentemente, «você está no ego», «você está nisso».
E eles?
Eles são puros? Eles não estão no ego?
Os pobres!

Agora, é preciso compreender que a humildade é algo que se desenvolve a partir do momento em que vocês
não procuram desenvolvê-la.
É uma virtude que se torna natural.
Não há uma técnica a aprender para estar na humildade.
É algo que se desenvolve, progressivamente e à medida em que o Espírito Santo penetra-os,
progressivamente e à medida que vocês cultivam sua Luz interior pela meditação, pela concentração, pela
lucidez também, pela consciência portada ao coração.

Progressivamente e à medida que essa consciência desenvolve-se, a humildade surge, a confiança surge.
Ela cresce, progressivamente e à medida da experiência, mas não há técnica para desenvolver a humildade.
Não há técnicas para abandonar o medo.
É sempre a mesma coisa.
Vem-se desenvolver, unicamente, a Divindade, unicamente isso, e nutrir-se de Luz, de Amor.

Questão: por que a Terra, nesse momento, é nutrida, mais do que nunca, de Espírito Santo e, ao
mesmo tempo, jamais se viu tantas desordens, crises?
 
Perfeitamente.
A explicação disso é muito simples.
É que a maior parte dos seres humanos recusa essa energia, porque eles estão apegados, a maior parte por
medo, alguns por vontade (estes fazem parte das forças escuras), aos esquemas de funcionamento antigos.
E, progressivamente e à medida que a energia desse Espírito Santo que chega desce, ela não consegue
penetrar pelo centro espiritual.
Entretanto, essa vibração deve, efetivamente, penetrar o corpo e vem, nesse caso, chocar as forças de divisão.

O Espírito Santo, em si mesmo, é uma energia transformadora de Luz, na condição de que o ser aceite abrir-se
a essa energia.
Senão, se o ser prefere permanecer na divisão, na separação, isso vai amplificar os conflitos, e isso dá tudo o
que vocês veem – a violência, a poluição, os assassinatos, a avidez material, espiritual, os desvios de todo
gênero – porque os seres não foram capazes de abrir os canais superiores dessa energia do Espírito Santo.
A energia do Espírito Santo é uma energia de Amor.
Mas, se vocês recusam o Amor, o que acontece?
Vocês entram no oposto do Amor.
Vocês não estão mais na vida, estão na morte.

É o que acontece para 90% da humanidade.
E isso vai crescendo.
E é por isso que eu falei de espancar cósmico, de surra cósmica.
É por isso que as doenças explodem.
É por isso que os vulcões acordam.
É por isso que os elementos são desencadeados, cada vez mais.
Isso não terminou, isso começa.

É por isso que é preciso adquirir cada vez mais lucidez, estar centrado cada vez mais, porque as condições de
vida serão cada vez mais terríveis entre, de um lado, o que vocês vivem na consciência (para aqueles que
estão abertos à quinta dimensão) e as forças de resistências que vão procurar, a todo custo, manter um status
quo de terceira dimensão.
Isso provoca sofrimentos terríveis, por vezes, medos.
O único modo de vencer esse sofrimento é permanecer centrado em si, encontrar pessoas que funcionam
exatamente como você.

A um dado momento, é por isso que falamos de reagrupamentos e que haverá ilhas de sobrevivência que
serão criadas, em especial no México.
Haverá cidades inteiras de seres que pensam, que vivem como você, nessa aspiração à quinta dimensão,
porque você não poderá mais continuar no mundo tal como ele é.
Não há mais possibilidades.
Há incompatibilidade total entre as forças de atração da terceira dimensão e os esquemas estabelecidos de
funcionamento e as novidades que se inscrevem em suas células, em sua consciência, em relação à vida na
quinta dimensão.
Isso cria uma distância, eu diria, intransponível, enorme.

Questão: nos ensinamentos de Ma Ananda Moyi, o Si está presente como a possibilidade de ter



acesso à Divindade interior?

Isso é possível, mas o momento não é oportuno.
É preciso, efetivamente, compreender que se se entra nesse estado de reconexão total à Divindade, vocês
entram no que Ma Ananda Moyi chamava o Samadhi, o êxtase e, quando se está em êxtase, não se pode fazer
grande coisa.

Se você, efetivamente, leu a vida dessa mística, era preciso alimentá-la com pequena colher, era preciso lavá-
la.
Explique-me como você irá trabalhar nesse estado.
É muito importante continuar a estar presente na vida corrente, de momento.
O Si está aí, ele está pronto para manifestar-se.
Mas a manifestação total sobrevirá apenas no advento da quinta dimensão.
Mesmo se, de momento, seja um estado de graça que você pode viver, é preciso conceber que é como um
estado de graça.
Não há possibilidade de estabelecimento estável, total, definitivo, através da terceira dimensão, desse estado
de Divindade, como era possível para alguns místicos porque, naquele momento, não há mais ação no real.
Há uma ação impalpável, certamente, através da radiação, da vibração.

Mas é solicitado, hoje, agir, também, concreta e materialmente, com o corpo, com o estado de consciência da
terceira, ao mesmo tempo estando consciente da quinta.
Seria uma fuga querer refugiar-se, totalmente, no Samadhi, hoje.
Pode-se viver a experiência que vai reforçar a fé, é evidente.
Agora, quanto a estabilizara-se nessa dimensão do Si realizado, isso é algo que se produzirá após a grande
transformação, mas não antes.

Portanto, efetivamente, é preciso ter a fé, eu diria, do carvoeiro, ou seja, daquele que crê sem ver.
Entretanto, vocês todos, aqui presentes, tocaram esses estados por momentos, alguns de maneira
extremamente fugitiva, outros, de maneira um pouco mais longa, porque não é uma experiência, é um estado
que é suposto tornar-se, um dia, permanente, mas na quinta dimensão, não antes, caso contrário, vocês
arriscariam comprazer-se nesse estado de nada mais fazer em sua vida.
E vocês estariam perdidos sobre o que haveria a fazer em seguida.

Questão: a que corresponde um duplo arco-íris completo? 

O desdobramento dos arco-íris corresponde, efetivamente, a uma manifestação de quinta dimensão.
É, também, uma dupla polarização da Luz, que ilustra a passagem da terceira à quinta dimensão.

Vocês estão, nesse momento, como que diriam, em duas dimensões ao mesmo tempo, e esses fenômenos
de duplo arco-íris correspondem, realmente, a isso.
Portanto, uma intricação potente com a quinta dimensão.
O duplo arco-íris é a prova tangível de que a quinta dimensão interage, permanentemente, com a terceira
dimensão.
Vocês verão isso cada vez mais.

Bem, caros amigos, estive muito contente de trocar com vocês.
Eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
Eu lhes digo até muito em breve.
Boa mutação, boa transformação.
Obrigado a vocês.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou contente por reencontrá-los e encontrar, igualmente, novas pessoas conosco esta
noite.

Então, vamos, primeiramente, escutar quais são suas questões e o que temos a trocar juntos.

Se quiserem, vamos começar com suas questões.

Questão: qual é a relação entre Vega, Órion e as Plêiades?

Caro amigo, você evoca Órion.
Como você já sabe, tivemos a oportunidade de falar disso, Órion é o lugar de origem de nosso Mestre, de
todos os Melquisedeques, diferentemente chamado Orionis, meu Mestre, também, bem venerado.

Agora, qual é a relação existente entre Órion – que tem por encargo a evolução deste planeta, desde bem
antes da criação de Atlântida, mas, também, para a próxima encarnação – e os seres de Vega da Lyra e as
Plêiades, que desempenharão um papel extremamente importante, quando da passagem à quinta dimensão?
Os seres de Vega da Lyra são seres humanoides, os Pleiadianos são, também, humanoides, e não
delfinoides.
Esses humanoides têm por encargo monitorar, no momento da ascensão, da transição da terceira à quinta
dimensão, para que ela aconteça de maneira extremamente conforme.

A diferença entre os Vegalianos e os Pleiadianos é que os Vegalianos conservaram um corpo de terceira
dimensão, e eles são, portanto, capazes, sendo desprovidos de emoções, de intervir, diretamente, na terceira
dimensão, enquanto os Pleiadianos deixaram certo número de marcadores evolutivos ao nível do DNA
humano, há extremamente muito tempo, no tempo da Lemúria.

Agora, a partir do momento em que há a aplicação de uma irradiação muito precisa – Oriônica, portanto,
Vegaliana, Pleiadiana – sobre o conjunto desse Sistema Solar, é evidente que há relações existentes, através
de um futuro comum da raça humana encarnada sobre este planeta.
Mas há, também, enormes diferenças entre Orionis e os Oriônidas e os seres de Órion, como há diferenças,
também, entre os Vegalianos e os Pleiadianos.
Os mundos dimensionais não são os mesmos.

Eu diria, simplesmente, que houve concordância de objetivos, concordância de influências ao nível desse
Sistema Solar e deste planeta e, também, de papéis importantes quando de fenômenos, como eu o repito, de
transição ou de ascensão à quinta dimensão.

Aí está porque, hoje, inúmeros seres são atraídos por algumas constelações ou alguns mitos ligados a
algumas constelações.
A relação que existe, portanto, entre os três é, unicamente, ligada a um projeto comum, em relação a esse
Sistema Solar e a este planeta.

Questão: a que corresponde o fato de ter medo da noite que cai?
 
O medo da noite que cai corresponde, efetivamente, à noite que chega, à noite que cai.
O processo de descida na não visão, acompanhado da visão da manhã do dia seguinte.
O dia que declina corresponde, efetivamente, a uma Luz que diminui.
Há, em você, um medo que é inscrito por algumas de suas vidas passadas, é um medo da sombra, essa
nostalgia da Luz, da qual já falamos há muito tempo, que corresponde, se quer, a essa grande sede – no
verdadeiro sentido do termo – da Luz.
E tudo o que não é luminoso é considerado como perigoso, para você.

Há, aí, a não compreensão de que a sombra é, também, necessária à Luz, que a Luz apenas pode eclodir
através de um processo de maturação da sombra.
E isso, unicamente, na terceira dimensão, não nos planos de Luz, não nos planos da alma, obviamente, mas no
processo de descida na encarnação na qual você está desde tanto e tanto tempo.
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processo de descida na encarnação na qual você está desde tanto e tanto tempo.

Há essa aceitação da sombra, não da sombra em si, necessariamente, mas, também, ao redor de si, que é
indispensável ao processo da vida, de maturação dessa vida.

Mas, a partir do momento em que você tiver perdoado em relação a si, a partir do momento em que tiver
aceitado, totalmente, o porque você está aí, naquele momento, você se aperceberá de que isso se tornará
mais leve e será vivido como um ciclo normal, sombra/Luz, Luz/sombra, na terceira dimensão.

Caros amigos, eu lhes aporto todo o meu amor e, sobretudo, toda a minha bênção.
E eu lhes digo, eu creio, até não muito tempo, em alguns dias, com muito mais gente.
E teremos o prazer de trocar e de deixar vir a Mamãe Celeste, para fazer o trabalho nos corações.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/. 
Traduzida para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por encontrá-los aqui e espero encontrar novos amigos que
quererão, efetivamente, interagir, para ajudá-los a atravessar este período extremamente importante na história
da humanidade.
Um período que deve permitir-lhes, enfim, aceder ao seu Si Divino, à sua Divindade interior, e isso não a título
individual, mas a título coletivo, ao mesmo tempo que a Terra, a fim de que o máximo de entidades encarnadas
presentes sobre a Terra sejam capazes de aceder a essas dimensões diferentes daquela que vocês
conhecem há 50.000 anos, que é marcada de transformações extremamente importantes.
Basta olhar ao redor de si o que acontece, mas, também, em vocês.

Tudo o que vocês veem no exterior, e eu já disse isso, está acontecendo no Interior de vocês.
Todas essas mudanças, todas essas lutas entre o antigo e o novo que quer vir, que nem sempre chega a vir,
em função de apegos, em função de circunstâncias de suas vidas pessoais é, entretanto, extremamente
importante compreender hoje.
Há um mecanismo extremamente potente que está colocando-se no caminho que vocês vivem, cada um, em
diferentes níveis.
Mas, se vocês estão aqui presentes, e se permitem que eu os chame de «caros amigos», é que, entretanto,
vocês estão engajados nesse caminho, engajados nessa transformação.

O mais importante é convencer sua cabeça.
Em um segundo tempo, vocês verão, também, com a Mamãe celeste, que é importante convencer o coração,
e abrir o coração para essa nova dimensão.
Mas, aí, através das coisas que eu quero instituir com vocês, é fazê-los compreender e aceitar certo número
que são, para nós, em nossas dimensões superiores, extremamente evidentes e, para vocês que se põem
como presas de interrogações em relação a sofrimentos, por vezes, resistências, que vão chocar sua
sensibilidade de alma no desenvolvimento dessa nova vibração, no desenvolvimento dessa nova consciência
que está chegando sobre a Terra.

Assim, vou, agora e já, deixar-lhes a palavra, a fim de que possamos trocar, o mais possível, sobre esses
eventos e sobre o que acontece em vocês, nesse momento.

Está com vocês, caros amigos.

Questão: poderia dar-nos informações sobre o período dito pascal e a importância que ele reveste
em relação às nossas vibrações atuais?

Cara amiga, em minha vida, sempre falei do grande neófito que se encarnou sobre este planeta, que vocês
chamaram Jesus Cristo.
Efetivamente, o período pascal é, certamente, o período de ressurreição, o período o mais místico, bem além
do mistério da encarnação que é festejado no período do Natal.

O período de Páscoa corresponde a um período de interiorização extremamente importante, de renascimento
da natureza, obviamente, mas, também, um período que vai permitir-lhes reencontrar-se, recarregar-se, alinhar-
se com as novas energias da recriação da Terra.
A Terra, que vive um período de transformação extremamente importante, é evidente que cada período pascal
é, em resumo, o que deve acontecer a um nível muito mais importante e muito mais geral.
E, cada ano que avança para essa transformação, é um período extremamente abençoado, no qual vocês
devem encontrar sua Divindade interior muito mais facilmente do que em outros períodos do ano, quaisquer
que sejam as circunstâncias exteriores e quaisquer que sejam as resistências ligadas à encarnação na terceira
dimensão.

Questão: pessoas reagrupam-se em torno de projetos coletivos, como eco-cidades ou projetos de
ordem social, política, para mudar as coisas.
O que você pensa dessas novas formas de reagrupamento e de maneira de encarar a sociedade?

Obviamente, caro amigo, a cada período de transformações vibratórias (e não, unicamente, sobre este planeta,
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mas a cada vez que há fenômeno de basculamento, de transformação de um nível de consciência a outro nível
de consciência, o que está se preparando sobre a Terra), naquele momento, as almas estão muito mais
abertas e têm tendência a tentar reagrupar-se para elaborar novos modos de vida.

Efetivamente, há afinidades vibratórias que se criam.
É extremamente importante colocar, eu diria, as bases de um novo modo de funcionamento da civilização, da
sociedade.
As regras sociais devem ser mudadas.

Os mecanismos de transformações espirituais que eram descritos, igualmente, em minha vida e durante os
séculos passados, agraves de diferentes modelos (tanto os modelos orientais como os modelos ocidentais)
sempre fizeram referência a um caminho espiritual, de um acesso individual e pessoal à dimensão divina do ser
humano.
Mas as coisas estão mudando.

Inúmeras almas abrem-se a esse novo espaço de vibração: há uma necessidade de reagrupamento.
Essa necessidade de reagrupamento, de associar vontades, de almas de Luz é extremamente importante.

Vocês devem compreender um fenômeno essencial: é que vocês vivem em um mundo que se chama a
terceira dimensão, mundo distanciado, separado, no qual vocês e os outros são diferentes, no qual cada
entidade vive como distanciada, separada das outras.

Em outro nível de consciência, em especial na dimensão que vem para vocês e para a qual vocês vão, a que
chamamos a quinta dimensão, é evidente que não há mais consciência distanciativa.
Não há mais consciência separada.
A Luz, as regras de funcionamento da Luz que vocês conhecem na terceira dimensão não são mais, de modo
algum, válidas na quinta dimensão.

De fato, as regras de funcionamento são profundamente diferentes.
A consciência evolui para uma forma de coletividade.
Isso não quer dizer que se perca a individualidade.
Mas compreendam, efetivamente, que os seres que vivem no Intraterra, que vivem há 300.000 anos com um
corpo físico (mesmo se não sejam humanoides, mas delfinoides que vivem no Intraterra, na quinta dimensão,
há extremamente muito tempo), funcionam na personalidade individual, mas associada no coletivo de vinte e
quatro almas.
Não há barreiras, tais como vocês as conhecem, de pensamentos, de emoções.
Os pensamentos viajam e são captados de maneira instantânea, porque não há o filtro da terceira dimensão.

O que vocês sentem, para a maior parte que se abre a dimensões espirituais, é, obviamente, essa vontade de
reunir-se, de reagrupar-se, é a palavra mais exata para pequenos grupos, para coletivos muito menos
importantes do que a sociedade que, obviamente, funciona de acordo com regras, em breve, obsoletas,
efetivamente.
E vocês têm necessidade de construir novos modos de vida, novos modos de funcionamento, mais em acordo
com a Divindade, a Luz de sua alma que cresce, fortemente, em vocês, para fazer emergir em vocês essa
nova consciência, essa nova vibração.

Então, efetivamente, os fenômenos de reagrupamento são extremamente importantes.
Mas, por vezes, os grupos, vocês sabem bem, eles explodem, porque há, ainda, personalidades de terceira
dimensão que estão aí.
Mas, quanto mais os meses passarem, mais os anos passarem e mais os grupos serão sólidos, porque haverá
afinidades vibratórias extremamente importantes.

Esses grupos vão funcionar um pouco como uma unidade coletiva de vinte e quatro pessoas.
Nesses grupos, haverá afinidade vibratória, afinidade de pensamento, ressonância.
Vocês vão aperceber-se de que, nesses grupos, nesses reagrupamentos, as entidades individuais vão
funcionar muito mais potentemente na noção de empatia, na noção de simpatia e, também, na noção de
telepatia, ou seja, vocês vão, realmente, entrar na unidade coletiva.
É um modo de aprendizado extremamente importante para a passagem à nova dimensão.

Aí está o que se pode dizer, rapidamente, sobre essa noção de reagrupamento.
Ela prefigura, se querem, o que é chamado, realmente, a acontecer quando vocês estiverem, totalmente, na
quinta dimensão.

Questão: essa passagem à quinta dimensão que você acaba de evocar far-se-á para todo mundo ao
mesmo tempo ou em um momento preciso?

A maior parte dos seres que sentem a Luz que cresce, a maior parte dos seres que sentem a necessidade de
mudar, essa necessidade de reagrupar-se, como foi evocado na questão anterior, passaram, já, em parte, à
quinta dimensão.



É evidente que haverá o que se chama uma noção de «limiar crítico».
Quando suficientemente seres estiverem prontos para passar e quando a Terra estiver pronta para passar,
todos os seres passarão ao mesmo tempo à quinta dimensão.
Essa passagem já existe.
Há, há, povos que viveram e desapareceram de um dia para o outro.
Eu penso nos Mayas.
Eu penso em algumas tribos ameríndias, também, em outros países sobre o planeta, em outras épocas, que,
de repente, desapareceram, todos ao mesmo tempo.
Eram fenômenos coletivos que concerniam a alguns grupos em especial, grupos sociais que estavam mais
avançados do que outros.

Mas, agora, o processo é completamente diferente, porque é o planeta inteiro que deve aceder à quinta
dimensão, ou seja, à sua sacralização.
A Terra é um planeta sagrado.
Ela tem um objetivo de sacralização importante.
É o que está acontecendo.

Agora, só Deus sabe o momento preciso em que isso sobrevirá.
Mas a preparação acelera-se.
Cada vez mais seres acedem a essa nova Luz, percebem os mecanismos de funcionamento de sua alma,
percebem os mecanismos energéticos que são ligados a uma revolução interior, a uma transformação
extremamente importante de paradigma.

Vocês vão mudar de paradigmas.
Vocês vão mudar de modos de funcionamentos.
Tudo o que foi conhecido, tudo o que foi aprendido nas tradições, nas religiões, não terá, em breve, mais
sentido, porque a grande descoberta que vocês vão fazer é que vocês são seu próprio Mestre.

Vocês são Luz e são Divino.
A partir do momento em que vocês colocarem isso em sua cabeça, em seu coração, em suas células, nada
mais será como antes.
E é esse momento no qual haverá a passagem à quinta dimensão, o momento no qual o que se chama, em
algumas tradições, o momento em que o véu cai.
Mas, aí, o véu não cai, a nível individual, mas, aí, ele cai ao nível da coletividade, para aqueles que estão
prontos, em todo caso.

Há os que recusarão isso, que terão necessidade de refazer ciclos na distanciação, na separação, na terceira
dimensão.
Não há julgamentos sobre isso.
Cada um é livre de fazer o que quiser.

Simplesmente, eu atraio sua atenção sobre um evento extremamente importante, que é a noção de escolha.
Se vocês estão aí, é que ouvem, em vocês, os apelos de sua alma, sentem os apelos da Divindade interior.
Vocês sentem os apelos da mestria.
Vocês vão compreender que não têm necessidade de Mestre exterior, não têm necessidade de guru.

Vocês têm necessidade de estarem, vocês mesmos, centrados em si, autenticamente.
O que não quer dizer que era simples antes.
É simples hoje, por uma razão que é extremamente simples, é, simplesmente, porque as energias divinas vêm
a vocês.

Os véus estão rasgando-se.
É muito mais fácil contatar a energia de sua alma.
É muito mais fácil entrar em contato com seu ser interior, muito mais do que no passado.

Agora, vocês não têm que se preocupar com eventos exteriores.
Lembrem-se, simplesmente, de que tudo o que acontece no exterior acontece, também, no interior.
É, também, o melhor modo de ver os eventos exteriores.
Não é preciso fazer catastrofismo e dizer: «oh lá la, está bem!», «oh la la, não está bem!».
Não.
Simplesmente, observar, de maneira lúcida, o que acontece no exterior e compreender que o que acontece no
exterior (essa existência em relação ao passado, esse medo do desconhecido, a iminência do perigo para o
planeta) é, também, o que acontece no interior de vocês: a iminência do perigo interior de fazer as escolhas de
ir para esse desconhecido, para essa quinta dimensão, para esse novo estado de consciência ou vou ter
necessidade de permanecer um pouco mais de tempo na terceira dimensão, porque minha alma não está
pronta, ainda, para entrar na Unidade, para entrar na coletividade da Divindade e voltar a tornar-se filho da Luz,
filho da Lei de Um, filho da Unidade.

Questão: a que corresponde a quarta dimensão de que não se fala nunca?



Não se fala, jamais, cara amiga, porque é uma dimensão intermediária.

Os planos de vida são planos dimensionais, e todos os planos dimensionais não são ocupados pela vida.
Há planos que são planos de junção, planos que são as ligações em relação aos diferentes planos vibratórios.

Há Mestres de Luz, que vêm da décima primeira dimensão.
Meu venerado Mestre, aquele a quem chamaram Bença Deunov, era, de fato, um walk-in, que era o walk-in de
Orionis.
Orionis é o gerente de Órion e o gerente deste planeta, é o que se chama, na tradição Oriental, os
Lipikascármicos, ou seja, os Senhores do carma, aqueles que têm o encargo do destino de todas as almas
que estão presentes sobre a Terra.

Esse ser era o que vocês apelidaram Melquisedeque no Antigo Testamento, o Ancião dos Dias.
É a mesma entidade luminosa.
E essa entidade vem da vigésima quarta dimensão.
Ela não pode descer até a quinta e, ainda menos, até a terceira.
Em contrapartida, ela pode descer suas vibrações, densificar suas vibrações até a décima primeira.
Então, se um ser humano fosse capaz de subir até a décima primeira dimensão em vibração, seria capaz de
ser investido, quase permanentemente, pela própria egrégora de Orionis.
Orionis tem um papel extremamente importante sobre este planeta, Melquisedeque, o Ancião dos Dias, se
querem.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que todas as dimensões não são habitadas.
A terceira é habitada, mas vocês são constituídos de vibrações de primeira e segunda dimensão.
A quarta é a vibração do que se chama a estrutura mental, com sua subdivisão que havia sido muito bem
descrita por Sri Aurobindo, a que se chama o mental inferior, o mental superior e o supramental.
Isso é extremamente importante a compreender.

Agora, na quarta dimensão, não há vida possível.
As dimensões de vida são a terceira, a quinta e a décima primeira.
Todas as dimensões intermediárias são, de algum modo, as dimensões – permanecendo no simples – que
são ligadas a distorções do espaço e do tempo.
Não o espaço e o tempo tais como vocês concebem, mas, mais, a meandros multidimensionais.

Compreendam, efetivamente, que eu venho da décima primeira dimensão, e eu me exprimo através de um
canal que está na terceira dimensão e que teve que subir até a quinta.
E os planos dimensionais são assim.
Há seres que pertencem ao além de Orionis, que pertencem, por exemplo, à vigésima quarta dimensão que,
eles, são os gerentes dos universos e não de sistemas solares, por exemplo, alguns seres de Sírius, como,
por exemplo, Sereti, que vive na vigésima quarta dimensão e que pode descer até a décima oitava dimensão.

E cada dimensão é ocupada por esferas que não são, forçosamente, humanoides.
Não há mais, quando vocês chegam à vigésima quarta dimensão, de modo algum, antropomorfismo.
Há seres que são estruturas luminosas triangulares, e nada mais. Mas que são, entretanto, os regentes do
conjunto dos universos e são, entretanto, entidades.

O que vocês chamam, por exemplo, os Anjos, vão manifestar-se a partir da quinta dimensão.
Eles são os habitantes comuns da quinta dimensão.
Alguns seres realizados que estiveram encarnados sobre este planeta e que foram grandes guias vivem na
décima primeira, ou mesmo na décima oitava dimensão.
Portanto, é preciso ver as dimensões como espaços de expansão da Luz interior de cada ser, cada um em seu
nível.

Agora, as regras de funcionamento na quinta dimensão são totalmente diferentes daquelas que vocês
conhecem na terceira.
Há seres que vivem na quinta dimensão.
Vocês são chamados a viver na quinta dimensão, mas com seu corpo físico transfigurado, transformado, com
um DNA completamente transformado, com cadeias proteicas que serão, também, transformadas.
Mas isso, de momento, não deve ocupá-los.

O que deve ocupar seu espírito, permanentemente, é alinhar-se com seu ser interior, reencontrar sua própria
mestria, reencontrar quem vocês são, ou seja, um filho de Luz.
Aí deve estar a única preocupação.
E isso é extremamente simples, em todas as fases da vida quotidiana.
Não vale a pena ir orar à esquerda e à direita, fazer rituais, como eu o fiz em minha vida.
Hoje, a Luz está aí, por toda a parte.
Não há necessidade de ir levantar-se ao Sol nascente, para saudar o Sol.
Pensem no Sol e o Sol está aí.



Vocês são Luz e é-lhes solicitado fazer uma verdadeira revolução, compreender que vocês são seres divinos e
que o período de separação das dimensões está terminando.
O aprendizado que vocês vivem há mais de 50.000 anos está terminando.
E aqueles que desejarem aceder a essa dimensão nova, abandonar o conhecido para ir para o desconhecido,
bem, eles serão capazes de ir, na condição de querer, de decidir, de reconhecer sua mestria interior, de
reconhecer seu ser de Luz interior e de exteriorizá-lo, de deixá-lo eclodir, como um filho que nasce.

Aí está o que se chama o acesso à quinta dimensão.
Esse fenômeno de quinta dimensão acompanha-se do que se chama, no plano vibratório, uma noção de
reversão da consciência, que não é mais dirigida para si, mas para o exterior.

Reversão do planeta, ilustrada pelo que se chama a reversão dos polos e assim por diante.
Tudo isso é uma maravilhosa sincronia geométrica perfeita.

Questão: qual é o papel da educação dos jovens neste período de transformação?

É preciso, efetivamente, compreender, caro amigo, que tudo o que foi construído em nosso mundo moderno,
mesmo quando eu estava encarnado (ou seja, desde a escola para todos, ou seja, desde o fim da revolução
francesa do século XIX e durante o século XX), tudo o que lhes ensinaram e tudo o que ensinaram aos jovens
é o condicionamento.
Ensinam a eles ser condicionados, fazer assim e não de outro modo.
E, em seguida, no trabalho e nas regras sociais, ensinam-lhes, sempre, a mesma coisa, a fazer assim e não de
outro modo, o que é bem e o que não é bem, em função de regras editadas pelos outros que, estes, não as
respeitam, absolutamente.

O ser humano tem sido condicionado há 50.000 anos e, sobretudo, desde o século XIX e o século XX.
Falam-lhes de sociedade liberal.
Mas não há liberdade alguma.
A única liberdade que vocês têm é de encontrar o ser interior.
Portanto, é preciso fazer tomar consciência aos seus filhos, se vocês os têm, que eles são seres divinos, que
tudo o que eles veem no exterior (os traumatismos que são vistos todos os dias em seu aparelho de televisão,
por exemplo, que vocês ouvem no rádio) é, antes de tudo, uma transformação que deve ser vivida no interior e
não deixar eclodir os condicionamentos.

Os orientais compreenderam isso, perfeitamente.
A maior parte dos orientais que vieram à França tentou, com a linguagem da época, assim como em minha
época, de minha vida na Fraternidade Branca Universal, eu tentei ensinar essa noção de liberdade, mas, assim
que morri, eles voltaram aos hábitos.
O importante é quebrar os hábitos.

Vocês devem, absolutamente, instruir os filhos nessa noção de Divindade.
Mas a Divindade não conhece limites, o que quer dizer que, hoje, vocês são mulheres, homens, crianças, livres,
hoje, mais do que nunca.
E, no entanto, vocês vivem em um mundo que os priva de sua liberdade de ser e de sua liberdade de alma.

A revolução é importante quando vocês tomam consciência da distância que existe entre o que vocês são
como ser ilimitado, Divino, mas limitado, porque estão em um corpo de carne, mas que, além disso, as regras
sociais, as regras coletivas da terceira dimensão impedem a eclosão dessa quinta dimensão.
Isso é verdadeiro em todos os países, mas, sobretudo, no país no qual vocês estão [França].
Eu posso garantir-lhes isso.

Questão: pareceria que na França, e na Europa, o sistema educativo não permite, justamente, o que
você acaba de falar.
Como um pai pode acompanhar seu filho?

O melhor modo de acompanhar um filho como pai é estar nessa mestria de que vocês são.
Quando vocês são, realmente, quem vocês são, irradiam essa qualidade vibratória, seu casulo de Luz
expande-se e vocês fazem beneficiar-se aqueles que estão em sua atmosfera vibratória dessa irradiação de
Luz.
Quanto mais vocês encontrarem a unidade, mais vocês estarão em acordo consigo mesmos, mais irradiarão
essa vibração.

Então, evidentemente, isso vai criar, no exterior, o que se chamam resistências.
Vocês vão aperceber-se de que, quanto mais vocês se abrem à Luz, mais as contingências, as imposições
ambientais no sentido amplo – a família, os amigos, os cônjuges, por vezes, a sociedade, no sentido amplo –
vão contra o que vocês descobrem.
Então, isso cria tensões.
Isso cria tremores de terra interiores.
Mas não é grave.
O importante é fortalecer sua Divindade, é fortalecer sua irradiação divina, tornar-se seu próprio Mestre.



O importante é fortalecer sua Divindade, é fortalecer sua irradiação divina, tornar-se seu próprio Mestre.
E, para isso, não há necessidade de fazer o kundalini yoga, de fazer rituais.
Sejam simples, sejam Um.
Estejam em si e todo o resto transformar-se-á.

A partir do momento em que vocês entram na resistência, ou seja, na luta contra o que está morto, lembrem-se
de uma grande regra: o que está morrendo, se vocês querem lutar contra, vocês vão impedir de morrer.
É preciso despolarizar a consciência de coisas que estão apodrecendo, deixá-las apodrecer tranquilamente.
Elas se transformarão, no momento desejado.

Agora, é importante ter a lucidez, em especial para os filhos, para voltar a essa questão, de estar nessa
irradiação de Amor, mesmo se a lucidez que se tenha do que acontece ao redor vá contra essa liberação.
É preciso, efetivamente, compreender que há oposições.

A partir do momento em que há transformação, o ser humano, mesmo a título individual, tem, sempre, medo do
desconhecido.
É preciso, efetivamente, compreender que é um grande passo para o desconhecido.
Então, é muito fácil quando se vem de lá de onde eu venho, que se tenha vivido na vida certo número de
experiências que dão a fé total, porque se sabe o que há do outro lado do espelho, naquele momento, é muito
«fácil» no interior.

Mas, no exterior, é ainda mais difícil, porque se dá conta apenas de oposições.
Isso faz parte do jogo da vida.
Não se pode ter eclosão de algo de novo sem afrontar, sem atritar-se de algum modo, às forças de oposição,
mas não é preciso bater-se contra.
É preciso, simplesmente, crescer em Luz, crescer em Amor, crescer em tolerância e, sobretudo, em serviço e,
sobretudo, em reagrupamento.

A força vem do grupo, sobretudo em relação ao sistema obsoleto, que recusa morrer.
É normal que ele recuse morrer.
Não é preciso atribuir importância ali.
Isso faz parte da lógica de transformação existente a cada vez que há uma mudança de estado vibratório.

Questão: como experimentar, nesses reagrupamentos, as novas regras sociais mais adequadas com
a evolução para a quinta?

Cara amiga, os reagrupamentos permitem experimentar no interior do reagrupamento.
Agora, se esse reagrupamento quer impor regras no exterior, ou seja, em sistemas sociais que já estão
estabelecidos, vocês vão ao confronto, vocês vão dissolver o grupo.
Vocês não podem lutar contra as forças de involução ou as forças que recusam a mudança.
É preciso tentar estabelecer um casulo coletivo, não completamente fechado ao mundo, mas que mostre ao
mundo a imagem do florescimento, a imagem da Luz, a imagem da concretização na matéria de novas regras
de vida.
Mas, em caso algum se pode lutar contra.
É preciso, efetivamente, compreender que apenas se pode deixar morrer em si, mas, também, no exterior de
si.

Podem-se mudar as estruturas.
Mas se vocês querem mudar as estruturas, isso para nada serve, porque vão entrar em uma luta.
As estruturas mudarão, a partir do momento em que vocês tiverem mudado, suficientemente, em si, mas,
também, no grupo.
É a noção do exemplo.

Se vocês vão afrontar o que já está estabelecido, não poderão lutar contra.
Não é possível.
Vocês serão afogados pelo sistema.

O importante é crescer na mestria.
Vocês não podem impor sua visão do que realizaram ou do que têm vontade de realizar.
Vocês podem, simplesmente, apenas realizá-lo, crescer na fé do que realizam.
Naquele momento, as coisas ao seu redor mudarão, de próximo em próximo.
Seus casulos de Luz serão cada vez maiores.

A partir do momento em que vocês aceitam a quinta dimensão, os casulos de Luz crescem, grandemente, e
vocês vão tocar, de próximo em próximo, pela graça da vibração, aqueles que estão prontos para mudar.
Mas aqueles que não quiserem mudar não mudarão.
Isso faz parte da liberdade, também.

Vocês não podem impor a Luz, estando na quinta dimensão, conhecendo a Luz, para aqueles que não a
querem.
Isso faz parte da liberdade da alma.



Isso faz parte da liberdade da alma.
É importante compreender.

Questão: você teria preconizações sobre essas regras de funcionamento?

Há algo a compreender nesse nível.
Ao nível de um reagrupamento, seja de três indivíduos, de dez indivíduos ou da célula coletiva de vinte e quatro
unidades, nesse caso, não há noção de democracia.
São tolices, isso nada quer dizer.
Há uma noção de consenso total.
Não há regra de maioria porque, a partir do momento em que não há a totalidade da consciência coletiva, que
vai ao mesmo sentido, se há uma delas que não está de acordo, isso quer dizer, necessariamente, que a
decisão não é boa.

Ao nível da consciência coletiva e do grupo em especial, deve haver uma unidade coletiva.
Isso quer, efetivamente, dizer que esses vinte e quatro, ou esses três ou esses seis, ou esses doze funcionam
como um único homem e vão, todos, ao mesmo sentido.
Enquanto há um deles que se opõe, isso quer dizer que não há unidade ao nível do grupo.
É extremamente importante.

Na terceira dimensão, vocês têm funcionado, em todo caso, desde vários séculos, aproximadamente em
democracia, ou seja, porque vocês creem que há uma maioria que tudo vai bem, e bem, de modo algum.
A prova, vocês a veem, hoje, em seu país, em todos os países nos quais a democracia foi instaurada.

A democracia é algo de diabólico.
É algo que divide, ainda mais.
É a mesma origem: demo - cracia, demo - níaca.
A mesma coisa: demos – o povo, diabólico: desvio.
O único modo, e eu falei disso em minha vida, de ter um grupo coerente, é que esse grupo seja religado à sua
unidade coletiva e, em seguida, que essas unidades coletivas vão, todas, ao mesmo sentido, porque elas
estão religadas ao que se chamava a sinarquia, ou seja, um governo cuja origem não é situada em sua
dimensão.
Mas isso, os homens políticos que são da terceira dimensão não quererão, jamais.

Todos aqueles que se afirmam, mesmo hoje, que estão em energias alternativas («nós somos a renovação do
mundo político»), é falso, uma vez que eles funcionam na democracia.
O único modo de funcionar, e vocês não o conhecem na terceira dimensão, seria preciso, já, ter presente, no
espírito, são as regras sinárquicas, ou seja, que há um colégio que não está na dimensão na qual vocês estão
e alguns seres são religados, autenticamente, a dimensões superiores.

Foi o que aconteceu no tempo antigo, nos tempos bíblicos, com os vinte e quatro anciões, ou seja, o governo
oculto do planeta, que governava em função de regras espirituais bem mais elevadas do que a terceira
dimensão.
Isso existiu quando do que vocês chamaram a Idade de Ouro.

Em alguns momentos, nesse período de 50.000 anos, as regras de funcionamento social não eram tomadas
em conta através da unidade coletiva.
Era preciso recriar uma unidade coletiva, de maneira a conectar uma unidade coletiva situada em planos
vibratórios muito mais altos.
É o que se chama a sinarquia.
É o modo espiritual, é a governança espiritual.
Isso nada tem a ver com as regras democráticas atuais.

Mas tranquilizem-se, na terceira dimensão não pode ser de outro modo, porque se está dividido, separado.
É preciso que a maioria guie-o.
Não bastam 51%, porque isso quer dizer que há 49% que são contra vocês.
É importante compreender.

Em contrapartida, se um coletivo, um grupo, uma unidade coletiva, no sentido em que eu a entendo, acede à
quinta dimensão e toma suas informações a partir da décima primeira, não pode haver erro.
Há, por exemplo, os povos do Intraterra (que alguns de vocês não conhecem, mas há povos que vivem na
Terra, no que vocês chamaram Agartha), nos quais não há problemas de democracia, porque eles vão, todos,
sem exceção, ao mesmo sentido.
Não pode haver alguém que derrogaria a regra coletiva, porque todo mundo vai ao mesmo sentido da Luz.
Todo mundo vai ao sentido da expansão da Luz e não ao sentido da retração da Luz.

Ora, a terceira dimensão passa seu tempo a ir – isso não é um julgamento de valor, nesse nível – de
experiências em experiências, expansão/retração.
É similar para a democracia.
Mas, jamais, a democracia nomeará a Luz.



Não é possível.
Eu os ouço refletir.

Questão: o fato de estar nessa diligência alternativa não seria um meio de sensibilizar mais pessoas
e ampliar a audiência desse gênero de alternativa?
Será que não haveria, de qualquer forma, uma vantagem em fazer isso?

Haveria uma vantagem, mas, cara amiga, é preciso, efetivamente, compreender que, no país no qual vocês
estão, a França, mais do que a maioria das pessoas, mais de 50% estão de acordo com esses movimentos
alternativos.
Todo mundo sabe, mesmo aqueles que em nada creem, que a Terra vai ao muro, diretamente, direto adiante.
Todo mundo sabe que as teorias do crescimento infinito são impossíveis de realizar.
Todo mundo sabe que os combustíveis fósseis estarão esgotados em dez, vinte anos.
Todo mundo sabe que há a energia livre.
Todo mundo sonha com isso.
Ela é realizável, obviamente.
Agora, se vocês dão suas vozes para homens políticos, eles as adaptarão à terceira dimensão.

O importante é o caminho de grupo a título individual, mas, também, através da unidade coletiva.
E isso é o que se chama de ilhas de sobrevivência.
Vocês não poderão obrigar a mudar aqueles que não querem mudar.
Não é porque vocês mostrarão a eles como fazer crescer legumes ou reciclar o papel, reciclar os excrementos
ou reciclar o que quiserem que isso vai fazê-los mudar, porque eles não estão nessa marcha.
Em contrapartida, há muitas pessoas que estão prontas para mudar.

Mas o mais importante que se tem a fazer é mudar a si mesmo, no interior, e adotar, já, para si, regras de
funcionamento.
Agora, o perigo que há, através do que vocês chamam a política, seria criar uma força através dessas energias
louváveis, eu diria, de quinta dimensão, que irá contra esses movimentos políticos existentes e essa dicotomia
infeliz esquerda/direita, direita/esquerda, um pouco como se se tivesse esquecido de que havia três
dimensões e, portanto, três polos e não dois polos.

Sempre se quis opor dois polos, um ao outro, enquanto sempre houve uma terceira via, que não é a via do
centro, mas que é a via do consenso, que nada tem a ver com o que vocês vivem na terceira dimensão.

Afora, a sensibilização, no sentido em que essa dama coloca essa questão, corresponde a algo que é,
entretanto, visível, todos os dias.
Mesmo aqueles que recusam ver sabem, perfeitamente, que há algo que não funciona.
É evidente.
Não há necessidade de estudos científicos para saber que o clima está completamente destruído, que a Terra
perdeu toda sua homeostasia, todas as suas capacidades de regulação.
Os agricultores sabem disso.
As pessoas que escutam a Terra sabem disso.
Não há necessidade de entrar com as dimensões superiores para ver que vamos, todos, mas todos, sem
exceção, a uma revolução.
Há os que irão ao muro e que vão aceitar a revolução.
E há aqueles que não vão aceitá-la.
Mas é assim.

A sensibilização é extremamente potente.
Mas a melhor sensibilização que vocês podem fazer é a de aumentar seu casulo de Luz, é a de aumentar sua
mestria, sem preocupar-se com o resto.
O resto virá.
Os reagrupamentos são importantes, na escala puramente local.
Haverá outros reagrupamentos, mas muito mais tarde, que serão ajudados pelas forças de Luz, pelas forças
ditas extraterrestres, que virão fazer reagrupamentos muito mais importantes, em lugares extremamente
precisos, não unicamente na França, mas, sobretudo, na América Latina.
Mas isso é para mais tarde.

De momento, os reagrupamentos que lhes são solicitados são as pessoas de mesma afinidade, na condição,
eu repito, de que vocês estejam no consenso.
É extremamente importante.
Vocês não terão esse consenso nos mundos políticos, porque irão contra outras forças que estão morrendo.
Não se pode lutar contra.
É preciso deixá-las morrer em paz.

Questão: como tornar fluida a instalação desses reagrupamentos para que eles possam
desenvolver-se, apesar do contexto exterior?



Cara amiga, você evoca, aí, um problema extremamente delicado e, efetivamente, uma vez que, de qualquer
modo, a partir do momento em que vocês vão evoluir na quinta dimensão, vocês vão incomodar ao seu redor.
E, se vocês se reagrupam mais, isso vai incomodar, ainda mais, os outros.

Como assim, seres que escapam do condicionamento?
É inimaginável para a sociedade francesa.
Mas isso não é importante, porque no tempo de Cristo era a mesma coisa.
Era, também, extremamente complicado.
A partir do momento em que há uma novidade que intervém – e a novidade de hoje é diferentemente mais
importante do que aquela de há dois mil anos – há a chegada de uma nova dimensão.

Então, efetivamente, as resistências serão cada vez mais fortes.
Mas, progressivamente e à medida que houver resistências, progressivamente e à medida que vocês tiverem a
impressão de que está pesado, progressivamente e à medida que vocês resistirem, não em oposição (não é
preciso lutar contra, mas resistir a essa pressão), progressivamente e à medida que vocês resistem ao que
chamam esse peso, progressivamente, seu casulo de Luz, sua dimensão espiritual cresce, cada vez mais.
Ela é forçada, ela cresce, cada vez mais, ela asfixia.
E, a um dado momento, ela vai ressoar, cada vez mais.
Essa é uma verdade extremamente importante a compreender.

Não há fatalidade, mesmo se isso lhes pareça extremamente pesado, mesmo se isso for, efetivamente, cada
vez mais pesado.
Não é preciso enganar-se.
Não se vai deixar alguns seres sobre este planeta encontrar a Luz.
As forças resistentes, as forças que querem permanecer na terceira dimensão (eu não falo, mesmo, de forças
involutivas, aquelas que puxam os fios das marionetes, mesmo as outras estão a par de que há algo que
acontece), elas não querem, sobretudo, que isso aconteça.
Elas não querem, sobretudo, que esses seres acedam a essa Luz, porque elas estão na sombra.
Elas têm medo.
Não é porque elas sejam negativas, mesmo se haja algumas que são, é porque elas não conhecem isso.

Mas se vocês se tornam um exemplo, através do que constroem, apesar das resistências exteriores, se vocês
mesmos crescem em Luz, talvez, um dia, essa vibração vá tocar esses seres e, talvez, naquele momento, eles
aceitarão.
Não há alternativa.
É preciso continuar a trabalhar, continuar a resistir, através dessa compreensão que vem dessa terceira
dimensão, que tenta fechá-los, lutando, lutando cada vez mais, não enfrentando, mas aumentando a força
inversa de expansão que está em vocês.
Esse é o caminho espiritual normal.
Assim como é preciso trabalhar a terra, para que ela dê algo, é preciso arar a alma, também.
E, nesse momento, vocês vivem o arar da alma, todos.

O acesso a uma dimensão nova não se faz assim, com um golpe de varinha mágica, com a cabeça nas nuvens
e deixando cair a Terra.
Não.
É preciso estar com a Terra.
É por isso que, hoje, há muitas pessoas que, como vocês dizem, estão «enlouquecendo», ou seja, estão
evadindo-se a mundos quiméricos, à utopia, a todo mundo que é belo, a todo mundo que é gentil.
Porque é para os mundos da quinta, mas não é para imediatamente, não na terceira dimensão.

Quando vocês estiverem na quinta, aí sim, vocês estarão nos mundos de Luz, nos quais não há mais divisões.
Tudo é harmonioso.
Tudo é estruturado, mesmo a Luz é estruturada.
É uma pequena percepção do que vocês viverão na quinta.

Mas aí, na terceira, vocês estão na resistência.
E o que acontece no exterior acontece no interior.
Obviamente, em nós, há coisas que não querem morrer: alguns apegos, alguns condicionamentos, alguns
medos, também.
Então, considerem, efetivamente que, se, mesmo em vocês, é difícil, porque há os medos do desconhecido,
digam-se que, para aqueles que não tiveram a chance de crer nisso e de viver um pouco da quinta dimensão,
eles apenas podem estar na resistência em relação ao que vocês vivem.
Eles apenas podem tentar colocar-lhes bastões nas rodas, porque isso dá medo a eles.
Portanto, é preciso continuar a expandir os casulos de Luz, continuar a encontrar essa dimensão de serviço,
essa dimensão de Amor, essa dimensão da Unidade da Divindade.
E isso se chama a mestria, autocontrole.
É isso a mestria.

Questão: para aqueles que quiserem reagrupar-se, há lugares mais favoráveis?



O ser humano tem a capacidade de criar lugares vibratórios.
Não há que procurar um lugar vibratório preciso.
Há, efetivamente, diferenças vibratórias importantes, de acordo com as regiões, de acordo com as localidades,
também.

Agora, o lugar tornar-se-á o que vocês ali colocarem.
Então, agora, mesmo se o lugar não seja vibratoriamente elevado, cabe a vocês trabalhar de forma a que ele
se transforme.
É extremamente importante.
Aparentemente, vocês exprimem, todos aqui, a noção de sede de reagrupar-se, então, façam-no.

Se vocês acham que se asfixiam demasiado nesse país, então, mudem de país.
Se acham que se asfixiam demasiado na cidade em que estão, então, mudem de cidade.
Peçam, também, para que a Luz faça-se, em suas aspirações.

Há, também, uma maravilhosa regra: quanto mais se aproxima da quinta dimensão (quaisquer que sejam os
obstáculos exteriores), há algo que se deve desenvolver, é o que se chama a sincronia da Unidade.
A partir do momento em que vocês entram na sincronia habitual (ou seja, que as coisas aconteçam, como eu
diria, sobre rodas), a um dado momento, vocês vão entrar na sincronia da Unidade.

Naquele momento, tudo será instaurado de maneira mágica.
A partir do momento em que vocês aceitam, totalmente, sua Divindade, se vocês fazem como o Cristo na cruz,
que disse: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha», «eu sou meu próprio Mestre, mas eu entrego minha
vontade a uma vontade superior», naquele momento, as coisas não se farão sozinhas, mas serão muito mais
fluidas, muito mais naturais.

Se há demasiadas resistências em relação ao que vocês querem fazer, naquele momento, coloquem-se a
questão da exatidão do que há a fazer.
Não é preciso, tampouco, tornar-se paranoico e crer que, assim que há algo que venha em oposição, são as
forças de resistência.
Por vezes, também a resistência é, unicamente, interior, e não exterior.
E o que se faz não está em acordo com a Unidade da divindade que nós somos.
E, naquele momento, obviamente, os planos espirituais põem um pouco de “epa!”, para as correções em
curso, eu diria.

Então, a partir do momento em que as coisas entrarem na fluidez da Unidade, na sincronia da Unidade, nas
quais as coisas forem simples, mais simples, então, naquele momento, vocês estão, verdadeiramente, em seu
caminho.
Naquele momento, os obstáculos devem calar-se.
É preciso colocar as fundações, agir, obviamente, mas, naquele momento, as coisas devem fazer-se.
As coisas desenrolam-se normalmente, quase normalmente, em todo caso, muito mais facilmente.
Essa é uma grande regra espiritual.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Questão: você falou, há pouco, de um coletivo de vinte e quatro. Por que a cifra vinte e quatro?

A cifra vinte e quatro é um número extremamente importante, sobretudo para a quinta dimensão.
Vou tentar dar-lhes alguns elementos extremamente simples.

A propagação da Luz em sua dimensão corresponde, ao mesmo tempo, a um mecanismo ondulatório, a Luz,
tal como vocês a veem do Sol propaga-se com regras extremamente precisas.
Agora, em um plano mais sutil, o que vocês chamam a luz, ou seja, o prana na terceira dimensão, tem uma
estrutura globular.
Na quinta dimensão não é assim.
Se vocês tentam pôr glóbulos ao lado uns dos outros, verão que, entre os glóbulos, há buracos.

Na quinta dimensão. A Luz não pode estar ausente.
Ora, o que se chamam de glóbulos têm uma forma hexagonal.
As regras de propagação da Luz não são mais, de modo algum, ondulatórias.
Elas são diferentes.
Isso que quer dizer que a Luz, na quinta dimensão, é muito mais coerente do que a Luz que vocês têm na
terceira dimensão.

As pessoas que fizeram uma experiência de morte iminente, que saíram do corpo, que acedem a essa Luz,
descrevem uma Luz brilhante, uma Luz branca de amor, que não queima e que, no entanto, aquece e invade
tudo.
É a Luz da quinta dimensão que vocês não veem aqui.
Não há correspondência alguma.

O reflexo do Sol é apenas o reflexo da quinta dimensão.
O agenciamento da Luz faz-se em uma onda de forma hexagonal, ou seja, de seis lados.
Ora, pensa-se que a estabilidade máxima da Luz corresponde a seis vezes quatro.
É por isso que esse número de vinte e quatro é extremamente importante e que há, nos antigos tempos, os
doze sábios duplicados em vinte e quatro, os vinte e quatro anciões.
E há, sempre, essa noção do doze e vinte e quatro, que é extremamente importante.

Essa Luz na quinta dimensão tem particularidades completamente diferentes do que acontece na terceira,
independentemente de regras de coerência.
Há, na quinta dimensão, um agenciamento da Luz muito mais harmonioso.
O pensamento, por exemplo.
Quando vocês emitem um pensamento na terceira dimensão, esse pensamento, efetivamente, dispersa-se, ele
vai diluir-se.
Por vezes, ele chega a entrar em coerência com trânsitos luminosos e, então, outro vai captar seu pensamento.
Vão dizer que é telepatia.
Mas, na quinta dimensão, todos os pensamentos são captados por todas as outras entidades.
E, se vocês têm um pensamento que não vai ao sentido da Luz, que desestrutura a Luz, todo o edifício, todos
os seres humanos que estão na quinta dimensão percebem-no, instantaneamente.

É por isso que vocês devem, como se diz, purificar todas as zonas de sombra, antes de aceder, totalmente, à
quinta dimensão.
Na quinta dimensão, o que se chama a sombra não existe.
A Luz está por toda a parte.
É por isso que, por exemplo, no Intraterra, não há um ponto de Luz com uma sombra portada.
Há a Luz, por toda a parte.

Quando vocês andam no Intraterra, há Luz por toda a parte.
Não há sombra alguma.
Vocês não podem encontrar a sombra.
A sombra não existe.
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O que se chama de casas, elas são quase transparentes, porque não há sombra possível.
Vejam, as regras de funcionamento são profundamente diferentes.

Ora, o número vinte e quatro corresponde a uma arquitetura da Luz e, também, a uma arquitetura de grupos que
funcionam na quinta dimensão, seja nos mundos delfinoides do Intraterra ou algumas raças humanoides, tais
como os seres de Vega da Lyra, que funcionam de acordo com essa regra de quinta dimensão, ao mesmo
tempo tendo um corpo na terceira dimensão.

Há seres que estão na quinta dimensão que não têm mais corpo físico, no sentido que vocês entendem.
E há seres que conservaram o corpo, em especial, os delfinoides que estão no Intraterra, que são, de algum
modo, os guardiões da Terra, os verdadeiros guardiões da Terra, porque eles acompanham a Terra e
preparam-na para fazê-la passar à quinta dimensão pelas portas do Intraterra.

Aí está o que se pode dizer, rapidamente, sobre a diferença da Luz na terceira dimensão e a Luz na quinta
dimensão.
É por isso que a Luz não pode ser coerente na terceira dimensão.
É um mundo que foi criado.

O que vocês chamam a terceira dimensão decidiu ser criada há mais de 50.000 anos, em uma data
extremamente precisa, por Orionis.
Orionis que criou esse estado de consciência específico do ser humano, para desenvolver certo número de
capacidades que outros povos que não viveram a terceira dimensão invejam, porque, fazer a experiência do
distanciamento, fazer a experiência da sombra e da Luz é algo de extremamente importante na evolução.
Não é algo de negativo, em si, é uma experiência.
Mas essa experiência não é indispensável nas cadeias evolutivas.

Questão: não há um paradoxo entre o fato de que a vida seja movimento e que, de outro lado, você
fala de um mundo baseado na cifra vinte e quatro, ou, para nós, algo de fixo?

É preciso, efetivamente, compreender que a Luz agencia-se de maneira geométrica perfeita, mas através de
um hexágono de seis lados pode-se construir formas geométricas variáveis.
Entretanto, o círculo não é característica de mundos multidimensionais.
Quanto mais a Luz estrutura-se, mais ela se torna coerente, mais a expansão de consciência torna-se possível.

Lembrem-se do que eu lhes dizia no preâmbulo, quando se falava de outras dimensões.
Na vigésima quarta dimensão não há mais qualquer antropomorfismo, as entidades são entidades triangulares,
perfeitamente definidas por lados.
Há uma geometria sagrada.
Os movimentos dos planetas obedecem a essa geometria sagrada.

Agora, o que vocês veem, o que chamam um globo, a forma circular evoca, efetivamente, para vocês, o que se
chama o movimento, e ele é ilustrado pelo que se chama o movimento dos planetas de forma circular.
Mas, em outros níveis e consciência, o movimento não é ligado a uma estrutura circular, mas a uma estrutura
geométrica perfeitamente definida, como, por exemplo, o isododecaedro, que é estrutura geométrica perfeita,
que não é fixa, mas que evoca movimentos.
Nós estamos, aí, em algo que é a própria essência dos estados multidimensionais.

Há, além, e, em especial, quando se passa por essa famosa Luz de quinta dimensão, nessas famosas
experiências de morte iminente do outro lado da Luz, há, ainda, outra coisa.
Vocês sabem que, em minha vida, gostei muito da cabala e, quando se falava, efetivamente, da Luz que está
acima de Kether, a Sephirot do alto, há, por trás, o que se chama Aïn Soph Aur, o que está além da Luz.
E o que está além da Luz de quinta dimensão é algo que é estruturado de maneira extremamente estruturada,
ainda mais complicada do que a reunião dos vinte e quatro lados, das vinte e quatro unidades coletivas.

É preciso, efetivamente, compreender que a complexidade cada vez maior permite um movimento de
expansão cada vez maior.
E não pode ser de outro modo.
A forma circular que vocês chamam de movimento, hoje, não corresponde, longe disso, ao movimento o mais
importante.

Olhem as estruturas dos vegetais.
Olhem o que se chama os fractais.
E vocês vão compreender que a estrutura geométrica de um fractal não é baseada no círculo, ela é baseada no
triângulo.
Tudo isso são conhecimentos geométricos, e as dimensões são geometrias específicas.

A geometria da terceira dimensão é o círculo.
E o círculo é algo que é extremamente limitado em relação à estrutura triangular, por exemplo, que é ligada à
vigésima quarta dimensão.
Agora, o vinte e quatro corresponde a uma coerência, mas quem diz coerência não diz fixo, ela permite uma



expansão muito maior, simplesmente.
Quanto mais vocês sobem nas vibrações, mais há uma etereação, ou seja, a estrutura, se é que se possa falar
de estrutura, não se faz através de um esqueleto a que se chama de carbono, mas através de um esqueleto de
silício, cristal de rocha, por exemplo.
E, a cada vez, há outro estado dimensional, há uma etereação cada vez mais leve, mas através de uma
expansão cada vez maior, mas através de uma coerência da Luz cada vez mais forte, cada vez mais
estruturada, obviamente.

Questão: em resumo, para onde se vai?

Vocês vão, caro amigo, para a Luz, para a Divindade.
Não tenham qualquer dúvida sobre isso, é absolutamente evidente que a Terra é um planeta em vias de
sacralização.
O que vai para a parede são os ensinamentos obsoletos.
São as experiências passadas, são os erros que são, também, experiências, e não erros.
Tudo isso vai para a parede.

Mas seu ser, sua essência vai para sua Divindade, para a mestria.
Não há qualquer dúvida sobre isso.
Lembrem-se do que eu lhes disse há pouco: quanto mais a compreensão e as imposições do que acontece no
exterior vêm chocá-los, fragilizá-los, mais sua Luz cresce.
É, talvez, um pouco difícil aceitar, hoje, quando se sofre, quando se sofre ao ver o que acontece.
Mas a lição espiritual é nesse nível.
Quanto mais o que acontece no exterior é um fenômeno de resistência, mais vocês têm sob os olhos
fenômenos que vão parecer-lhes aberrantes, graves, mais a Luz cresce, mais o acesso à quinta dimensão está
próximo.

É preciso continuar a trabalhar nessa mestria, nessa sinceridade, nessa verdade interior.
O importante, hoje, é estar em acordo consigo mesmo.
Se há algo com o que vocês não estão em acordo, bem, é preciso mudá-lo, no interior de si.
Vocês não podem mudar o mundo.
Entretanto, se há algo que não lhes pareça correto, se vocês estão em uma relação que não lhes pareça
correta, bem, é preciso parar essa relação.
Se vocês estão em um trabalho que não é correto, é preciso parar esse trabalho.
Se vocês não estão em algo que seja correto, é preciso compreender, quaisquer que sejam as consequências,
é preciso ousar para ir adiante.

Como vocês querem encontrar essa Luz se vocês se restringem, além das restrições exteriores?
A mestria está aí: Pai, que sua vontade faça-se e não a minha, Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos.
Eu me torno meu próprio Mestre.
A solução está aí.

Vocês vivem uma época maravilhosa, extremamente importante, que se produz apenas muito raramente na
vida de uma alma.
A mudança dimensional que passa da terceira à quinta é a mudança a mais importante porque, depois, da
quinta à décima primeira, eu diria que é muito mais fácil.

A escala de tempo não é, absolutamente, a mesma, mas é muito mais fácil.
A passagem a mais enriquecedora é a passagem da terceira à quinta, porque há, aí, uma reversão muito
importante.
E é preciso ter, eu diria, essa sede de Luz, essa sede de mestria, essa sede de serviço, essa sede de
sagrado que está em vocês, mais importante do que todo o resto.

Questão: você poderia precisar as datas de evolução entre 2006 e 2012?

Caro amigo, aí está uma questão que mesmo o Pai não sabe.
O que eu posso, simplesmente, dizer é que vocês conhecem, todos, a data limite para a sacralização, ela é em
2012.
O que posso, simplesmente, dizer é que, quanto mais essa data aproxima-se de 2012, mais ela se torna não
difícil, mas um pouco traumatizante, eu diria.
Vocês entraram, desde o fim do ano de 2005, e para os dois anos que vêm, no que eu chamei, em outras
canalizações, em termos um pouco mais figurados, a surra cósmica.
Essa surra cósmica é que vocês vão estar em face de si mesmos.

Quais são suas escolhas?
É o período de decisões.
O que vocês querem fazer?
Ir para a quinta ou permanecer na terceira?
É o mais importante.



Vocês querem ir para a mestria?
Vocês têm necessidade, ainda, de fazer experiências da divisão, da separação, dos jogos afetivos, dos jogos
de posse, dos jogos de manipulações, dos jogos de chantagens, ou querem, realmente, ir para a mestria?
Aí estão as verdadeiras escolhas que há a fazer entre agora e 2007.

No que concerne à sacralização do planeta, ou seja, a subida vibratória, saibam que tanto o povo do Intraterra
como dos mundos multidimensionais (os extraterrestres, como vocês os chamam) têm-se prontos para esse
momento, para o que se chama o fenômeno de ascensão planetária.
Esse fenômeno pode ser entre imediatamente e, o mais tardar, no fim de 2012.
Mas há ciclos no planeta.

De momento, vocês estão na surra, ou seja, que o máximo de seres deve tomar consciência de que a
humanidade de terceira dimensão vai à parede, através da suposta mestria tecnológica.
Vocês vão compreender que a mestria tecnológica nada é, absolutamente.
Se, amanhã, vocês não têm mais eletricidade, tudo desmorona.
Se, amanhã, o vírus da gripe aviária passa ao homem, vocês morrem, todos.
De que vale a tecnologia aí?
De que vale o ser humano que não tem a Divindade em si?
O único baluarte contra isso é a mestria, a unidade, a Luz.
Há apenas isso.

Agora, eu não posso dar datas precisas, mesmo Maria, mesmo Deus, o Pai em pessoa, mesmo Orionis não
conhecem as datas, mesmo Sereti, do alto de sua vigésima quarta dimensão não conhece as datas, porque há
uma distorção que existe entre as dimensões.

Nós sabemos que isso vai acontecer.
Mas, quando vemos, a partir da décima primeira até a quinta dimensão, as coisas acontecerem, nós não
podemos controlar a escala de tempo.
Simplesmente, nós sabemos que há uma barreira temporal extremamente precisa, que é 2012, que é o
advento do novo Sol, ou seja, a quinta dimensão.
Essa é a barreira.

Mas, entre o fim de 2005 até 2012, vocês entraram nos sete últimos anos.
Sete é um número importante.
Vocês têm sete anos para aceder à sua Divindade, cada um em seu ritmo.

Há os que acederão no último minuto.
Mas, quanto mais vocês abrirem, agora, seu canal para a quinta dimensão, para a verdade de quem vocês são,
mais o trabalho será fácil.
Quanto mais houver seres humanos que trabalharão para a abertura dessa Luz, mais será fácil.
Não pode haver cronologia mais precisa do que essa.

Mesmo nós, em outras canalizações, declaramos certo número de elementos.
Nós declaramos, já, eu penso, no mês de novembro, que haveria um inverno rigoroso, com temperaturas
extremas.
Nós declaramos que haveria um despertar do cinturão de fogo do pacífico, um ressurgimento de elementos.
Mas tudo isso vocês veem, todos os dias, há anos.
Isso vai crescendo.

Os sismos jamais foram tão violentos.
O elemento ar jamais foi tão violento, o elemento fogo também.
Mas o ar é, sobretudo, os vírus.
Efetivamente, certo número de doenças está chegando, não para punir, mas para fazer tomar certa
consciência, a emergência dessa nova vibração, muito mais intensa, muito mais rápida.
Os fenômenos de massa são muito importantes nesse nível.

Portanto, não há cronologia mais precisa do que essa.
Nós tratamos, como eu diria, dia a dia, o que acontece, como vocês.

Questão: pode-se dizer que, se o ser humano não acede à sua Divindade, a humanidade vai,
portanto, morrer por vírus ou por catástrofe natural?

É preciso, efetivamente, compreender, cara amiga, que nem todo o planeta passará à quinta dimensão, em
todo o caso, não todos os seres humanos.
Há um número que permite fazer bascular o conjunto, mas é muito pouco, em relação à totalidade.
Há muitas pessoas que devem refazer um ciclo de 50.000 anos, ou mesmo de 300.000 anos na terceira
dimensão.

Não se esqueçam de que é como se vocês estivessem na escola.



Há os que estão na sexta e outros que estão no curso preparatório, e outros no CM2 e que hesitam em passar
à sexta.
É exatamente a mesma coisa.
Vocês não podem portar julgamentos.
Há almas que estão na primeira encarnação, que não podem compreender a quinta dimensão.
Vocês não podem querer que eles contenham essa expansão.
Nem todo mundo está no mesmo nível.

Questão: por que essa data limite de 2012 em relação ao acesso à quinta dimensão?

Aí, vocês entram em fenômenos astrológicos extremamente precisos.
A terceira dimensão foi iniciada e criada do zero, por Melquisedeque (por Orionis, se preferem), em 50.731
antes de Jesus Cristo.
A data de 2012, adicionada a 50.731, corresponde, muito precisamente, à data de precessão de equinócios,
que corresponde à entrada – que já começou – do sol central da galáxia, que se chama Sírius, cuja irradiação
começou a manifestar-se sobre a Terra desde 1987.
Desde 1987 até 1999, houve doze anos até o último eclipse do Sol.
Entre o mês de agosto de 1987 e o mês de agosto de 1999, há doze anos que correspondem aos doze
trabalhos de Hércules, mas, também, às doze constelações zodiacais.
Em seguida, entre 18 de agosto de 1999 e 2011, há, novamente, doze anos.
E o último ano é a recapitulação dos vinte e quatro anos precedentes.
É extremamente preciso.

Agora, nesse intervalo de tempo, há tomadas de consciência humana que acontecem.

Mas os sistemas solares, os planetas, os sóis evoluem em uma álgebra extremamente precisa, que não sofre
atraso, com ou sem os humanos.
Eu diria, no limite, e, talvez, isso os choque, que a raça humana é uma quantidade insignificante em relação à
evolução do planeta.
A evolução da quinta dimensão far-se-á com ou sem os humanos.
Vocês não estão sós na Terra, há, também, aqueles do Intraterra.
Há bilhões de delfinoides abaixo.

Há peneiras planetárias que passam pelas portas, pelos polos.
As passagens dos extraterrestres não se fazem pelas vias dos ares, como vocês creem.
Não creiam que eles viajam durante milhares de anos.
Eles passam, diretamente, de dimensão em dimensão, pelas portas planetárias, pelos ocos dos planetas.
E, se querem, nós não somos, vocês não são quantidades insignificantes, mas nós somos um grão de areia
nas engrenagens planetárias.

A sacralização da Terra far-se-á com ou sem o humano.
Isso não tem qualquer espécie de importância, mesmo se vocês sejam seres Divinos indestrutíveis.
Há os que vão precisar de milhões de anos antes de compreender isso, em termos terrestres, eu quero dizer.
Mas pouco importa, vocês sabem, efetivamente, que o tempo terrestre não existe.

Questão: o que é dos animais?

A mesma coisa que os vegetais.
A mesma coisa que tudo o que faz parte constituinte deste planeta.
Há animais que estão muito próximos da individualização humana, por exemplo, os cavalos, os cães, os gatos,
os elefantes.
Tudo vai passar à quinta dimensão.
Os vegetais já começaram a subir.

Para aqueles que percebem as auras, os casulos de Luz das árvores, veem, imediatamente, uma árvore que
subiu à quinta dimensão.
A irradiação dela não é mais a mesma, ela não é mais isolada, sua irradiação comunica-se com os outros
vegetais.

Há vegetais que já passaram à quinta.
A estrutura de algumas árvores é específica do vizinho delas, porque elas têm uma raiz na quinta dimensão.
Mas compreendam, efetivamente, que o mais importante é a evolução coletiva do planeta e de todos os seus
habitantes, quaisquer que sejam.
E, sobretudo, a malha, o que se chama a rede magnética que está na superfície da Terra.
As redes sagradas, em especial, estão sob a influência de povos do Intraterra, a quem se chama os
delfinoides, que estão mantendo a coerência do planeta há 300.000 anos porque, com todas as tolices que fez
a raça humana, ela teria explodido há muito tempo.
Felizmente, eles estão aí.
Isso é importante a compreender.



Agora, os planos espirituais, em sua benevolência, esperam apenas uma coisa: é que o ser humano volte-se
para sua Divindade, para sua própria mestria.
Mas, para isso,como eu disse, é preciso a experiência da compressão, a partir do momento em que o ser
humano tiver começado a asfixiar, a partir do momento em que ele começar a ver que tudo o que ele construiu:
esse mundo tecnológico, esse mundo informatizado, esse mundo robotizado, esse mundo que é dependente,
ao extremo, de algo que é exterior ao ser humano.

Quando vocês chegam à quinta dimensão, não há mais necessidade de técnicas.
A única técnica que lhes é solicitada é a mestria da Luz e o agenciamento da Luz.
Tudo se faz naturalmente, com a Luz.
Por isso, eu lhes digo, os extraterrestres, não esperem vê-los em caixas de sucata de metal!
Não são bons extraterrestres.

Questão: você poderia dar-nos uma visão da vida na quinta dimensão?
E da vida na décima primeira dimensão?

A décima primeira dimensão, cara amiga, será para uma próxima vez, porque é muito longo.
Para a quinta dimensão, já, é preciso diferenciar o que é a evolução de um povo humanoide de um povo que
não seria humanoide.
Por exemplo, eu penso nos delfinoides, que evoluem na quinta dimensão no Intraterra.
Já, eles não têm necessidade de comer, mesmo se conservem certa forma de alimentação.

Agora, se se permanecem, se quiserem, nas raças humanoides, vamos tomar um exemplo extremamente
importante, porque eles têm um papel preponderante a desempenhar no fenômeno de ascensão planetária:
aqueles a que se chama os seres de Vega da Lyra, os vegalianos.

A estrutura de quinta dimensão nada mais tem a ver com a estrutura de terceira dimensão.
A vida é diferente.
A vida não tem mais necessidade de sexualidade.
A sexualidade não passa mais pelos órgãos genitais.
Ela não passa mais pela cabeça.
Ela passa pela mistura de vibrações.
Mas isso, as pessoas que fizeram experiências fora do corpo conhecem.

Agora, os circuitos que são implementados não são mais, absolutamente, os mesmos.
A cavidade cardíaca não possui quatro cavidades, mas seis cavidades, três cavidades vezes dois.
Há uma atrofia do sistema digestivo, porque a alimentação não é, absolutamente, indispensável.

Agora, a arquitetura do cérebro humanoide torna-se profundamente diferente.
Os lobos frontais desenvolvem-se de maneira exagerada, porque a telepatia de circuitos prefrontais toma uma
importância extrema, uma vez que a telepatia é desenvolvida.
Há uma sensibilidade extrema à vibração, que não passa mais pelas ondas sonoras, mas que passa pela
vibração direta eletromagnética, percebida pelos captores do cérebro.

O sistema de visão não é mais, de modo algum, aquele que vocês conhecem.
A visão torna-se estereoscópica, ou seja, é uma visão multidimensional.
A vida, também, é diferente na quinta dimensão, para os humanoides, mas, também, os delfinoides.
Há um agenciamento coletivo extremamente específico.

Lembrem-se do que eu lhes dizia: a humanidade não pode mais funcionar com a noção de sombra, com a
noção de Luz e de sombra.
Há apenas a Luz.
Não pode haver elementos que pertençam à terceira dimensão, na quinta dimensão.
O que quer dizer que não pode mais haver doença, tampouco.
A doença é, unicamente, ligada a uma resistência, a uma oposição entre a vontade da alma e a vontade
pessoal.
Isso é extremamente importante a compreender.
Portanto, não há mais doença, mais necessidade de comer.

Há certo número de coisas que evolui, também, independentemente da estrutura.
As regras sociais não têm mais necessidade de existir, uma vez que tudo se faz no sentido da evolução da Luz.
Não há mais necessidade de pôr o que vocês chamam leis.
Não há mais necessidade de pôr regras de funcionamento, uma vez que todo mundo conhece as regras.
São as regras da Luz.

A vida é diferentemente mais fácil na quinta dimensão.
Não há mais essa noção de dificuldade.
Tudo se cria com a Luz e pela Luz.
É profundamente diferente neste planeta, na terceira dimensão.



Aí está o que se pode dizer sobre a quinta dimensão.

Questão: nessa vida na quinta dimensão, isso significa que somos imortais, que não fazemos mais
filhos?

A gênese do filho na quinta dimensão é extremamente específica.
Mas ela depende dos povos.
Se vocês vêm da raça humana e continuam na via humanoide, a gestação, tal como é concebida no interior de
um corpo, não é, de modo algum, a mesma.
Agora, é um pouco difícil falar disso.
Saibam que, nos delfinoides, há alguns grandes golfinhos que vivem no Intraterra (no mundo aéreo e não
hídrico), que têm aproximadamente 200.000 anos (a escala do tempo não é, absolutamente, a mesma).
Mas, para eles, 200.000 anos não é ser imortal, é uma visão completamente diferente da evolução do tempo.
Portanto, é extremamente diferente.

Os vegalianos, por exemplo, há o patriarca de Vega, que é um ser que evolui, agora, há mais de 350.000 anos
no mesmo corpo, porque a estrutura vibratória do corpo de quinta dimensão (mesmo se seja um corpo que
vocês possam perceber na terceira, não é um fantasma, ele pode ter-se, tocar-se), é constituída de silício, ele
não é constituído de cadeias carbonadas, como vocês.
Há uma estrutura diferentemente alta em vibração.

A terceira dimensão pode ser impactada pela quinta dimensão, de maneira extremamente potente, eu diria.
A estrutura de quinta, que tem o ar muito mais frágil de aparência, é muito mais sólida do que a sua na duração
de tempo, porque o sistema que mantém a vida que se chama o DNA não é, absolutamente, o mesmo.
Mas seria extremamente complicado falar demasiadamente antes da quinta dimensão.

Tudo o que vocês têm a fazer, lembrem-se, é encontrar sua Divindade interior.
Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo.
Encontrem seu ser interior, sua Divindade interior, sua mestria.
Todo o resto fluirá da Fonte, naturalmente.

Questão: uma vez que se esteja na quinta dimensão, qual é o objetivo de vida?

Muito simples: passar à décima primeira dimensão.
Isso vai tomar um tempo enorme.
Tudo é experiência.
A vida é experiência permanente.
É uma expansão sem fim para permitir-lhes, após éons e éons, para nos permitir, após éons e éons, retornar à
Fonte primeira, enriquecidos de todas essas experiências.

Quanto mais se afasta do centro após ter passado por zonas de sombra, mais se começa o caminho de
retorno, mais se expande, cada vez mais.
É um pouco paradoxal a descrever, ou seja, quanto mais vocês se afastam do centro e mais se aproximam e
mais se afastam, ainda mais, desse centro.

É uma expansão permanente.
Ser humano é, também, tornar-se um dia, um planeta.
É, também, tornar-se, um dia, um Sistema Solar, é, também, tornar-se, um dia, um Sol ou um Sol Central.
É infinito.
É indefinido.
Há, sempre, trabalho.
Mas o trabalho faz-se em outras circunstâncias específicas.

O trabalho o mais difícil, eu posso certificar-lhes, posso assinar um papel, se quiserem, é a terceira dimensão.
Na quinta dimensão é muito mais fácil.
O trabalho o mais difícil, vocês o têm feito há 50.000 anos.

Bem, caros amigos, espero revê-los.
E vou aportar-lhes, como de meu hábito, toda a minha bênção, todo o meu amor.
E, sobretudo, bom caminho, divirtam-se muito.
________________________________________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente feliz por reencontrá-los neste período extremamente importante, que
é o período de Páscoa.
Eu lhes desejo todas as boas vindas.
Não se esqueçam de que vocês estão nesse período pascal, período da ressurreição, mas, também, período
de energia extremamente, profundamente transformadora.
Período no qual os fundamentos do ano que vem, ou seja, entre agora e o período de Páscoa do próximo ano,
2007, corresponde a um ano extremamente agitado.

Então, se quiserem, vamos passar revista o que faz seus questionamentos, suas interrogações, suas
apreensões, mas, também, suas alegrias.
Então, eu os escuto, caros amigos.

Questão: qual é o objetivo da encarnação?

A encarnação na terceira dimensão é o objetivo comum a toda vida, a toda expansão de consciência, a tudo o
que constitui os universos.
É a experiência, o enriquecimento da experiência.

Através da terceira dimensão existe um processo, eu diria, um pouco específico, que é ligado à
experimentação da sombra, à experimentação da divisão, à experimentação de coisas que não estão,
necessariamente, todo o tempo, em contato com a Luz.
É uma experiência de separação que foi chamada, por alguns, «a experiência da queda».

O objetivo é o de retornar, como sempre, em todos os sentidos do termo, reverter-se, retornar à Fonte.
Há, através desse afastamento da Fonte, o apelo e a sede da Fonte.
O objetivo da encarnação é o que escolheu a alma, para experimentar certo número de eventos, mas, também,
para exprimir a vida e a Divindade através da separação da Divindade.

Questão: como se pode recuperar a energia solar no quotidiano?

Sendo um ser solar, estando na alegria permanente, estando na irradiação permanente, estando na expansão
permanente, e afirmando o «eu sou» e o que lhes deu o Intraterra: «eu sou Um, eu sou a Unidade, eu sou a
Divindade, eu sou a Luz».

A partir do momento em que vocês tomam consciência disso, totalmente, não como uma repetição ou uma
afirmação, mas como a realidade essencial de sua interioridade, naquele momento, vocês estão religados à
Fonte Sol, mas, também, ao Sol Central, mas, também, às outras dimensões.

Vocês não estão mais divididos, vocês saem da terceira dimensão.
Vocês entram na universalidade da vida, na universalidade da manifestação e na não dissociação.
Vocês saem da distância, da separação.
Vocês entram na reunificação.

Questão: a que correspondem a Sexta-feira Santa, a Páscoa, a Ascensão?

Caro amigo, essas informações são onipresentes no ensinamento cristão.
Agora, pode-se falar disso um pouco ao nível espiritual, em relação, eu diria, às novas energias e à quinta
dimensão.

O fenômeno que acontece no momento da festa pascal é o abandono da terceira dimensão, porque ela é
simbolizada pela crucificação.
É, também, a frase que eu lhes dou, frequentemente: «Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
O que poderia ser chamada uma morte é, de fato, uma ressurreição.
Essa ressurreição é quando o Cristo volta sobre a Terra e pede aos seus próximos para não tocá-Lo, porque
Ele já foi ao Pai e voltou da Luz.
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E Seu corpo é um corpo de quinta dimensão, que se chama transfigurado, um corpo de ressurreição.
Esse corpo de ressurreição será mantido durante certo número de dias, de semanas, que são preliminares à
Sua partida com o corpo, ligada ao que foi chamada a Ascensão.

O fenômeno de Ascensão é exatamente correlacionado ao que se chama a ascensão à quinta dimensão.
E vocês compreendem, com isso que, antes de ascensionar, vocês devem morrer para si mesmos, morrer
para a terceira dimensão, renunciar à terceira dimensão, o que fez o Cristo na cruz.

Não há um caminho específico, singular, que seja ligado à encarnação do Cristo.
O que foi ilustrado por Sua vida é o que deve viver todo ser humano que quer aceder a essa dimensão de Luz.
Assim, o mistério da Páscoa e o mistério da ressurreição é ligado à beleza de abandonar-se a outra vontade,
que é a vontade da Luz: Pai, que sua vontade faça-se.

Naquele momento, há a crucificação, que é uma morte para o ego, para o modo de funcionamento superado,
para o modo de funcionamento que fazia com que houvesse um momento em que vocês considerarão que há
o antigo e o novo.
Esse momento de basculamento preliminar ao fenômeno de ascensão vibratória da quinta dimensão é um
momento que deve ser decidido, escolhido, de maneira extremamente precisa, ou por circunstâncias exteriores
(talvez, impostas como a verdadeira crucificação de Jesus), mas, também, em sua vida.

O momento em que vocês decidem dizer: «Pare! Eu não quero mais do que está morto, eu não quero mais do
que é passado. Eu quero o que é o novo».
A partir daquele momento há, ilustrado de maneira um pouco tragicômica pelas religiões, pela tomada de véu
de religiosos que é a renúncia à vida profana.
Mas, aí, é-lhes solicitado, neste fim de ciclo para esse ano, para a vida próxima, renunciar ao que era, talvez,
vocês antes, e que não tem mais seu lugar para aceder à quinta dimensão.

Entre a renúncia e o período da ascensão passa-se, exatamente, um ciclo total.
Esse ciclo, extremamente importante, é ilustrado na vida de todo ser humano, no momento em que ele se
dirige para a realização, que é posterior à crucificação e que desemboca no momento em que se sobe com o
corpo à quinta dimensão.

A diferença essencial é que esse caminho, hoje, não se faz de maneira individual, mas deve fazer-se de
maneira coletiva, ou seja, toda a humanidade junta.
E o que eu chamei, em certo momento, a surra, o espancar cósmico, os golpes de bastão atrás da cabeça, é
esse fenômeno que deve viver-se, que deve permitir-lhes aceder, a título coletivo, na condição de aceitar
renunciar à armadilha da materialidade, à armadilha de seduções, quaisquer que sejam, que os afastam de seu
ser interior, para aceitar, totalmente, a dimensão nova.

Não se pode entrar na dimensão nova com a antiga vibração.
Apenas entra-se na dimensão nova com a nova vibração.
A nova vibração nada mais tem a ver com a antiga.

O que vocês sentem em si há algum tempo, outros, há anos, alguns, mais recentemente, não pode, em caso
algum, acompanhar-se de um acesso a essa nova dimensão, vibração, mantendo o antigo.
Isso não quer dizer que seja preciso abandonar mulher e filhos, o que não quer dizer que seja preciso
abandonar seu trabalho e todo o resto.
Para alguns, é preciso abandonar o trabalho, para outros, é preciso abandonar o lugar, para outros, é preciso
mudar de cônjuge.
Para outros, é preciso mudar algumas coisas que estão «podres», que é necessário ousar deixar cair, que é
necessário ousar deixar, para ir para o novo.
Mas, aí, cada história é pessoal, não há regras estabelecidas.

O que é a regra estabelecida é a regra da renúncia.
Essa regra de renúncia permite o acesso à nova dimensão.

Aí está o mistério da festa pascal e que é diferentemente mais importante do que o mistério da encarnação.
A encarnação corresponde ao processo da queda na terceira dimensão.
É algo que vocês superaram, amplamente.
É a primeira iniciação.
Ela ocorreu há 50.000 anos.

Pode-se estimar que, hoje, mesmo aqueles que voltam as costas para a Luz, penetraram no mais profundo da
encarnação e do mistério da encarnação, mesmo se não tenham, ainda, olhado a Luz.

É-lhes solicitado, hoje, não descer ao mais profundo da terceira, mas voltar a subir à quinta.
Voltar a subir á quinta é o mistério da festa pascal, é o mistério da ascensão.

Questão: se uma problemática de saúde parece ser uma escolha de alma, é correto pedir uma cura?



É perfeitamente possível, cara amiga.
Não é porque há uma escolha de alma que foi decidida antes da encarnação que essa escolha de alma não
possa ser mudada pela própria alma, em função de seus desejos, em função de suas compreensões.
Talvez, a escolha da alma tenha sido – e isso você não pode saber enquanto não o viveu – viver certo
fenômeno e viver a reversibilidade de um fenômeno a um dado momento.
A alma poderia envergonhar-se de não ter passado ao ato, no momento em que ela devia passar ao ato.
Não há, de qualquer modo, qualquer barreira para levar a efeito em relação ao seu pedido.

Bem, caros amigos, vou desejar-lhes uma boa preparação para a Sexta-feira Santa, para a ressurreição
também.
E, sobretudo, avancem na paz, na alegria, no bom humor.
Tem-se a impressão, através de algumas de suas questões, que seus questionamentos e suas interrogações
são como uma forma não de sofrimento, mas de preocupações importantes que não têm razão de ser.
As coisas devem fazer-se de maneira totalmente fluida.

Quanto mais vocês avançam na quinta dimensão, ao mesmo tempo estando na terceira, eu garanto, mais as
coisas devem fazer-se naturalmente, sem interrogações.
Vão ao sentido da fluidez.
Vão ao sentido da Unidade.
E, quanto mais vocês estiverem no sentido da fluidez, mais estiverem na Unidade, mais as coisas fluirão da
Fonte.
E menos haverá questionamentos em relação a coisas, mais as coisas serão evidentes.
A única interrogação situar-se-á nos planos espirituais e não no desenrolar do material na terceira dimensão.
Isso é importante, também.
Nisso, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Reflitam bem em tudo isso.
Eu os amo e eu os abençôo.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, vocês todos aqui presentes, já me
encontraram, alguns, uma única vez, outros, um número incalculável de vezes, eu diria, há vários meses, agora.

Primeiramente, permitam-me observar que, em seus casulos de Luz, uma importante energia de transformação
é posta em movimento, é mobilizada no interior de vocês; permitam-me, primeiro, dizer-lhes o que vejo, para
aqueles de vocês que têm vivido essa energia específica.
É uma energia ligada, como vocês compreenderam, à inversão, essa inversão é, ela mesma, ligada ao
fenômeno a que vocês chamaram pré-ascensional.
Há, nesse nível, um processo de reversão de energias que foi levado a efeito.

Esse processo de reversão corresponde a uma passagem de energias do quarto chacra, que vocês chamam
chacra do coração, ao nível do chacra da cabeça e o chacra da cabeça que passa ao nível do chacra do
coração.
Processo de reversão extremamente importante que é iniciado, eu diria, e sob o governo do Arcanjo a quem
vocês chamam Uriel.

O Arcanjo Uriel intervém ao nível do processo iniciático ligado ao fenômeno de reversão.
Retenham, efetivamente, que há uma passagem de energias da cabeça ao nível do coração e uma passagem
de energias do coração ao nível da cabeça: processo de alquimia, eu diria, extremamente importante, que visa
preparar os canais, as estruturas, os circuitos, se preferem, que vão ser levados a efeito no momento da
transfiguração ligada ao fenômeno da ascensão.

Aí está, caros amigos, se quiserem, vamos entrar, agora, em um processo habitual de respostas às suas
questões, tal como eu gosto.
Então, eu lhes deixo a palavra; agora é com vocês.

Questão: esse processo pode provocar tensões entre a alma e a personalidade?

Completamente, uma vez que há, aqui, um grau de desapego, de mestria, se preferem, de acesso a um nível
superior de mestria.
Mas, às vezes, a personalidade tem dificuldade para soltar o que já foi adquirido, que é considerado como um
ato espiritual.
Mas não se esqueçam de que cada passagem espiritual acompanha-se, a cada vez, de uma renúncia.

A renúncia, o soltar deve ser preliminar, sempre, à nova etapa, e isso, de maneira contínua na evolução tanto ao
nível de uma vida como ao nível da evolução global de almas.
A cada vez que há aquisição de um novo potencial, transformação de um novo potencial, vocês devem soltar o
que foi adquirido a um dado momento.
Isso corresponde, efetivamente, ao que você chama, cara amiga, um fenômeno de tensão.

Lembrem-se do que eu dizia há dois, três meses, em relação aos elementos, em relação ao despertar dos
vulcões do cinturão de fogo do pacífico, em relação aos sismos.
Tudo isso está se produzindo sob seus olhos, o estado, entre aspas, de surra cósmica – tal como eu defini –
pode chamar-se, agora, um estado de urgência, eu diria.
Há uma urgência ao nível do planeta, urgência para a tomada de consciência dos indivíduos, urgência para a
tomada de consciência coletiva do que está acontecendo.

Questão: poderia definir o que é um orbe?

O termo orbe não corresponde, unicamente, a um movimento, como um movimento de uma estrela, movimento
de galáxia, movimento de um satélite em seu movimento perpétuo, entre aspas, de atração, através de seu
planeta para um satélite ou através de um planeta para seu sol.
O orbe é um fenômeno, eu diria, primeiro, matemático, que corresponde a um ir e um retorno da energia, uma
vibração que passa ciclicamente pelo mesmo lugar, com um nível vibratório diferente, no que concerne aos
orbes aos quais você se refere.
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Os orbes correspondem a uma vontade dinâmica da Luz em movimento, através de um circuito extremamente
preciso, determinado de maneira matemática, quase geométrica também.

Isso corresponde aos orbes que são fenômenos de vontade, contrariamente à propagação da Luz que têm em
conta corpúsculos, tanto no mundo de três dimensões no qual vocês vivem como nos mundos
multidimensionais, nos quais a propagação faz-se em todas as direções do espaço em linha reta.
O orbe segue um caminho que não é a linha reta, isso é extremamente importante, é um espaço ou uma linha,
se preferem, imaginário, que seria de natureza curva.
Ora, a propagação curva corresponde a uma dimensão além da dimensão para a Luz.

Questão: há uma relação entre a trajetória desses orbes e as fitas de DNA?

Caro amigo, você toca, por essa questão, um aspecto essencial da mística do DNA.
Efetivamente, o DNA, que é o apoio vibratório de muitas coisas em sua terceira dimensão, é um DNA, em
vocês, profundamente destorcido em relação ao que ele teria podido ser nessa terceira dimensão, que teria
integrado as dimensões superiores.
Coisa que será possível no momento do fenômeno de ascensão, no qual haverá uma replicação em seis vezes
do DNA, para passar para doze fitas de DNA, o que será profundamente diferente do que vocês têm
atualmente, doze pares de fitas de DNA.
Isso, se querem, é outra história, que acompanha a passagem dimensional como a mudança de estado entre o
carbono e o silício, mas isso, também, é outra história.

Agora, há, sempre, nos fenômenos Luz, ou uma propagação linear ou uma propagação que é curva, e vocês
compreenderam, através do que eu disse anteriormente, que a Luz dimensional, quer ela esteja na terceira,
quer esteja na quinta ou, ainda, além, a propagação da Luz é, sempre, em todas as direções do espaço, de
maneira linear.
Mesmo se é um orbe de natureza ondulatória, eu diria, a propagação é de natureza linear, mesmo se o
agenciamento da Luz seja profundamente diferente da quinta dimensão e do que existe na terceira, é sempre
linear.

Em contrapartida, quando se está além das dimensões, isso corresponde a uma propagação de natureza
orbital, eu diria, que é como uma espécie de círculo um pouco deslocado, uma elipse, se preferem, e essa
elipse vocês a encontram porque é o movimento, lembrem-se, e cristalização da vida que é inscrita no DNA,
através da espiral do DNA.

Há, efetivamente, uma ligação extremamente importante, ao nível microcósmico, em relação ao macrocosmo,
em relação às galáxias, entre o orbe de uma galáxia e, efetivamente, o orbe, a elipse que existe no DNA.
Há uma analogia, aqui, extremamente importante.

A propagação da Luz nessa terceira dimensão faz-se – para permanecer simples – digamos, isso vai passar
de dimensão em dimensão, descendo, vibratoriamente, desenhando como um relâmpago a partir dos mundos
os mais sutis.
Dir-se-ia, na cabala, «os mundos Briáticos» vão descer ao longo de Sephirot, ao longo de emanações
energéticas, para encarnar-se na terceira dimensão, fazendo um desenho de linha quebrada, como um
relâmpago, isso não é um orbe.
Em contrapartida, a associação desse relâmpago em linha quebrada que muda de dimensão à espiral vai dar o
ângulo de cristalização do DNA.

Questão: qual é a diferença entre o DNA primário e o DNA atual?
 
O DNA atual é um DNA profundamente remodelado, que foi limitado pelas forças, não involutivas, mas pelos
jogos do processo de encarnação e de descida ao mais profundo da terceira dimensão, pelo nascimento do
ego, pelo nascimento da energia a que vocês chamam distanciada, separada, que os faz ver tudo como
exterior a vocês, exceto o que não é vocês.

Vocês consideram que vocês e o exterior não é a mesma coisa.
Isso é uma energia de distanciação e de separação, que é uma experiência que, eu os lembro, tornou-se
necessária, pelo desejo exprimido pelas almas de descer na encarnação.
É um processo que acompanhou um desaparecimento do DNA primário substituído pelo DNA que vocês têm
em sua biologia, que eu tive em minha vida, e que todos os seres vivos que passam sobre este planeta têm,
que é baseado em um sistema de duas fitas de DNA.

Mas o DNA primário, ou DNA de quinta dimensão (uma vez que é o limite, se querem, do que vocês chamam a
biologia, ou seja, o processo de partículas encarnadas densas), situa-se ao nível da quinta dimensão.
Na décima primeira dimensão apenas começa a haver processos de agenciamento de Luz, sem,
necessariamente, precipitação de aspecto molecular, eu diria, ou de aspecto proteico ou de aspecto de
constituintes que vocês conhecem ao nível biológico.

O DNA primário, que é o DNA que prefigura a passagem da décima primeira dimensão à quinta dimensão, o



nascimento do DNA primário situa-se, portanto, entre a quinta e a décima primeira.
Na quinta dimensão, a propagação da Luz faz-se de maneira eminentemente diferente daquela que vocês
conhecem na terceira, nós já falamos disso.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que esse DNA primário tem particularidades em relação à Luz,
que são totalmente diferentes daquelas que vocês conhecem hoje.
Esse DNA, ao nível da raça humana, deve possuir um número de fitas muito mais importante, para permitir um
funcionamento a partir de núcleos de silício e não a partir de núcleos de carbono.
É, se querem, algo ao nível biológico, que é difícil de compreender de momento, porque há uma composição
celular que não funciona, de modo algum, do mesmo modo.

Questão: beber muito é necessário para as integrações energéticas?

Beber muito é necessário para a intensidade das vibrações que lhes chegam.
Agora, beber muito, quando se está no excesso de água, pode, também, parecer paradoxal.
É preciso não se esquecer, sobretudo, de beber não unicamente água, eu não disse álcool, mas beber,
sobretudo, minerais, sucos de frutas em quantidade importante.
É preciso que haja minerais absorvidos ao mesmo tempo que a água, se vocês absorvem demasiado água,
sem minerais, não é bom.

Todo processo para o suco de frutas, ou uma extração de frutas será extração positiva, quaisquer que sejam as
frutas.
Enfim, se vocês querem dormir, talvez, não valha a pena quilos de laranja à noite.
Eu não disse comer frutas, eu disse beber sucos de frutas, não é, de modo algum, a mesma coisa.

Tomando um suco de frutas vocês vão eliminar certo número de elementos que não comem, como a pele.
Agora, algumas frutas serão, efetivamente, muito mais assimiláveis pelo organismo, e sem demasiado açúcar,
em todo caso, mas convém desenvolver, se vocês bebem muito, a quantidade de minerais que são absorvidos
ao mesmo tempo que o líquido.

Questão: que é das cenouras?

A cenoura não é, unicamente, boa para a linha, é boa para as vibrações também.
A cenoura intervém através do metabolismo da vitamina A.
É um pouco complexo para entrar nisso, mas há, quando do processo ascensional, quando de processos de
transformação energéticos, uma ativação precisa de algumas zonas do cérebro que necessitam de um aporte
mais importante de caroteno, ou seja, pró-vitamina A.
É preciso fazer suco de cenoura.

Questão: o que é da intervenção sobre os três corações, de Maria, e dessa «reversão»?

Não há problema algum.
Lembrem-se de uma coisa extremamente importante: ao nível do cérebro, há dois lobos.
Igualmente, ao nível do coração, há quatro cavidades, mas vocês têm um coração esquerdo e um coração
direito.
Há uma analogia entre o trabalho que se chama de três corações (ou seja, corpo físico, corpo energético e
corpo espiritual) e o cérebro, os hemisférios cerebrais, mas há, também, o cerebelo, que intervém no equilíbrio
alto/baixo.

O cerebelo é a sede do inconsciente coletivo, mas, também, a sede de todas as suas memórias.
Há, nesse processo de reversão, uma passagem, eu diria, de energias, da cabeça ao coração e do coração à
cabeça.

Lembrem-se de que, na descrição que vocês têm do sétimo chacra, há uma parte externa, que corresponde ao
sétimo chacra, e uma parte central, que corresponde ao quarto chacra.
Há, na imagem do sétimo chacra, o quarto chacra, já.
Em contrapartida, no quarto chacra não há a imagem do sétimo chacra.
É a coisa que está chegando, há uma vontade divina de fazer com que o coração torne-se o centro primordial
de emissão de energia, o que não é o caso, de momento.

De momento, seu centro eletromagnético o mais potente é o centro solar, que é situado no plexo solar, o
centro cardíaco, vai tornar-se, na quinta dimensão, um centro não mais emissor/receptor, contração/dilatação,
mas estará em movimento permanente, ainda, em cavidade única e não mais em duas cavidades.
A fusão dos três corações é um trabalho preliminar, assim como o trabalho de reversão é um trabalho
preliminar a isso.

Portanto, em resumo, não há antinomia nem anomalia entre o trabalho de fusão do coração feito por Maria e o
trabalho feito pelo coletivo feminino que leva as energias da cabeça ao coração.

Questão: essa «reversão» é, realmente, uma forma de inversão?



Enquanto vocês estão na terceira dimensão é um relacionamento.
Agora, quando há mudança dimensional, há reversão, em todos os sentidos do termo, o planeta deve, também,
reverter-se, como ele bascula seus polos a cada mudança de vibração.
Assim como a passagem à sacralização do planeta, passagem à quinta dimensão acompanhar-se-á de um
basculamento de polos, mas, também, de uma inversão dos seres humanos, o que não quer dizer que vocês
vão ter a cabeça no coração e o coração na cabeça, mas, simplesmente, o relacionamento vai acompanhar-se
de um funcionamento diferente.

O funcionamento do cérebro é uma emissão permanente de ondas eletromagnéticas, o coração emite, de
maneira intermitente, as ondas eletromagnéticas, isso se tornará mais completamente verdadeiro na quinta
dimensão, será exatamente o inverso que se produzirá, ou seja, a cabeça passará à emissão intermitente, o
mental, o intelecto não estará mais no primeiro plano, mas o coração estará no primeiro plano.
Ele estará, portanto, na emissão permanente, mas é, necessariamente, uma reversão.
Isso não quer dizer que a bomba cardíaca, tal como vocês a concebem, estará na cabeça e que o cérebro
estará aqui, no coração, mas há, entretanto, realmente, um fenômeno de processo de reversão, ilustrado pelas
modificações, também, do que se chama a região cervical em relação ao parassimpático craniano, a região que
faz a comunicação entre o cérebro e o coração.

Questão: é o parassimpático que dificulta o metabolismo, nesse momento, em muitos?

Em alguns casos, perfeitamente.
A zona do pescoço é uma zona extremamente importante, é um lugar de transição, é um lugar de passagem do
ar, dos alimentos, mas é, também, o lugar da eclosão espiritual.
É, também, o que, na cabala que era querida ao meu coração, em minha vida, chamava-se Daat, ou seja, a
porta do insondável, do incognoscível, é a porta das amídalas, que é ligada ao parassimpático craniano, que é
ligada à reversão.

Os ritos de reversão que haviam sido chamados a «Noetologia» destacavam o processo de transfiguração,
que era ligado à ativação da glândula alta maior, que é ligada à carótida.
É, também, um processo de reversão.
O Arcanjo Uriel é ligado ao processo de reversão, de passagem ao décimo primeiro, ao décimo segundo
corpo, ao novo corpo espiritual.
O décimo primeiro corpo é o corpo da reversão, ele é ligado à região cervical.

Questão: por que rigor e misericórdia estão no mesmo nível na árvore de Sephirot?

Sim, mas diferenciados entre a esquerda e a direita, é sempre assim, ao nível da construção da árvore de
Sephirot, há sempre o que se chama uma árvore sefirótica com a coluna do meio, que é o equilíbrio entre a
coluna de direita e a coluna de esquerda.
A coluna de direita, a coluna de esquerda são as duas polaridades, os dois pratos da balança, se prefere, que
permitem estabelecer o equilíbrio.

O equilíbrio, sozinho, nada quer dizer, pode fazer-se apenas através do equilíbrio de duas massas laterais, de
duas energias laterais.
O rigor só, conduz ao desequilíbrio, a miséria só, conduz à desordem, é exatamente o mesmo princípio, há um
equilíbrio a encontrar em qualquer coisa.
É a mesma coisa nos três estágios de Sephirot, nos três estágios da vida da alma.

Então, cara amiga, se você desenha sobre alguém que está diante de você, há, primeiro, a coroa, Kéther, que
desce, primeiro, para a cabeça, para os dois hemisférios do cérebro, que se chama Chokmah e, em seguida,
Binah.
Em seguida há Hesed, Guebourah, Tiphreth, Netzah.
Gebourah é a esfera que se chama marciana, é o rigor, o rigor marciano, o rigor da guerra.
Do outro lado há a misericórdia.

Agora, não lhe dirá grande coisa a mais saber de qual lado está a energia.
O importante é resolver a dualidade dessas duas coisas que são, a priori, antinômicas, de cada lado do prato.
Reuniram-nas ao centro de maneira a passar ao nível inferior.

Questão: isso corresponde às quatro «barreiras» indicadas por Maria?

É exatamente a mesma coisa, assim como ao nível das barreiras dos quadris, há dois outros Sephirot
inferiores.
E, depois, há, ainda, duas outras, aqui, essas duas outras, pouco importa o nome hebraico, mas elas
correspondem às duas polaridades, masculina e feminina de enraizamento.
É papai e mamãe, é o que se chama a porta dos quadris, que correspondem a uma região extremamente
importante, que deve resolver-se no meio, através do Hesod, ou seja, o fundamento, o momento em que o ser
humano torna-se um homem, desembaraça-se de suas raízes paternas/maternas, mas, também, as raízes, eu



diria, mais ao nível simbólico, que é o soltar total em relação à masculinidade, à feminilidade, que se
reencontra, aliás, no alto, ao nível do cérebro.

Mas, aí, você me faz ir muito longe; não é um curso de cabala esta noite.

Questão: poderia falar-nos de medos?

A ausência de medos pode ser gerada, também, por um ego extremamente forte.
A espiritualidade acompanha-se, também, de alguns medos: o medo da queda, o medo do vazio, o medo de
morrer, por que não?
Cada medo é diferente.

O medo é um guard-rail.
Quando eu falo de mestria, é a confiança, ao invés da palavra medo, mas quem diz confiança na vida não
suprime, necessariamente, todos os medos.
Obviamente, quando há uma serenidade interior, quando há um estado de despertar permanente, o medo
tende a apagar-se, mas você acredita que, em minha vida, eu jamais experimentei o medo?
Você acredita que os grandes sábios do Oriente não tenham, jamais, experimentado o medo?
É uma bobagem.
Você acredita que o Cristo, na cruz, não tenha tido medo?

A mestria acompanha-se, também, de medos.
Quando eu falo de mestria, eu não falo de supressão do medo.
E eu ouço os cérebros que refletem, isso acontece sempre, antes que eu saia, há sempre um momento de
reflexão como esse.

A mestria nada tem a ver com o medo.
Agora, se um indivíduo consegue suprimir os medos, através de um artifício, qualquer que seja, seja uma vela,
uma oração, bem, tanto melhor.

Agora, desconfie de um ser humano que não teria, jamais, medo.
Eu diria que ele está completamente perdido em seu ego.
Portanto, aí está, o medo faz, necessariamente, parte do jogo, em todos os sentidos do termo jogo.

Bem, eu lhes agradeço e, como de hábito, eu lhes aporto toda a minha bênção e boa estrada em seu caminho
de encarnação.
Eu lhes digo até a próxima vez.
Até breve, caros amigos.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, boa noite.
Estou extremamente contente por reencontrá-los neste lugar.
Temos muitas coisas a dizer-nos esta noite, muitas questões, espero, para nossas conversas, mas, também,
coisas importantes que temos a falar.

Primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas e dou-lhes, de imediato, a palavra, para que vocês possam
exprimir o que têm vontade de exprimir e para que possamos trocar, em um primeiro tempo.

Eu os escuto.

Questão: como atingir a harmonia em nossos corpos sutis?

Caro amigo, nós podemos conceber a harmonia como dois princípios que estão separados, mas que
participam, ambos, do que você chama a harmonia.
Há, primeiro, um estado de equilíbrio, que corresponde a certa forma de harmonia.
A partir do momento em que há um equilíbrio interior entre os diferentes constituintes de casulos de Luz, pode-
se falar, nesse nível, de um equilíbrio e, portanto, de uma harmonia.
Há, também, uma segunda parte de harmonia, que é a harmonia com o universo, com os elementos, com as
entidades, com as relações.
Há, portanto, uma harmonia interior e uma harmonia exterior.

A harmonia interior corresponde a um estado, de algum modo, de equilíbrio, de recentramento, de
recentragem, de equilíbrio entre os diferentes componentes de casulos de Luz e do corpo físico, nesse caso,
há uma harmonia interior.
Agora, há uma harmonia que se poderia chamar harmonia exterior: a harmonia exterior é o momento no qual os
movimentos de energias entre o que vem do exterior e o que é emitido no exterior encontram certa forma de
equilíbrio, aí também, mas um equilíbrio, eu diria, um pouco mais dinâmico, um pouco mais no movimento.
Essa harmonia é a que se pode qualificar de ambiental.

Entre harmonia interior – nos diferentes casulos de Luz, de recentragem em si, entre a parte superior e a
inferior, a inferior e a superior – mas, também, harmonia, segunda parte, ligada à interação dinâmica entre o que
está ao redor de si (no centro o mais profundo) e o que está no interior de si, essa harmonia, como você
compreende, é uma harmonia dificilmente acessível em um estado permanente, porque há, sempre,
desequilíbrios de uma ou da outra harmonia, porque isso faz parte das próprias condições da vida.

Mas existe uma terceira harmonia que é espiritual, que é a harmonia da Luz, que é independente, eu diria, das
imposições da vida, das imposições de seus pensamentos, portanto, independente, eu diria, das duas outras
harmonias.
Essa harmonia é propiciada apenas pela Luz, é um estado de contentamento, um estado no qual nada mais
tem importância do que o próprio estado.
É um estado para experimentar, em momentos privilegiados, alguns monges yogi, alguns meditadores, alguns
Santos, alguns Mestres.
Mas é preciso, efetivamente, compreender que é um estado dificilmente estabilizado.

É possível experimentar essa harmonia espiritual em alguns momentos, em alguns ciclos de sua vida; é,
efetivamente, possível entrar nesses estados de harmonia profunda.
Pode chamá-la a alegria interior, se prefere, que é independente do que pode acontecer no exterior, mas,
também, do que pode acontecer no interior dos diferentes casulos de Luz, que estão em interação.
Essa harmonia é a harmonia do reencontro e da fusão com a Luz na encarnação.
Ela é extremamente difícil, mesmo se seja o objetivo da transcendência espiritual.
Agora, as condições da evolução da alma fazem com que alguns seres tenham que viver essa harmonia
durante tempos mais ou menos longos.

Agora, se vocês devessem viver nesse estado de harmonia espiritual em estado permanente, poderiam,
dificilmente, estar em acordo com a vida material de todos os dias, dificilmente, estar em harmonia, eu diria,
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desta vez, com as pessoas que estão ao seu redor.

A harmonia é um estado ao nível espiritual, é um estado extremamente elevado ao nível vibratório, mas que
não pode acumular-se de vibrações da harmonia interior em relação aos diferentes casulos, mas, também, da
harmonia ligada ao ambiente.
Isso é importante a compreender, portanto, é, também, uma experiência, um estado de experiência específico,
que pode ser proposto ou procurado, em função de circunstâncias da vida, em função de circunstâncias do que
é empreendido pelo caminho da alma.

Portanto, seria ilusório crer que a evolução espiritual, que a mestria espiritual acompanhasse-se de um estado
de harmonia permanente, exceto se você se retira, completamente, da vida das duas outras harmonias.
Naquele momento, não há mais possibilidade, eu diria, de ação, tal como ela é solicitada nesse plano, na
terceira dimensão, para aceder à quinta dimensão.

A diligência de acesso da terceira para a quinta dimensão é uma diligência profundamente ativa, que nada tem
a ver com o que se chama a meditação feliz, a meditação que é completamente estática.
A ação é, certamente, a coisa a mais importante, mesmo se isso gere, aparentemente, uma desarmonia.

Não convém procurar a harmonia, convém procurar a plenitude, o que não é, de modo algum, a mesma coisa,
caro amigo.

Aí está o que se pode dizer sobre a harmonia.
Se isso reflete, já, nos cérebros, não terminaremos esta noite, logo na primeira questão.

Questão: uma cadela, recentemente, atacou nosso gato.
Qual é o ensinamento a tirar daí?

Cara amiga, todo ato, qualquer que seja, é, sempre, um ensinamento, porque ele participa da experiência da
vida.

Agora, a que remete o evento que se produziu?
Para alguns, certamente, a um sofrimento, o sofrimento da perda; para outros, o sofrimento da experiência
vivida diretamente; para outros, um evento totalmente insignificante e, no entanto, é o mesmo evento.

Vai assim, em todo fenômeno vital que se produz.
Mas o importante é compreender que vocês não são esse traumatismo, que não há que ser, eu diria,
concernido.
Não é a indiferença, no sentido no qual vocês a chamam, é, simplesmente, manter – quaisquer que sejam as
circunstâncias da vida – uma total mestria interior.

A harmonia, quando ela vem do exterior, pode ser quebrada por não importa o quê.
Lembrem-se deste inverno, lembrem-se dos elementos que não chegaram até vocês, mas olhem o que
acontece para as pessoas que, de um dia para o outro, perdem uma casa, perdem um parente, perdem não
importa o quê.
Há ruptura.
É na adversidade que se vê a mestria, não é na facilidade.

A espiritualidade não é algo que vai desembaraçá-los como por milagre dos eventos exteriores.
Todos os Mestres, aliás, em sua vida, foram confrontados a períodos extremamente difíceis.
Não há desapego propiciado pela espiritualidade, mesmo pela mestria a mais total, há um soltar, que é
importante.

O soltar não é o desapego, eu diria, da fachada daquele que se diz desapegado de tudo, porque o humano
vive a experiência, cada um com uma coloração específica, de acordo com seu filtro mental, seu filtro
emocional.
Mas, obviamente, essa coloração que vai fazer apreciar o evento de diferentes modos não vai provocar as
mesmas consequências em todos os seres.

O ser espiritual, que está na diligência espiritual, que começou, eu diria, certa diligência de evolução, vai ter as
capacidades, devido aos seus casulos de Luz, de poder apagar, de não ser afetado, profundamente, pelo
evento, qualquer que seja.

É preciso considerar o evento como algo de exterior, porque nada pode acontecer ao nível interior.
Eu sei que é algo que parece extremamente difícil para levar a efeito, é, no entanto, muito mais fácil do que
quando isso concerne, diretamente, a si mesmo.
Aí, é ainda diferente.

Um ser que vive uma experiência que lhe é proposta como algo de exterior, não é a mesma coisa do que viver
uma experiência que é proposta, diretamente, no interior, que põe, diretamente, em causa, a liberdade, por
exemplo, como eu o vivi em minha vida, quando se encontra injustamente, e de maneira arbitrária, posto na



prisão, privado de liberdade.
E pensem em todos esses seres que são capazes – após terem perdido pai, mãe, filho, casa, o que vocês
podem imaginar de terrível para vocês – para recomeçar a vida.
A mestria situa-se, também, nesse nível.

Não há noção de harmonia que se tenha na experiência da vida.
Isso é importante a compreender.
Agora, quando se vive um evento que se considere como traumático, a que é que isso remete, no interior de
si?
É a emoção raiva, é a emoção tristeza, é a emoção visual, é a emoção olfativa ou não sei o que mais, mas o
importante é dizê-lo, aceitar vivê-lo, no momento em que isso se produz, mas não permanecer confinado em
esquemas em relação a uma experiência traumática.

A experiência vive-se no presente, não se pode fazer dela uma projeção no futuro ou que dure além de um
tempo razoável, além do presente no qual, realmente, vocês vivem.
A partir do momento em que a experiência vai provocar um sofrimento que se reproduz em seus casulos de
Luz, isso é extremamente prejudicial, é por isso que convém, realmente, no momento em que vocês vivem a
experiência traumática, e de acordo com o grau do que é vivido, imediatamente, entrar em introspecção e ver o
que isso desperta em vocês que justifique esse estado e a duração do estado.

De fato, o evento o mais traumático que seja deveria ser transcendido, transformado, instantaneamente.
Quando vocês vivem a perda da casa, a casa é perdida no momento em que vocês vivem isso, mas no dia
seguinte, ela pertence, já, ao passado, não faz mais parte da vivência.
A privação é a mesma coisa, a riqueza é a mesma coisa.

Não é preciso estar apegado, qualquer que seja o evento que sobrevenha.
A mestria encontra-se nesse nível.
O que não quer dizer desapegar-se, porque há seres, também, que se dizem desapegados, que estão, de
algum modo, em um pedestal, mas que é completamente artificial, eles colocaram barreiras ao redor deles,
para não sentir, para proteger-se, não é a mesma coisa do que sentir e transcender.
Isso é importante a compreender.

Creio que as crianças sejam muito mais móveis e flexíveis, mesmo se exprimam mais fortemente no momento.
A partir do momento em que a emoção é exprimida, ela não tem mais que fazer parte dos casulos de Luz, e as
crianças têm essa capacidade de eliminar, com extrema facilidade.

Questão: poderia falar-nos dos vegalianos?

Perfeitamente.
Os vegalianos intervêm, frequentemente, com os povos do Intraterra, em relação aos reajustes das redes
magnéticas terrestres, em relação a tudo o que foi vivido pela Terra, em relação ao despertar dos vulcões do
cinturão de fogo do Pacífico.
Há reajustes extremamente importantes a fazer na crosta terrestre, por intermédio do Intraterra, dos quais os
vegalianos participaram.
Há, também, uma manutenção, eu diria, da coesão, que está, diretamente, em relação com eventos
extremamente nocivos, que poderiam ser desencadeados nas semanas que vêm, não de nossa parte, não da
parte dos elementos, desta vez, mas da parte da loucura humana em algumas regiões do mundo.
A Terra inteira é concernida.

Há dois riscos importantes: lembrem-se de que nós havíamos falado dos elementos que se desencadeavam, o
que é o caso, como vocês podem ver nas informações, um pouco por toda a parte, o elemento ar, o elemento
água, o elemento fogo, o elemento terra, também, obviamente.
Nisso, a loucura dos homens está entrando em um maquiavelismo extremamente perverso, desencadeado
pelos povos do outro lado do Atlântico, em relação, em especial, às guerras que se envolvem em níveis, de
momento, sutis, para a dominação dos meios de transporte ligados ao petróleo.
Há, aqui, eventos extremamente perturbadores, que nós tentamos, não eu, em todo caso, mas os planos
outros, como os seres que estão em relação com as redes magnéticas terrestres, evitar, a todo custo, para o
momento de chegar a esse extremo.
Há um período extremamente perturbado, eu diria, no qual devemos, a todo custo, evitar entrar nessa espécie
de abrasamento da loucura humana, um período extremamente perturbado entre os dois meses de maio e
junho.
Para isso, todas as vontades espirituais, todos os planos dimensionais outros tentam despolarizar essas
energias elementares na partida, que são colocadas no espírito humano.

E lembrem-se de que o que acontece no exterior é o que acontece no interior.
Então, o que aconteceu nesses últimos tempos?
Como vocês viram, há inundações extremamente importantes em toda a Europa, não vocês, mas mais do outro
lado.
Houve elementos ao nível da vida da Indonésia, do que se chama o cinturão de fogo do Pacífico, com os



vulcões que fizeram a volta e que despertaram, uns após os outros.
E, do outro lado, no outro lado do Atlântico, há os tornados e as tempestades colossais, que se desencadeiam
em plena terra.

Esses elementos são elementos desencadeados pelas lutas entre as forças espirituais em presença, mas
concernem aos elementos.
Mas o problema é que esses elementos manifestam-se, também, no interior do homem e, no que concerne
aos povos do outro lado do Atlântico, em especial americanos, há essa espécie de ar de loucura que sopra e
que vem reforçar (em lugar de tentar compreender e acalmar o jogo), tentar provocar algo de bastante
desagradável e nocivo, que nós tentamos, por nossa vez, nós também, evitar, a todo custo.

Aí está a coisa importante.
Se se viesse, agora, a esse extremo de massacre nos países que estão situados no Meio-Oriente, haveria,
obviamente, uma espécie de conjunção, também, de coisas observáveis ao nível dos elementos, mas
tranquilizem-se, é uma eventualidade que nós tentamos prevenir, que tentamos retardar, em todo caso, ao
máximo.

Questão: a que correspondem sons específicos que eu ouço, como um canto?

A partir do momento em que há o afinamento vibratório, a partir do momento em que os casulos de Luz
expandem-se, há, efetivamente, certo número de sons profundamente diferentes, que são ouvidos nos
ouvidos, acima da cabeça ou em qualquer outra parte do corpo, mas que, entretanto, correspondem à ativação
de funções superiores da consciência.
Som cristalino, música de violino e, enfim, os coros angélicos, esses sons extremamente específicos
reproduzem-se em função de alguns estados específicos de consciência ligados a leituras, ligados a
meditações, ligados a lugares ou não importa ao que mais.

Não é questão de querer reproduzir esses sons, mas, em contrapartida, saibam que, efetivamente, os
problemas de vibrações extremamente intensas geram, efetivamente, sons e, às vezes, mesmo, dificuldades
para perceber os sons materiais em relação aos sons espirituais.
Há, aí, um processo perfeitamente normal, lógico, que corresponde a isso, mas não se pode reproduzir isso à
vontade.

A meditação no silêncio, efetivamente, é um meio de encontrar esse famoso som cristalino, que é o som
interior, que é o som da fonte de cristal, que é ligado à emergência, através da meditação do silêncio, tal como
eu descrevi em minhas conferências da época de minha vida.
A partir do momento em que se entra no silêncio, o som interior pode emergir, quando se faz calar os
pensamentos, quando se faz calar as emoções, quando se consegue encontrar essa famosa harmonia interior,
e evitando a desarmonia exterior, dirige-se para a harmonia espiritual e, antes de entrar nas plenitudes da
harmonia, o primeiro sinal que aparece é, efetivamente, o som cristalino e, eventualmente, o som dos coros
angélicos, que aparece ao nível da cabeça ou acima da orelha esquerda.
Isso é algo que é ligado à ativação do Si interior, é, aliás, um sinal característico do contato com o Si interior.

Questão: poderia falar-nos dos «crop circles», dos círculos de cereais?

Pode-se, simplesmente, dizer que a inteligência que presidiu a elaboração do que você chama esses círculos
nas culturas é ligada, efetivamente, a civilizações não humanas, não necessariamente extraterrestres, mas, por
vezes, também, Intraterrestres.

Isso está em relação, diretamente, com a tomada de consciência, isso não é, diretamente, exclusivamente,
feito para ser visto por vocês, mas são, também, ondas de formas que são depositadas em lugares precisos
do planeta para energizar os lugares.

É a concretização, na forma, da emergência de algumas energias que são colocadas nesses lugares.
Não há um aspecto apenas de sinalização para vocês, mas um aspecto diferentemente mais importante para o
planeta.
Em alguns casos, obviamente, há uma fase, eu diria, um pouco codificada de informações para a raça humana,
sob forma matemática, geométrica.
Mas o papel primordial deles é, antes de tudo, um papel energético em relação aos lugares onde eles
aparecem.

Questão: é interessante subir a própria taxa vibratória antes de adormecer?

Há mais interesse em fazer isso ao despertar, porque, se você quer passar uma má noite, você não tem que
fazer isso.
A subida vibratória produz-se pela manhã, certamente, não à noite.

A noite é um momento de interiorização da energia, no qual não se tem necessidade de subir na vibração,
como você diz, no sentido que você entende.
É um processo que deve aparecer, sobretudo, pela manhã.



É um processo que deve aparecer, sobretudo, pela manhã.

Bem, caros amigos, eu lhes desejo uma boa noite, eu lhes digo até breve.
Recebam todo o meu amor, toda a minha bênção.
Eu os saúdo.
Eu lhes digo até breve.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bom dia.
Alguns de vocês já vieram, outros, é a primeira vez que vêm assistir a essas trocas que são tão queridas ao
meu coração e à evolução espiritual do planeta que vamos viver, todos juntos, se, efetivamente, quiserem.

Então, primeiramente, gostaria de dizer-lhes certo número de coisas porque, sobre este planeta, nós falamos,
frequentemente, seja eu mesmo ou outras entidades que intervêm por intermédio de vários médiuns, também,
por outra voz, da ascensão à quinta dimensão, da vinda da quinta dimensão.

Aconteceu uma coisa extremamente importante: há agora uma semana, um pouco mais de uma semana, nós
entramos, de maneira efetiva, eu diria, na possibilidade de manifestação da quinta dimensão, no limiar da
terceira dimensão.
Um aspecto vibratório extremamente potente tornou-se possível por algumas configurações astronômicas, eu
diria, que tornam possível a manifestação importante, de maneira, eu diria, tangível, perceptível, palpável
mesmo, vocês diriam, dessas energias novas, nas quais a sombra não existe mais.

Mas, antes de ir mais longe nesse processo, gostaria que começássemos a trocar.
Eu lhes digo isso, simplesmente, porque o trabalho da Mamãe lá de cima será extremamente diferente, desta
vez.
A finalidade é, sempre, a mesma, mas a presença da quinta dimensão na terceira dimensão permite a ativação
muito mais fácil, em vocês, através do casulo de Luz, através do chacra, também, a possibilidade real,
completa, de pôr em vibração as novas estruturas vibratórias que correspondem à emergência de seu novo
estado de consciência.

Essas estruturas novas correspondem ao que se chamou de cinco novas frequências harmônicas, se
preferem, o que se chama de cinco novos corpos, os cinco novos casulos de Luz.

Agora, eu lhes deixo a palavra, caros amigos.

Questão: eu assisti a uma conferência, sexta-feira passada, na UNESCO, de pessoas que falam do
que acontece atualmente.
O que você pensa disso?

Pessoalmente, cara amiga, eu não estava presente na UNESCO, como você quer que eu responda a essa
questão?
Seria necessário certo número de elementos aos quais eu pudesse, eu mesmo, colocar a questão aos seres
com os quais eu estivesse.
Parece extremamente difícil responder, precisamente, a essa questão.

Entretanto, o que podemos dizer, de maneira muito mais insistente, eu diria, de maneira muito mais formal, é
que, atualmente, devido à abertura de algumas pontes, de algumas portas, de alguns portais de comunicação,
é bem evidente que vocês estão, ainda, na terceira dimensão por algum tempo e, nessa terceira dimensão,
vocês sabem que é o domínio da separação, o domínio da divisão, o domínio no qual podem manifestar-se
forças de naturezas antinômicas que não são, necessariamente, forças evolutivas da Luz que eu chamo
autêntica.

Há, obviamente, certo número de movimentos, certo número de associações, certo número, eu diria, mesmo,
de movimentos humanistas, por que não?, que se reivindicam como tais, cujo objetivo não é aquele que é
publicado, cujo objetivo é o de associar energias, associar pessoas não para um objetivo publicado claramente,
mas para um objetivo que está escondido, que é o de desviar, obviamente, as forças de boa vontade, as almas
que se abrem à Luz para orientá-las para forças não luminosas.
Isso é uma realidade.
E essa realidade, hoje, está, certamente, em sua dimensão, cada vez mais presente.

Agora, eu repito, apenas seu julgamento interior, sua percepção interior do que lhes propõem, dar-lhes-á a
mestria de decidir se isso é, realmente, do plano da Luz ou do plano que não é da Luz.
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Isso é algo que deve experimentar-se, não com as palavras, mas interiormente, saber se o sentimento, saber
se a vibração que corresponde a esse movimento é algo de correto ou de não correto, para além das palavras,
para além das aparências, para além do rosto do que é proposto, qual é a finalidade?

Todo movimento que visaria acelerar os indivíduos em um sentido louvável de associar, mas que não iria até
propor-lhes a total mestria do que vocês são, ou seja, um ser de Luz, isso é um movimento que não participa
da Luz, isso é extremamente claro.

Muitas pessoas pensam, hoje, em reunir-se, porque é um período de reunião e inúmeros canais falaram dessa
noção de reunião, em lugares precisos do planeta, no espírito, também, e em muitos países.
Mas, obviamente, as forças que procuram associar não fazem, todas, parte da Luz autêntica.

O que vocês sentem?
Qual é o apelo que vocês sentem, para além das palavras, para além da vestimenta que está presente?
O que há por trás disso?
Será que há a realidade, a conformidade entre o que está presente, o que é reivindicado e o que está,
realmente, no interior da finalidade autêntica?
Qual é o efeito em vocês do que é proposto?

Se há, como eu senti, através do casulo da Luz dessa pessoa, uma raiva, é que, de algum modo, não está
correto, é algo que está, já, talvez, em via de ser desviado, que não vai ao sentido da mestria e da liberdade
individual.

Questão: o que é dos autistas, da liberdade real e da evolução deles?

É um problema extremamente vasto, eu diria, que requer não uma resposta uniforme, mas respostas múltiplas.

Primeiramente, certo número de regras: todo ser que decide encarnar-se na forma deficiente, seja ao nível do
corpo ou nas formas do isolamento do espírito que é o autismo, é uma escolha deliberada, é uma experiência
desejada pela alma.
Não há, nesse nível, qualquer noção de punição ou de qualquer coisa que não seja deliberado e de maneira
experimental, decidida pela alma.

Agora, os pais que teriam esse tipo de filhos não são, tampouco, punidos, ao contrário, mas enriquecidos por
uma experiência que é, certamente, vivida como algo de muito difícil, em alguns momentos, mas, também,
extremamente enriquecedor, porque vai desenvolver vias de comunicação, vias de relação que nada mais têm
a ver com as vias habituais, comuns, fáceis, de comunicação, mas vão empregar, de maneira privilegiada, as
vias do coração, as vias do perdão, as vias do soltar, as vias da aceitação que serão, para algumas almas,
extremamente importantes.
Isso é uma realidade.

Agora, quando falamos do processo de mestria, é evidente que esses seres não estão na liberdade, porque
eles escolheram.
Agora, também através do movimento ascensional que se decide, a passagem da terceira à quinta dimensão, é
evidente que certo número de almas irá, diretamente, à quinta, sendo liberados desse corpo de limitação,
desse corpo de sofrimentos e, outros, transmutarão, totalmente, o corpo, totalmente, ao mesmo tempo tendo
partido de um nível vibratório completamente deformado, mal informado, mas acederão, entretanto, a esse
corpo de Luz, a esse casulo transcendido, transformado, de quinta dimensão.

Não há meio de antecipar, hoje, de saber quais são aqueles que escolherão transformar essa matéria
deformada, esse espírito deformado para aceder à radiância total da quinta dimensão.
Porque é uma escolha que será, eminentemente, pessoal, mas se aceita esse período específico que vocês
vivem, que vive o Sistema Solar há, aí, um enriquecimento extremamente importante de almas que entram em
relação através dessa deficiência.

Aí está, cara amiga, a resposta que eu posso dar.

Questão: o que vai tornar-se o mundo material na quinta dimensão?

Quem disse, cara amiga, que o mundo material ia desaparecer na quinta dimensão?
Há duas evoluções que são possíveis.
Há seres de sistemas Extraterrestres ou Intraterrestres, como eu já disse, que evoluem há, já, centenas de
milhares de anos, em todo caso, para os povos Intraterrestres que evoluem na quinta dimensão, ao mesmo
tempo tendo um corpo que vocês qualificariam de carne, um corpo físico, mas transcendido, um corpo de Luz,
mas um corpo físico, entretanto, que não tem a mesma fisiologia que um corpo de terceira dimensão, mas que,
entretanto, possui uma corporeidade.
A diferença essencial, ao nível vibratório, eu iria, situa-se ao nível de ausência de sombra.

Na quinta dimensão não pode haver corpo de sombra, não pode haver corpo de divisão, não pode haver corpo
de separação; há, unicamente, a Luz.



Agora, a passagem à quinta dimensão com o corpo acompanha-se, também, do fenômeno que foi chamado
ascensão, a ascensão não se faz no espírito, ela se faz corpo e espírito, é o que está previsto para a maior
parte dos seres sobre este planeta, que farão o caminho da ascensão.

A quinta dimensão existe, também, independentemente da corporeidade, é o que foi chamado pelos Mestres
orientais do século passado, no tempo de minha vida, o Supramental, que os orientais hindus chamavam os
planos da Chita,ou seja, planos nos quais a velocidade mínima é a velocidade da Luz, mundos nos quais não
há sombra projetada, nos quais a vida é possível, também, sem corpo.

Agora, a vibração de quinta dimensão, quando se manifesta na terceira, como vocês o verão daqui a pouco, é
uma energia extremamente densa, extremamente rápida, mas densa, uma energia material, mas material não
dividida, material unificada, eu diria.
A diferença está nesse nível.

Vocês têm experimentado, há mais de cinquenta mil anos, eu experimentei, também, em minha vida, essa
dimensão terceira, com suas oposições, com seus caminhos de desvios que todos tomamos, mas, também,
essa dualidade essencial que habita cada um de seus atos, cada um de seus pensamentos.
Então, na quinta dimensão, tudo isso não existe mais, com ou sem a materialidade, e não é questão de dizer
que a ascensão seja um fenômeno que se faz sem a matéria.

A Terra, o planeta no qual vocês estão vai sacralizar-se, totalmente, é um planeta que é chamado a tornar-se
um planeta sacralizado.
Ele já é sacralizado, devido à consciência dele ao nível Intraterrestre, ali, onde vivem os Intraterrestres.
Agora, é o mundo de superfície que deve espiritualizar-se, mas com o planeta que, ele também, vai
espiritualizar-se.

Mas espiritualizar-se não quer dizer abandonar a matéria, o fenômeno de ascensão deve fazer-se com o corpo,
para a maior parte das pessoas que o decidirem.
Agora, para aqueles que acederem à quinta dimensão sem o corpo, eles passarão por fenômenos de transição
a que vocês chamam a morte e, agora, aqueles que recusarem o acesso à quinta dimensão, não serão
condenados às chamas do inferno, mas serão, simplesmente, reencaminhados a mundos de terceira
dimensão, para reiniciar um novo ciclo de cinquenta mil anos.

Questão: qual ensinamento essencial é preciso reter para guiar nossa evolução para a quinta
dimensão?

Há duas palavras essenciais, cara amiga, em sua questão, que são, verdadeiramente, primordiais, essenciais,
que devem invadir a consciência de todo ser humano no caminho para a quinta dimensão.
A primeira é chamada «soltar».
Soltar, em relação aos problemas; soltar, em relação ao que os dilacera; soltar, em relação ao que
sobrecarrega seu mental, sua vida, em todos os seus aspectos, tudo o que não vai ao sentido de seu
desabrochar.
E, ao mesmo tempo desse soltar, vem uma segunda coisa, que é a mestria.
A mestria é desembaraçar-se de todos os gurus, é desembaraçar-se de todos os Mestres exteriores e tornar-
se seu próprio Mestre interior, tornar-se sua própria Fonte de Luz, porque vocês são filhos da Luz, vocês são
filhos da Fonte.

É preciso despertar essa dimensão em vocês, não há técnicas complicadas, não há que inclinar-se sobre
ensinamentos, quaisquer que sejam, como eu o fiz em minha vida.
As coisas estão aí, hoje.
É tempo de colher o fruto, de acolher a vibração, é tudo o que é solicitado a fazer: a mestria, o acolhimento que
corresponde, também, ao soltar.

Como vocês querem aceder à quinta dimensão, inteiramente, conservando reflexos de funcionamento da
terceira dimensão?
Na quinta dimensão, a sombra não é possível, a doença não é possível, o ego não é possível.
A consciência, como eu já disse na última vez, não funciona de maneira individual, ela permanece
individualizada, mas funciona de maneira coletiva.
A empatia, a telepatia tornam-se os modos de comunicação privilegiados, vocês não são mais limitados pela
linguagem, aí está o importante.

Então, podem-se propor estágios, ensinamentos sobre a evolução, sobre a ascensão, sobre as liberações,
mas tudo isso, eu diria, são tolices, hoje.
O importante é ser você mesmo seu próprio Mestre interior, olhar no interior de si, para nada serve olhar um
modelo exterior.

Certamente, pode-se, sempre, encontrar um interesse em desenvolver virtudes que estão em relação com a
quinta dimensão, mas isso não é um ensinamento, não são estágios, é uma atitude de cada minuto da vida,
através do comportamento, de uma atitude, de um funcionamento que é correto, que está em acordo com a
mestria, que não vai contra a liberdade individual.



mestria, que não vai contra a liberdade individual.

Aí está o essencial para o acesso à quinta dimensão.
Não se deve deixar-se enganar por piqueniques, não se deve deixar-se enganar por movimentos religiosos ou
espiritualistas, quaisquer que sejam.
Vocês devem adquirir a mestria e, quem diz mestria, diz liberdade e soltar.

É preciso, também, como diziam outros santos personagens que eu encontrei em minha vida, conseguir matar
todos os modelos, quaisquer que sejam.
Não é fazendo referência a uma experiência do passado, a modelos religiosos obsoletos que vocês chegam à
mestria de si mesmos, porque tudo o que foi construído na terceira dimensão, mesmo nas mensagens as mais
fantásticas, mesmo do maior neófito que veio sobre o planeta, não foram, propriamente, caminhos de evolução,
uma vez que foram recuperados por movimentos de poder, pela maior seita que existe sobre este planeta,
obviamente.

É preciso, efetivamente, compreender que, hoje, vocês são vocês mesmos, é-lhes solicitado redescobrir sua
Divindade, não lhes é solicitado despertar o kundalini, despertar os chacras, o terceiro olho, isso vem sozinho,
porque vocês são isso, não há que procurar no exterior de si.
Isso é extremamente fundamental.

Questão: o que é da dimensão intermediária, a quarta?

Cara amiga, é evidente: entre a terceira e a quinta, necessariamente, há um buraco, vamos chamá-lo de quarta,
é extremamente prático.
Então, efetivamente, há dimensões de nível 1, 2, 3, 4, e até um número, eu diria, indefinido, e há, também,
dimensões que estão além das dimensões que se conta assim, mas isso é muito complexo.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que há planos de manifestação da vibração, de concretização de
dimensões.
A terceira é um tempo de vida, a segunda é um plano intermediário que não recorre a desenvolvimentos da
vida, mas que são estruturas que sustentam a vida.
No que concerne à quinta dimensão, é um plano no qual vocês podem viver, é um plano vivo.

A quarta dimensão é uma dimensão de natureza intermediária que estrutura e organiza a vida na quinta.
Subindo, como eu já expliquei, aqui ou alhures, há dimensões vitais, porque vivas, há vibrações de dimensões
que são intermediárias, que existem, obviamente, mas que correspondem, de algum modo, a apoios de vida.
As vidas fazem-se na décima primeira dimensão, na décima oitava dimensão, na vigésima quarta dimensão,
mas, entre a décima primeira e a décima oitava, há sete planos dimensionais que são lugares de estruturação
de dimensões superiores.

Agora, não há vida, no sentido em que vocês entendem, na quarta dimensão.
A quarta dimensão é uma estrutura de natureza intermediária.
Algumas formas de vida, que eu qualificaria de elementares, tentam sobreviver na quarta dimensão, mas não é
um nível de vida consciente, no sentido em que ela é na terceira, na quinta, na décima primeira, na décima
oitava, é diferente.

Questão: como a vida desenvolve-se na nona dimensão?

É extremamente complicado.
Houve certo número de ensinamentos que foram dados por seres que passaram ao outro lado, já há
numerosos anos, numerosos testemunhos de seres que vivem nos espaços iluminados da Luz a partir da
quinta, nona, décima primeira, intermediárias décima quarta, décima quinta, décima oitava e além.
Agora, é muito difícil exprimir o que acontece nessas dimensões.

Eu já exprimi, eu creio, na última vez, que havia dimensões nas quais não havia mais corporeidade.
Por exemplo, na vigésima quarta dimensão, as formas de vidas manifestadas são estruturas – se se pode falar
de estrutura, mas não é uma estrutura, é da Luz – angulares.

As almas, se é que se possa falar de almas (fala-se, antes, de super almas, de algum modo, que estão além
dos anjos, além do que vocês conhecem, mesmo muito longe do que eu posso, entre aspas, ver, sentir,
perceber em alguns lugares do universo), mas que são formas evoluídas de vidas, que têm uma forma
triangular, mas que não têm outra estrutura que não a estrutura de Luz.
Isso é muito complicado.

Agora, ao nível da quinta dimensão com os corpos de terceira dimensão, a dimensão na qual vocês devem ir, a
diferença essencial é o que eu já disse na última vez, que eu repito, brevemente, ou seja, que não há sombra,
que a célula viva constituiu os seres vivos humanos ou outros com certo número de cromossomos que é
diferente, de pares de cromossomos, que é diferente daquele que vocês conhecem.

A maior parte da vida na terceira dimensão é organizada a partir do carbono.
Na quinta dimensão, é organizada a partir do silício, do cristal de rocha.



Em outras dimensões, aquelas de onde eu venho e acima, há, ainda, outros constituintes, que nada mais têm a
ver com aqueles que vocês conhecem aqui, presentemente, mas nós estamos em estruturas que vocês
chamaram, eu creio, do quartzo e do lecton, nas quais a partícula elétron, próton, nêutron, neutrinon não existe
mais, mas é extremamente complexo a explicar.
Mesmo os modelos matemáticos que foram feitos sobre esses espaços provaram, simplesmente, a existência
deles, mas não sua descrição, isso é diferentemente mais complexo, porque há implicação, se querem, de
realidades dimensionais.

Hoje, vocês estão em corpos de terceira dimensão, mas são constituídos de átomos que vêm da primeira e
segunda dimensão.
Vocês têm apenas muito pouco constituintes de quinta dimensão.
Certamente, certo número de seres, há muito tempo, descreveu o que ia acontecer no fim do século XX e no
início do século XXI, o que vocês estão vivendo, a junção de casulos de Luz diferentes, que correspondem, de
fato, à revelação de sua Divindade, que estava escondida há cinquenta mil anos está exteriorizando-se.
Isso se traduz por certo número de sintomas ao nível dos corpos físicos, ao nível dos espíritos, ao nível das
almas, ao nível, também, psicológico, uma sede de liberdade imensa e, ao mesmo tempo, um medo, uma
necessidade de reunir-se, uma necessidade de mudar de vida.

Olhem, hoje, o número de pessoas que mudam de vida, por toda a parte ao redor de vocês: há um frenesi de
mudança.
Então, alguns não compreendem o que acontece, e aqueles que não têm evolução espiritual avançada vão
ilustrar isso por mudanças de sua vida material, unicamente.
Eles vão mudar de lugar, vão mudar de mulher, vão mudar disso, enquanto não mudam interiormente.
Eles aplicam no exterior o que deveria intervir, também e sobretudo, no interior.
Porque isso faz parte da emergência, eu diria, de energias de quinta dimensão.

Lembrem-se, contudo, que na quinta dimensão não há doença possível, não há sombra possível, a sombra não
existe.
Quando eu digo sombra, eu faço referência não às forças da sombra, eu faço referência à sombra portada.
A Luz vem de toda a parte quando vocês entram na quinta dimensão; há luzes outras que não a luz do Sol, mas
a Luz está presente por toda a parte, ela é irradiada pela própria Luz.
Se querem, pode-se dizer que, hoje, quando vocês falam de luz, falam de uma fonte de luz que é o Sol, que é
a luz elétrica, que os têm iluminado, que é a lua.

Na quinta dimensão há, sempre, o que se chama essas luminárias, mas há uma Luz autogerada pelos seres
que povoam a quinta dimensão.
A quinta dimensão é Luz, portanto, se há uma Luz que banha a totalidade do espaço, isso quer dizer que não
pode haver sombra, uma vez que a Luz não está, unicamente, ali, onde há a fonte, mas ela está por toda a parte
ao redor dos seres.
Essa é uma das características da Luz.

Agora, a constituição, também, do que vocês chamam, eu creio, o prana, nada mais tem a ver com o que existe
na terceira dimensão, as formas geométricas são muito mais harmonizadas para preencher a totalidade do
espaço.
A forma globular que vocês conhecem não existe mais, é uma forma hexagonal.

Questão: essa manifestação da quinta dimensão já é perceptível em nossos corpos?

Sim, é perfeitamente perceptível por aqueles que, sensíveis a essa energia, abriram certo tipo de canais,
obviamente.
Há um reforço de energias ao nível do que vocês chamam o sétimo chacra, ao nível da coroa.
Há um aumento da força vibratória e da amplitude dos casulos de Luz e, em especial, do casulo etéreo que se
torna cada vez mais azul, cada vez mais elétrico, de algum modo.
Isso é específico dessa nova energia que chegou na semana passada.

Há, também, a ativação de algumas zonas do corpo, que não estavam, ainda, ativadas, que correspondem, em
especial, à região do nariz, no qual se encontra o que foi chamado o décimo segundo corpo.
Também ao nível da região do palato, na qual se encontra o décimo primeiro corpo.
Também ao nível do que é chamado, pelos orientais, o canto da alma, ouvido ao nível do ouvido, esse canto da
alma modificou-se, profundamente, ganhou duas oitavas.
Isso quer dizer que há uma penetração extremamente potente, em todo o planeta, da vibração quinta.

Aí estão os sintomas essenciais que se produzem.
Obviamente há, também, o que se produz ao nível da consciência, diretamente, essa sede de mestria, essa
sede de Luz no sentido literal do termo.
Agora, as modificações físicas estão em curso, elas já começaram essa grande mutação.

A passagem para os fenômenos ascensionais começaram há, efetivamente, muito tempo, caros amigos,
simplesmente, houve certo número de etapas, essas etapas reforçaram-se, ultimamente.



simplesmente, houve certo número de etapas, essas etapas reforçaram-se, ultimamente.
Uma etapa importante, eu diria, para a última, em data, essa etapa é a possibilidade da energia de quinta, pura,
direta, manifestar-se no corpo de terceira dimensão.
Isso é novo.
Isso quer dizer que, para alguns, vocês vão começar a experimentar, a apreciar essa energia quinta e seus
efeitos ao nível dos casulos de Luz, ao nível da consciência, ao nível do corpo.

Questão: como se pode acompanhar o entorno desinformado das mudanças atuais?

Irradiando-o com sua própria Luz.
Não procure transformar o mundo, transforme o que você é.

Quanto mais você for ao seu caminho de aquisição de mestria, mais irá ao caminho do soltar, mais será um
exemplo vivo da transformação.
Você não poderá transformar alguém que não quer pelas palavras, você não pode prometer a ele montanhas e
maravilhas, sobretudo se isso não acontece para ele.
Em contrapartida, você pode mostrar-lhe o exemplo da radiância que você é, de um ser que está despertado,
despertado a si mesmo, através da aquisição e através do deixar fazer da quinta dimensão em si.

Esse trabalho é o que diferencia, de maneira formal, hoje, o que se chama a liberdade do que se chama a
chantagem ou o querer, a todo custo, que o outro se transforme.
Não, absolutamente, apenas o que você é, você se torna, é capaz de transformar seu entorno, como você o
chama.

Se seu entorno, agora, não quer transformar-se, aí também, convém soltar, quaisquer que sejam os laços que
o une ou que o uniam a esses seres, sejam filhos, pais, cônjuge, isso não tem qualquer espécie de
importância.
Você deve compreender que a família espiritual é, de longe, mais importante do que a família terrestre, que é
apenas o pálido reflexo do que é uma família espiritual, do que é uma família de almas.
Isso é extremamente importante a compreender agora.

Há desconhecidos que estão no outro extremo do planeta que são mais próximos de vocês do que seus
próprios filhos, e convém, também, não querer, através do que vocês vivem como transformação, a todo custo,
que o outro seja como vocês.
Talvez, ele tenha feito a escolha de ser para a terceira dimensão, talvez, ele tenha feito a escolha de aceder um
pouco mais tarde a esse novo estado de radiância de vibração.

Você pode apenas propor o que você é, em toda abertura do coração, para deixar irradiar o que você se
tornou.
Você poderá, também, através dessa atitude, eu diria, de neutralidade benevolente, também, enervar ainda
mais os outros, mas isso faz parte, também, do caminho, porque as pessoas que não compreendem têm
medo, elas não têm vontade que seus próximos sigam para essa Luz, porque têm medo da Luz.
Isso, também, é uma realidade.
Então, é preciso permanecer na mestria e no soltar.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/. 
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Pergunta: Qual é a ligação que existe entre Melquizedeque, Orionis e Cristo?

Evidentemente, ORIONIS é o grande Mestre iniciador, o Grande Comandante do Sistema Solar, que, eu diria,
iniciou o processo da 3ª Dimensão, desde mais de 50.000 anos.

MELQUIZEDEQUE, que é o Ancião dos Dias, era um walk-in de ORIONIS.
Eu lhes disse que o meu Mestre venerado BENÇA DEUNOV, criador da Fraternidade Branca Universal foi, em
determinados momentos da sua vida, o walk-in de ORIONIS, mas não walk-in como descritos com a saída

total da alma para dar lugar a um outro.
Esse processo de walk-in funciona de maneira diferente: há acordo entre duas almas, mas não há liberação
total da alma; um pouquinho, se vocês o desejarem, como alguns canais que seriam capazes de abrigar, ao

mesmo tempo, várias entidades, alguns são capazes disso, de maneira totalmente consciente.
O canal no qual penetram as entidades de Luz, por onde passa também a Kundalini, o canal que se encontra

na coluna vertebral, é suficientemente amplo graças ao advento da 5ª Dimensão, para permitir uma
comunicação, eu diria, múltipla, com múltiplas entidades.

E há entidades, mais precisamente, que gostam de contatos Vibratórios com alguns canais, e que podem ficar
perto, permanentemente.

Os processos de canalização dos médiuns estão também prestes a mudar.
Agora, qual é a ligação que existe com CRISTO?

O CRISTO que eu qualifiquei de maior entidade planetária, porque CRISTO pertence ao Sol, porque CRISTO
veio fazer o sacrifício do sangue derramado para salvar, realmente, para mostrar a Via, o Caminho, a Verdade,

para o Amor, para um estado multidimensional (o que não foi o caso de ORIONIS, que permaneceu oculto,
ele).

Nesse sentido, Ele é realmente o guia, o Mestre, o último, o Filho da Luz.
ORIONIS não é filho da Luz, ORIONIS é um criador da Luz, não é perfeitamente a mesma coisa.

ORIONIS tem um papel que é diferente de CRISTO, ele faz parte dos grandes instrutores da humanidade, o
modo de Vibração não é exatamente o mesmo.

Essas são as diferenças essenciais que existem entre ORIONIS (e a história planetária que ele tem suportado
desde 50.000 anos) e CRISTO (que assumiu, Ele, o encargo por contrato de alma, entre ORIONIS e

CRISTO).
Mas CRISTO está mais próximo da evolução deste planeta, está mais próximo, eu diria, da alma humana

individualizada.
ORIONIS, embora houvesse almas em que ele penetrou como walk-in, como vocês dizem, ele não tem

contato privilegiado com todas as almas existentes sobre o planeta, nem os meios para se dirigir a grupos de
almas e nem a almas individuais, sendo aí, também, uma diferença essencial.

ORIONIS comanda o que foi denominado “os 24 Anciãos”, aqueles que presidem os destinos do planeta e
das almas também, está aí uma diferença.

Há, também, uma diferença, eu diria, de origem: CRISTO vem do Sol e do Sol Central da galáxia, ORIONIS,
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como o seu nome indica, vem de Orion, isso, estritamente nada tem a ver.
Orion é um mundo de instrução, é um mundo de direção.

CRISTO é um mundo de ensinamento profundamente diferente, é o mundo do Sol, do Sol Central, o pivô do
mundo, de alguma forma, mas não há filiação comum, mesmo se houver contratos que foram celebrados, é

claro, porque eles assinam contratos lá em cima, como aqui.

***

Pergunta: quais são as diferenças entre os ensinamentos de Krishnamurti e o seu?

Cara amiga, eu tenho, primeiramente, que especificar que a finalidade é, estritamente, idêntica, já que o meu
bom amigo KRISHNAMURTI, mesmo se ele passou por caminhos profundamente diferentes, o seu caminho
foi um caminho de despojamento que não desejava se apoiar absolutamente em nada, exceto na consciência

liberada de todo entrave.
Quanto a mim, eu escolhi (assim como BENÇA DEUNOV) perpetuar o ensinamento da Cabala porque ela era,
aos olhos de ORIONIS e aos meus olhos, a sabedoria mais autêntica durante a minha vida que era desejável

perpetuar e que permitia, de maneira segura, sem perigo, aceder à Luz.
KRISHNAMURTI era um Mestre completamente iluminado e era, também, de uma grande fragilidade, de

grande irradiação, mas, também, que buscou mostrar o que era o ensinamento pelo exemplo vivo que ele era.
Houve necessidade, eu diria, de um pouco menos de tecnologia espiritual do que o meu ensinamento.

Era um ensinamento pelo exemplo.
KRISHNAMURTI foi, certamente, durante o período recém-encerrado, um grande Mestre, mas que nada tem a
ver com a linha de Orion, mas que trabalhava, entretanto, no mesmo objetivo, na mesma finalidade, se vocês

preferirem, da Luz autêntica e de fazer reencontrar, aos seres humanos, a sua Divindade, de desembaraçar-se
dos seus condicionamentos, de desembaraçar-se dos seus limites que foram, eles mesmos, fixados, pela

família, pela educação, pelas religiões.
Ele era um desprogramador, um descondicionador.

Quanto a mim, eu tentei, durante a minha vida, ser, sobretudo, um despertador.
Isso não é, perfeitamente, o mesmo papel, como vocês veem, mas a finalidade, ainda uma vez, é,

estritamente, a mesma.
Eu respondi.

***

Pergunta: quem intervém na evolução para a 5ª Dimensão?

Vocês sabem, atualmente, caro amigo, há muitas forças de Luz que trabalham para o acesso à 5ª Dimensão.
Há, primeiramente, os povos da Intraterra, os delfinoides, há os povos da Intraterra humanoides, há o que

vocês chamam de extraterrestres, há, essencialmente, os seres de Vega da Lyra (aqueles que foram
denominados, na Bíblia, os Anjos do Senhor), há seres de Orion também, há seres de Sirius, há seres

de Cassiopeia, há seres de múltiplas condições Vibratórias que estão aí, para essa passagem.
Vocês sabem, a sacralização de um sistema solar é uma grande Festa cósmica e galáctica.

Agora, há, efetivamente, o que vocês chamam de Comandante Ashtar, há, efetivamente, o que alguns
denominam Sananda (não confundir com Maitreya, não confundir, também, com CRISTO) que desempenha um

papel.
Mas é preciso compreender que todo mundo tem um papel a desempenhar, cabe a vocês fazer a escolha da

realidade do que vocês querem seguir.
Várias opções são propostas, mas a escolha principal irá permanecer, sempre, aquela da sua própria mestria.
Quando vocês estão na sua própria mestria, vocês não têm questão a colocar para saber quem vocês querem

seguir, quem vocês querem ler, a quem vocês querem aderir.
Os seres despertos reconhecem-se entre eles, eles não têm necessidade de um movimento, qualquer que

seja, eles não têm necessidade de serem federados através de assembleias.
Eles têm necessidade de serem, permanentemente, esta Luz, esta Fonte que eles são.

As Fontes reconhecem-se entre elas, eis o que se pode dizer, mas alguns ensinamentos, efetivamente, foram
dados, desde já vários anos, pelo Comando Ashtar, por Sananda, pela Intraterra, também.

Eles têm um papel extremamente importante a desempenhar, mas os papéis são repartidos, eu diria, entre
muitos povos de terceira (3D) com corpo de quinta (5D) (enfim, de quinta com corpo de terceira), mas,

também, entre muitos povos não encarnados.
Aqueles que irão atuar, certamente, de maneira mais importante, serão aqueles que são capazes de se

aproximar da 3ª Dimensão, então, com um corpo de 3ª Dimensão, o que é o caso dos Vegalianos, o que é o
caso de povos Intraterrestres que conservaram, desde 300.000 anos, um corpo físico, quando eles poderiam

passar à quinta (5D) sem corpo, eles.



Está aí o que podemos dizer, sem entrar nos detalhes complicados, eu diria.

***

Pergunta: por que as respostas dadas, aqui, esta noite, parecem diferentes do ensinamento que
você dava durante a sua vida?

Cara amiga, porque a época, profundamente, mudou, o ensinamento sempre verídico é o ensinamento da
Cabala, aquele é sempre verdadeiro.

Agora, e o que eu disse em várias ocasiões, talvez não nesta assembleia, durante a minha vida, era preciso
levantar-se muito cedo para ir ver o Sol, e eu já disse, muitas vezes, que basta permanecer na sua cama,

pensando no Sol.
Por quê?

Porque as Dimensões, os espaços, estão prestes a mudar, profundamente.
Vocês acreditam que, durante milhões e milhões de anos, vocês vão ficar adorando o Sol?

Não, é preciso avançar para a mestria.
A mestria, durante a minha vida, era um processo que demandava tempo e que demandava, também,

certamente, muitas vidas.
A transformação que vocês observam não está ligada à minha transformação, mas ligada à transformação

Vibratória do planeta.
As condições Vibratórias não são, de qualquer maneira, as mesmas desde a entrada deste sistema sob a
influência central, do Sol Central da galáxia, desde os anos 80, digamos, isso faz, pelo menos, vinte anos.

As condições são profundamente diferentes, os ensinamentos são diferentes, eu creio que mesmo se
CRISTO, hoje, estivesse encarnado, como alguns o creem, ele não diria, exatamente, as mesmas coisas que

disse à época, ele não empregaria os mesmos canais, tampouco, ele agiria, certamente, com as mesmas
finalidades.

Sempre olhar a finalidade, não dar importância mais do que a natureza, eu diria, das palavras.
Agora, eu não disse que o ensinamento durante a minha vida não tivesse valia, muito pelo contrário, eu disse,

simplesmente, que ele era simplificado, que o ensinamento, agora, é isso do que eu falo com vocês, aí, agora.
Não é para ir aprender qual Sephirot desempenha tal ação no nível do corpo, não é preciso ir meditar ao nascer

do Sol, não é preciso colocar, em tal local, tal coisa.
Isso, isso corresponde a uma época, hoje é uma outra época, hoje é uma outra energia, hoje é um outro modo

de proceder.
Não há contradição, há, simplesmente, evolução e transformação.

Qualquer ensinamento que permanecesse estagnado, olhem, por exemplo, algumas formas de yoga que são
as mesmas desde setecentos anos, oitocentos anos, o ensinamento do Kundalini Yoga, por exemplo, o

ensinamento do Krya Yoga, porque se preocupar em fazer o Krya Yoga já que lhes basta acolher, hoje, a Luz.
Lembrem-se de que, à época, era preciso ir para a Luz, era um esforço de movimento de baixo para cima,
hoje, a Luz está aí, ela apenas pede para descer, para encarnar-se, para materializar-se, compactar-se em

vocês.
À época, isso não era possível.

Isso, é possível porque as energias começaram o seu movimento de retorno, de reversão, se vocês
preferirem, desde os anos 80, com algumas aberturas de Portas, de Portais Dimensionais, o que não era o

caso na época da minha vida, o que não era o caso na época de CRISTO, tampouco, evidentemente.
Lembrem-se, também, das visões proféticas de São João, no Apocalipse de São João que dizia que, no

momento do fim dos tempos, os seres estariam profundamente diferentes, haveria muitos chamados, esses
chamados teriam um comportamento profundamente diferente do que antes de serem chamados.

Quando vocês são chamados, basta apenas responder ao apelo, responder ao apelo não é uma técnica,
responder ao apelo é dizer: “sim, que a Luz seja, eu aceito, eu cedo, eu me torno o meu próprio Mestre”, aí

está a solução.
Através do que eu digo, hoje, há uma continuação do ensinamento do que vocês chamam de Fraternidade

Branca [Fraternidade Branca Universal, e não Grande Fraternidade Branca].
Eu não venho renegar, evidentemente, o que foi dito, o que foi feito, o que foi empreendido, eu venho, pelo

contrário, reanimar as chamas desta Fraternidade Branca.
É um pouco cedo para falar agora, mas, digamos que a Fraternidade Branca é chamada a uma enorme

renovação, enorme, mas, no momento, nós não podemos avançar muito mais sobre isso.
Simplesmente, saibam que o novo passa pela transformação, não pela dissolução, mas pela compreensão dos

novos paradigmas da Luz.
Quanto mais a 5ª Dimensão se materializar, mais será preciso acolher esta nova Vibração.

Está aí o que eu tinha para dizer, cara amiga.

***



Pergunta: poderia nos falar sobre CRISTO, sobre JESUS?

Falamos de a 2.000 anos atrás ou falamos de hoje?
Hoje, o Espírito Crístico é o Espírito que prefigura, pelo sacrifício de JESUS CRISTO, há 2.000 anos, o

advento da energia Crística, que é a energia da 5ª Dimensão.
Mas não há qualquer entidade que deva retornar sendo CRISTO, ou JESUS reencarnado, isso é impossível.

JESUS reintegrou, enquanto CRISTO, o Logos Solar há 2.000 anos, jamais foi questionado que CRISTO
retorne em um corpo de carne passando pelas vias da encarnação.

Trata-se da manifestação do princípio Crístico e não de uma entidade, é profundamente diferente de dizer que
uma entidade se encarna e dizer que uma energia se manifesta, são duas coisas totalmente distintas.

Agora, quando eu disse “se CRISTO voltasse”, isso não quis dizer que CRISTO retornaria, foi uma suposição.
Agora, entre JESUS e CRISTO, qual diferença vocês fazem, cara amiga?

Eu gostaria de compreender.
Há, simplesmente, uma diferença de qualidade Vibratória que está ligada ao aparecimento, depois do batismo,
no Jordão, em JESUS, da dimensão Crística, uma iniciação que foi vivenciada durante a sua vida, mas que foi

prevista, desejada, bem antes da sua descida na encarnação.
A incorporação da dimensão Crística em JESUS, durante a sua vida, permitiu a CRISTO ser o primeiro Ser

sobre este planeta a veicular, totalmente, a Vibração da quinta (5D), na totalidade.
Agora, eu jamais disse que CRISTO iria voltar, eu bem disse “se ele voltasse”, não é a mesma coisa.

Quanto a JESUS, ele morreu.
MELQUIZEDEQUE manifestou a energia ORIONIS pelo processo de walk-in, naquele momento

MELQUIZEDEQUE era MELQUIZEDEQUE, ele não era ORIONIS, mesmo se ele era portador da energia de
ORIONIS.

É como se hoje eu dissesse que MELQUIZEDEQUE iria retornar.
Retornaria como?

Eu retornei, eu me expresso nesse canal, eu me expressei em outros canais.
Jamais quisemos acreditar, isso não tem qualquer importância porque as provas, agora, serão dadas, no

momento oportuno, ou seja, ainda daqui a um ano e meio, as provas de filiação, de reconhecimento, tais como
durante a minha vida eu forneci a algumas pessoas.

Tenho dito.

***

Pergunta: atualmente, o que representa BUDA?

Isso se torna complicado.
Vocês irão começar a me falar de todas as entidades espirituais que povoaram este planeta?

O que vocês querem saber sobre BUDA?
BUDA, podemos dizer assim, simplesmente, BUDA precedeu a energia Crística, tão simplesmente.

Hoje, a Dimensão que lhes é proposta, a quinta, nada mais tem a ver.
Olhem as circunstâncias de ensinamento, hoje, nós lhes falamos sobre coisas profundamente diferentes, nós
lhes falamos sobre os povos da Intraterra, eu falei um pouco durante a minha vida, eu falei sobre a sinarquia,
sobre a Agartha, como BENÇA DEUNOV, porque nós tivemos algumas visões extremamente específicas,

alguns contatos extremamente específicos com esses povos da Intraterra.
Agora, nós podemos dar ensinamentos muito mais importantes sobre a Intraterra e, também, sobre o que

vocês denominam extraterrestres, sobre a Terra oca, sobre o que acontece na Intraterra, é um ensinamento de
uma gama muito mais importante do que a visão voltada para a realização do pequeno Si, da liberação do

pequeno Si através da esfera e da evolução espiritual.
As condições não são, de qualquer maneira, as mesmas, a 30 anos, a 2.000 anos, a 2.500 anos atrás.

Mas, hoje, tudo é profundamente, radicalmente, diferente.
É preciso ousar abrir-se à novidade, à Luz autêntica.

O caminho da Luz autêntica segue uma curvatura evolutiva que é extremamente precisa.
A 3ª Dimensão é algo que existe desde 50.000 anos, eu lhes disse, mas é algo que foi levado a ser

transcendido, transformado pela emergência desta 5ª Dimensão e, isso, em um tempo relativamente curto,
todo mundo sente bem essa mudança.

Agora, é preciso não congelar o ensinamento, qualquer que seja o ensinamento, que tenha sido o meu, que
tenha sido aquele de CRISTO, que tenha sido aquele de BUDA.

CRISTO dizia “eu sou a Voz, a Verdade, o Caminho, a Vida”, “eu passarei, mas minhas palavras não irão
passar”.

Através da imitação da vida de CRISTO para entrar na energia Crística (isso é extremamente importante),



através da imitação de BUDA (a compreensão do caminho do desapego), vocês chegam a viver alguma
transformação.

A grande diferença essencial é que, hoje, a transformação é possível porque a Luz está aí.
Antes era preciso ir buscar a Luz, era complicado, era difícil, isso levava várias vidas, hoje, é uma iniciação que

é experimentada, não individualmente, mas, coletivamente, que envolve todos os sistemas vivos.
É profundamente diferente e, ao mesmo tempo, a continuação em outra escala.

Tenho dito.

***

Pergunta: e sobre o desenvolvimento nuclear?

A única informação que podemos dar é que a única energia utilizável pelo homem é a Luz, dito de outra forma,
a energia do Sol, a energia dos elementos.

Qualquer outra energia, mesmo ela tendo utilidade, é extremamente perigosa.
A energia de carbono, o carvão, serviu para ajudar o planeta, para poluir, mas para ajudar, também, ao mesmo

tempo.
Por outro lado, a energia nuclear é uma energia que não é, absolutamente, controlável, é uma energia de 3ª
Dimensão, é uma energia da fissão, da destruição e não da construção, nesse sentido, através do que ela

representa, a fissão nuclear corresponde a algo que é, tipicamente, energia de 3ª Dimensão, ao passo que a
energia do Sol, ao passo que a energia do ar, ao passo que a energia da terra, as energia que são chamadas,

eu creio, de renováveis, são energias que podemos qualificar de limpas e de energias espirituais.
Mas o ser humano não está pronto, no momento, no nível coletivo, para começar, de maneira rápida, duradoura,

a tecnologia em relação a isso, ao passo que esta é a tecnologia da Luz.
É evidente que há riscos extremamente importantes em relação à energia.

Várias informações foram dadas, eu falei de ondas de frio e de revoluções em relação aos Elementos, isso
está prestes a chegar, evidentemente, mas eu falei, também, todos nós falamos, também, aqui, parece-me, da

gripe aviária, por exemplo, das novas doenças.
Nós também falamos dos riscos efetivamente inerentes ao lado belicoso do ser humano, aos confrontos e aos

choques de culturas, entre pessoas que pensam que elas sempre têm razão, que estão mais na Luz e que
demonizam o outro, e o outro pensa exatamente o contrário.

Isso, são as energias de divisão e a divisão é a guerra, a divisão é, efetivamente, energias de destruição, aliás,
da energia.

Tudo isso porque vocês pensam em termos, não de abundância, mas em termos de escassez, ora, a
abundância do Pai foi criada quando o mundo foi criado: abundância de Luz, abundância de elementos,

abundância de tudo.
Por outro lado, a energia nuclear mantém, do mesmo modo que o carvão, energias de escassez, energia de

destruição e de morte.
Está aí o que podemos dizer sobre esse problema.

Agora, não contem comigo para dizer que haverá guerra em tal dia.
Efetivamente, há cenários sobre os quais nós trabalhamos, ou estudos Vibratórios que nós fazemos, porque

nós temos como predizer, através da descida das Vibrações, o que pode acontecer.
De fato, o risco existe, mas, lembrem-se do que eu disse, o que acontece no exterior de vocês é, também, o

que acontece no Interior de vocês.
Se houver guerra aí embaixo, isso significa que há guerra em vocês também, se a guerra não vier isso significa

que vocês fizeram as pazes com vocês, no nível coletivo, eu falo, mas, também, a título individual,
evidentemente.

E até onde vai a mestria, a mestria de si, enquanto Unidade de Luz, mas, também, a mestria de retenção de um
país, isso também faz parte do mesmo processo, tenho dito.

***

Pergunta: como podemos acompanhar o desenvolvimento das energias espirituais?

Essa é uma pergunta extremamente vaga, eu creio que eu já respondi, em parte, dizendo que o mais
importante era acolher esta energia e que, em segundo lugar, era preciso desprender-se em relação às coisas

que emperram a vida e que, também, é preciso ir para a sua própria mestria.
Nenhum ser exterior pode exercer controle e isso conecta à pergunta do senhor, acima: nós ultrapassamos o

período de ensinamentos exteriores.
Hoje, é preciso passar ao ensinamento Interior.

Eu volto, ainda, a esta noção, a este conceito de mestria: a mestria é tornar-se o seu próprio Mestre
comandando no Interior de vocês.



No exterior, nós sabemos, há todos que querem comandá-los, mas no Interior, quem comanda?
Será que é o seu ego, será que é a sua alma, será que é a Luz?

Qual é o sentido do que comanda no Interior?
Quando vocês pensam em alguma coisa, quem pensa nisso?

Quando vocês dizem alguma coisa, quem diz isso?
Qual é o nível do ser que se exprime no Interior de vocês?

Portanto, o desenvolvimento da energia espiritual é acolher, a cada minuto, a Luz que chega, é deixá-la
transformar, deixá-la penetrar no Interior do corpo, deixá-la trabalhar, deixá-la abrir os casulos de Luz, abrir os
chakras, abrir os níveis de consciência no nível do cérebro, no nível do coração, tudo isso é extremamente

importante.
É tempo de voltar-se para o Interior, para o que está no Interior de si.

***

Pergunta: então, uma única pessoa na mestria pode irradiar para um país ou para o planeta?

Por que você fala em termos de distância?
O importante é ser você mesmo e irradiar.

Agora, quando vocês irradiam, vocês não têm que se colocar a questão até onde vai essa irradiação, sobre a
potência da irradiação.

Efetivamente, os seres podem irradiar a quilômetros, a centenas de quilômetros, por que não?
Mas isso não é importante.

A potência é a potência da mestria.
Quanto mais vocês forem Mestre de vocês mesmos, o resto irá ocorrer, automaticamente, pouco a pouco, pela

propagação de ondas luminosas.
Mas, efetivamente, no entanto, não é, eu diria, desejável que fosse um único ser fazendo o trabalho, mas, sim,

uma multidão de seres.
Há, aliás, e eu penso que vocês já entenderam isso em vários livros, em conferências, necessariamente, uma
massa crítica que deve encontrar a dimensão da mestria, para assegurar, de maneira coletiva, os fenômenos

da Ascensão.
Isso é extremamente importante.

Não é algo que vai ocorrer, assim, por um ser humano que será um salvador.
Mas todos vocês são salvadores, todos vocês são Luzes, todos vocês são CRISTO, simplesmente, vocês não

sabem ou vocês não aceitam isso.

***

Pergunta: se a massa crítica não for suficiente, isso pode impedir a passagem da Terra à 5ª
Dimensão?

Eu já abordei, eu creio, a possibilidade de que a Terra, até o início do inverno, não chegue a atingir a 5ª
Dimensão, porque as resistências de terceira (3D) estavam bastante fortes.

Este período crítico, extremamente crítico, foi ultrapassado por um triz, eu diria.
É evidente que a massa crítica deve ser atingida e superada amplamente, ela o será, de qualquer maneira,

porque não é mais possível voltar atrás.
Agora, as forças de resistências aos fenômenos ascensionais podem manter uma série de sofrimentos que

são totalmente inúteis.
A massa crítica será alcançada e ultrapassada amplamente, mas o importante é pensar além do tamanho

crítico do número de almas, porque, quanto mais almas houver, mais isso será, eu diria, fácil, mais o período
de transição, que deve durar alguns meses, será fácil, será facilitado, ao mesmo tempo.

Não é concebível, eu diria, agora, que a Terra encalhe, porque o caminho agora está traçado.
A energia de que falava, que foi manifestada, pela primeira vez, há uma dezena de dias, é uma energia que não

poderia se manifestar se ela não tivesse certeza de que a massa crítica seria atingida.
Tenho dito.

***

Pergunta: será que o som faz parte dos instrumentos de passagem na 5ª Dimensão, particularmente
os cantos, os vasos de cristal?



Cara amiga, eu fui suficientemente claro sobre a ausência de tecnologia para aceder à 5ª Dimensão.
Mas, entretanto, vocês podem, também, decidir se vocês têm necessidade de uma tecnologia.

O som, o canto, a música, o Sol, uma flor na rua, uma oração em uma igreja, também, pode ser um meio de
acedê-los à 5ª Dimensão.

Mas não se esqueçam de que isso irá permanecer um meio exterior, o maior dos meios é o seu Interior, o seu
próprio ser.

Por que querer misturar algo do exterior?
Hoje, é isso que vocês têm, aparentemente, dificuldade de alcançar, de aceitar, é algo que está acessível, aí,

logo mais, agora.
Não há necessidade de som, não há necessidade de tigelas, não há necessidade de orar em uma igreja, não

há necessidade de correr quatro vezes em volta de uma mesa, há necessidade de ser vocês mesmos.
“Pai, que a tua vontade se faça” e ela irá se fazer e a Luz irá penetrar e a Luz irá abrir o que estava fechado

desde 50.000 anos, ou seja, abrir o seu destino de Luz.
 Pois vocês são almas de Luz, vocês são Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um e, unicamente, isso.

Então, porque querer complicar o que é simples.
Não há mais tempo para complicar as coisas porque o momento chegou.

Por que querer procurar caminhos extremamente rígidos?

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eis-nos, novamente, juntos, para tentar partilhar, trocar sobre assuntos que vocês têm no coração.

Gostaria, primeiramente, de exprimir-me, se quiserem, antes de deixar-lhes a palavra.
Há certo número de coisas que se desenrola, eu diria, nesse momento, sobre este planeta.

Primeiramente, como vocês sabem e como eu já disse, há agora duas semanas, há reajustes extremamente
importantes que ocorreram ao nível de redes magnéticas terrestres.
Esses reajustes são ligados à passagem do cometa nos diferentes casulos de luz do planeta.
Os impactos que deviam ter ocorrido em relação com essa passagem cometária tiveram, efetivamente, certo
número de efeitos bem precisos ao nível meteorológico, em especial, mas, também, como vocês puderam
constatar nos dias que acabam de escoar-se, ao nível de inúmeros sismos que acabam de produzir-se sobre
este planeta.
E há, também, uma reativação extremamente importante, também, dos cinturões de fogo do Pacífico, ao nível
dos vulcões.

Agora, o prazo que era atribuído em relação aos diferentes impactos da passagem cometária tem uma latência,
antes de chegar à superfície do mundo físico e de chegar com todo o impacto e toda a potência que isso deve
ter.
Então, lembrem-se, caros amigos, de que ninguém, exceto o Pai, conhece a data, apenas a Luz conhecimento
conhece os eventos até a trama física e infra-física que nenhum ser humano, nenhum ser de dimensões
superiores tem a capacidade de prever o instante preciso do evento, de sua amplitude.

Obviamente, essa amplitude é, já, inscrita na trama astral e etérea planetária, entretanto, as faculdades do
Senhor do Carma permitem modificar a trama temporal de eventos que devem chegar.
Os eventos esperados, e não temidos, esperados, eu diria, devem sobrevir durante o mês de maio e, mesmo
se eles devam sobrevir após o mês de maio, eles sobrevirão, de qualquer modo e, efetivamente, antes do fim
deste ano que vocês vivem.
A dilatação temporal é função da reação, tanto de planos intermediários como de planos humanos, para o
desenrolar físico desses eventos.

Aí está o que eu tinha a precisar.
Intervém, aqui, cada vez mais, a distorção, a dilatação temporal existente entre os eventos percebidos em
outros planos dimensionais e o plano no qual vocês vivem, isso, em concordância com os ajustes que são
induzidos pelas diferentes forças em presença (humanas, extraterrestres e intraterrestres).

Assim, os eventos que são anunciados através desse desmoronamento do sistema americano são totalmente
programados, previsíveis, esperados, mas só o Pai conhece a data.
Havia, efetivamente, uma importante probabilidade, vocês diriam, para que isso se manifestasse antes do fim
de maio, mas, primeiro, nós não estamos, ainda, no fim de maio, e, de qualquer modo, as forças em presença
interagem, permanentemente, com esse processo etéreo.

Aí está o que eu tinha a dizer sobre esses eventos que vocês não têm visto em sua totalidade.
Eu lhes deixo, agora, a palavra.

Questão: o que você pensa de grupos de oração que se instauram para orar para que esse evento
não ocorra?

Não se pode orar, cara amiga, para que esse evento não ocorra, pode-se orar para que o máximo de vidas seja
salvo e, ainda, não se pode interferir com a vontade de almas individuais de sair do processo de encarnação.
As pessoas que querem opor-se a um evento, através de um ato de oração que não iria à vontade da Luz,
fazem um ato de magia negra, eu diria, porque eles se opõem à vontade do Pai.

Ora, esse impacto meteorológico, sobretudo esse impacto de maremoto ao nível de consciências, é
diferentemente mais importante do que as orações para preservar vidas.
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Caros amigos, eu lhes aporto minha bênção e vou deixar o lugar, agora, para a grande Ma Ananda Moyi.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Nós estamos num período extremamente propício para essas trocas, tais como nós as concebemos.
O que eu gostaria de dizer-lhes é que nós vivemos, agora, em um período um pouco especial, eu diria, em relação ao calendário: é um
período que precede de alguns dias o advento de Pentecostes, que corresponde, desde sempre, à descida do Espírito Santo.

Vocês enfrentaram, durante o mês de maio, um período extremamente conturbado, que correspondia ao impacto meteorológico e
climatológico desse famoso cometa que, lembrado o que aconteceu há já oito anos, quando houve o cometa, os cometas, eu diria, que
se cruzaram em seu céu.
Os cometas, como vocês sabem, são eventos extremamente importantes, que correspondem à encarnação dos princípios Micaélicos,
ou seja, forças de purificação, de elevação espiritual.
Essa passagem, realmente, ocorreu do centro da Terra.

O planeta banhou, durante três semanas, numa nuvem cometária extremamente importante, extremamente densa, que estava aí para
preparar certo número de eventos para os quais vocês estão, agora, na espera, eu diria.

Inúmeros canais, há vinte anos, falam-lhes do processo ligado à ativação de uma nova dimensão, que alguns chamaram a quinta
dimensão.
O que se pode dizer, simplesmente, sem entrar em coisas que já foram ditas em numerosas reprises, hoje, é que a separação entre
sua dimensão e a dimensão da Luz autêntica jamais esteve tão próxima.

Há uma aproximação que se efetua agora, desde mais de vinte anos, mas jamais nós havíamos cruzado uma etapa tão importante.

Assim, inúmeras almas sentiram, atravessaram períodos extremamente importantes, ou seja, o momento em que é necessário aceitar
renunciar a tudo o que fazia o passado, renunciar a tudo o que fazia os hábitos, a fim de aceder ao que faz, realmente, essa dimensão
nova.
E o trabalho está em curso.

Eu já os havia prevenido, em numerosas reprises, em relação às aproximações dessas vibrações, que foram ilustradas pelo despertar
dos elementos.
Vocês entraram numa fase de turbulências extremas dos elementos, seja o fogo, com os vulcões, seja o ar, com os ciclones, seja a
água, com os tsunamis, e seja, obviamente, a terra, com os sismos.

A terra festeja suas núpcias cósmicas, há agora três semanas, núpcias cósmicas que terminarão no momento em que ela penetrar,
definitivamente, na ordem da quinta dimensão.

Agora, apenas o Pai conhece a data.
Isso pode ser agora, instantaneamente; isso pode ser em alguns pares de anos, mas, entretanto, a título individual, todo ser humano no
caminho da inspiração à Luz deve ser capaz, agora, de religar-se, de maneira consciente, a essa quinta dimensão.

Obviamente, aqueles que não aceitarem deixar acolher, renunciar às dimensões passadas e acolher a vibração essencial que vem
para vocês arriscarão, obviamente, passar por certo número de inconvenientes, mas a eles cabe decidir em sua alma e consciência,
eu diria, qual é a escolha que eles querem fazer.
Eu já falei disso na vez anterior.

Será que é a escolha da Luz autêntica?
É a escolha da experiência na terceira dimensão?
Algumas almas têm a necessidade, ainda, de experimentar; outras almas têm sede dessa Luz que elas esperam desde tantas vidas,
desde tantos e tantos anos, e esse momento é agora, caros amigos.
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Cabe-lhes estar centrados, estar no desapego, estar na renúncia, estar no coração, obviamente, e aceitar a eventualidade de levar seu
corpo, de levar sua alma a espaços aos quais vocês não tinham acesso como encarnação.
Isso é extremamente importante.

Inúmeros médiuns já comunicaram essas coisas, mas a coisa a mais importante é que vocês entraram, agora, num último par de anos,
que corresponde a esse processo.

Não é mais tempo de tergiversar.
Não é mais tempo de refletir.
É-lhes pedido para decidir agora.
É-lhes pedido para colocar, claramente, suas escolhas, colocar, claramente, suas decisões e assumi-las.

De fato, na terceira dimensão era possível camuflar certo número de coisas, esconder, não estar em acordo consigo mesmo.
Isso não é mais possível na quinta dimensão.

Na quinta dimensão tudo é Luz, não há lugar para a sombra, não há mais lugar para a doença, não há mais lugar para a hesitação, não
há mais lugar para o problema.

Aí está o caminho que se desenha agora, no instante presente, imediatamente, se vocês o decidem.

A Luz autêntica, as portas do Intraterra, as portas do Extraterra conjugam-se ao nível da reforma para facilitar-lhes a tarefa, na condição
de que vocês aceitem, obviamente.

O trabalho da mamãe é, também, importante, e eu diria, mesmo, muito mais importante do que minhas palavras.
Minhas palavras não são ensinamentos, vocês já as tiveram em minha vida, eu nada aporto de novo, eu aporto, simplesmente, a
confirmação de tudo o que está acontecendo.

Eu me aproximo, cada vez mais, de seu plano, para continuar, de certa maneira, a missão que eu havia instaurado, porque essa
missão não deve parar.
Esqueçamos, se efetivamente quiserem, o formalismo que tinha lugar à época, porque era necessário, mas é tempo, agora, de
considerarem-se, todos, como irmãos e irmãs, e eu sou, aliás, seu irmão e, também, seu grande irmão, se preferem, mas nós temos
inúmeras coisas a realizar nos anos que vêm, não ligadas, unicamente, ao seu trabalho isolado, mas via colaboração entre seu plano e
nosso plano e o plano multidimensional acima de mim.
Isso é extremamente importante a compreender.

Apenas na condição de que essa colaboração funcione de maneira fluida é que o advento total da quinta dimensão ocorrerá, porque
não creiam que isso vai acontecer assim, num belo dia, o Sol, e não há mais sombra.
Há um período importante que sobrevém, antes do período orientado na quinta, antes do que vocês chamam o fenômeno de ascensão,
o fenômeno de reagrupamento das almas em lugares extremamente precisos, nos quais vocês serão ensinados de maneira muito
mais precisa pelos povos do Intraterra, pelos povos que vocês chamam, também, Extraterrestres, mas, também, pelos médiuns, mas,
também, por nós mesmos, que nos precipitamos quando encontramos um apoio que nos permita exprimir, porque nós não
abandonaremos, jamais, nossos irmãos e nossas irmãs de Luz, obviamente.

Nós estamos aí para apoiá-los, vocês jamais estão sós e, mais do que nunca, agora, porque, como eu dizia, a separação entre os
planos é cada vez mais fina.
Não há mais separação, ela pode rasgar-se, de um instante para o outro.
Nós entramos no que é chamado o tempo do fim, ou seja, não o fim do mundo, são tolices tudo isso, mas o fim desses mundos de
sofrimento, desses mundos da ilusão nos quais todo o mundo vive desde cinquenta mil anos.
Isso é extremamente importante.

Aliás, vocês tiveram a oportunidade, como minha cabeça de caboche («minha cabeça de caboche» é aquele no qual estou), de
experimentar reencontros multidimensionais ou curas espirituais que se fazem de maneira extremamente evidente.
Isso não será mais o poder de menina, como se diz, será intervenção direta de entidades de Luz desencarnadas sobre as doenças
orgânicas, para prepará-los para aceder à quinta dimensão.

Eu também intervenho, cada vez mais presentemente, a cada manifestação, seja aqui ou em outros lugares, eu reforço minha
densidade vibratória de maneira a permitir a irradiação da energia dos três corações, de tocá-los.
Isso merece, obviamente, uma difusão a mais ampla, seja por mim e por muitos outros, obviamente.
Isso é extremamente importante.

E, através de todas essas manifestações, convém ser sério em seu discernimento, compreender que é seu dever, sua
responsabilidade ir para essa Luz porque, se vocês estão aqui, esta noite, não é por acaso, é que, necessariamente, vocês aspiram
reencontrar a Luz.
Mas isso não é em vinte anos, não é em dez anos, não é quando os filhos estiverem grandes, é imediatamente, aí, agora.

Nesse sentido, sim, estou contente, sim, porque quando eu olho os casulos de Luz, mesmo se não são as mesmas pessoas que estão
aí, eu vejo um impulso, eu vejo essa Luz Branca que começa a densificar-se na periferia dos casulos de Luz.
É extremamente importante.

Então, é necessário acolher, acolher e renunciar, ir para sua própria mestria, ir para sua própria verdade, ir para sua própria essência.

Aí está o que lhes é pedido, caros amigos.

Sim, efetivamente, estou contente, mas não se está, jamais, suficientemente contente, quer-se fazer muito mais, quando é possível,
ainda, fazer.

Questão: que se tornarão as pessoas doentes quando da passagem à quinta dimensão?

Cara amiga, é uma escolha de decisão de alma.

Aqueles que não aceitarem a quinta decidirão, talvez, aceder à quinta sem o corpo, não é um problema, não é mais um problema.



A separação entre as dimensões não existe mais.
Vocês reencontrarão certa virgindade que existia na primeira ascensão: não havia separação entre as dimensões, era possível entrar
em contato com outras dimensões.
A diferença é que o nível vibratório global vai subir, enquanto aqueles que aceitarem deixarem-se arrastar, eu diria, pela quinta
dimensão curar-se-ão, obviamente, mas aqueles que tiverem planejado, ao nível da alma, partir sem o corpo, partirão sem o corpo.
Não há drama nesse nível.
É uma decisão pessoal e uma escolha pessoal, e em momento algum nós podemos interferir com a vontade individual, pessoal.

Não é o que se chama o livre arbítrio, mas é a liberdade de escolha da alma, não se tem que interferir nisso.

Pode ser extremamente incômodo querer, a todo custo, curar alguém que deve partir sem conforto.
A vida dos outros não lhes pertence; a decisão é pessoal, individual, irrevogável e não transmissível, eu diria.

Como saber se a alma tem o desejo de ser ajudada a curar-se ou não?
Como saber se a alma de uma pessoa, tomada desse sofrimento, tem vontade de ser ajudada para atingir esse estado ou não?
Toda alma no caminho tem necessidade de ajuda, qualquer que seja.
Vocês estão num modelo social no qual estão ligados uns aos outros, real e energeticamente, independentemente, eu diria, de
chantagens afetivas, de ligações afetivas que existem.

Agora, nem toda alma pede para sofrer, e as almas são livres para curar-se, quando encontram a quinta dimensão.
Elas fazem, elas mesmas, a escolha, em toda lucidez, de curar-se ou não curar-se.
A cura que pode, também, passar pelo desaparecimento puro e simples do corpo físico.

Há lugares, portais, vórtices de quinta dimensão nos quais, graças à intervenção de potentes médiuns, as curas são possíveis em
milhares de exemplares, não assim, uma vez, de tempos em tempos.
Essas curas vão multiplicar-se, obviamente, e as pessoas que vierem a esses lugares farão a experiência da quinta dimensão, farão a
experiência do amor incondicional, independente de qualquer vontade, independentemente de todas as tensões ligadas ao afetivo,
ligadas à família, ligadas às profissões, mas em toda lucidez.
Essa é a grande novidade.

Vocês verão florescer nas semanas, nos meses que vêm, esse gênero de terapias, de intervenções de forças do além.
Ou serão pessoas que estavam encarnadas há pouco tempo, que reencarnaram, que passaram na Luz, ou seres a que se chamaram
de guardiões das redes magnéticas – em todo caso, para os povos delfinoides – mas, também, povos que estão em dimensões
extraterrestres.
São os Anjos do Senhor, que poderão intervir, diretamente, nas matrizes e nos corpos e no casulo de Luz, também, é claro, para fazer
aceder à quinta dimensão.

A quinta dimensão é uma dimensão em que não há sombra, constitucionalmente.
A Luz é diferente, ela é agenciada de maneira diferente, ela é estruturada de maneira diferente, e a vibração quinta da Luz é uma
vibração que afasta a sombra, de maneira mais ou menos instantânea, mais ou menos rápida, mas é uma realidade, e isso vocês
experimentarão, cada vez mais.

O despertar dos elementos, tal como vocês o vivem e, em especial, o que eu já havia anunciado neste inverno [verão no hemisfério sul],
em especial o elemento fogo, que é ligado à purificação, mas, também, ao despertar dos vulcões do cinturão de fogo do Pacífico.
É extremamente importante.

Há uma massa que é desprendida no casulo etéreo do planeta; há uma massa de fogo purificador que é capaz de desembaraçar o ser
humano e a Terra de suas escórias, na condição de submeter-se a esse fogo purificador.
É o que se chama a renúncia e acolher, mas, também, a mestria.
Essa é uma decisão individual, obviamente.

De momento, eu estou sozinho e, depois, é Maria, e vocês verão, em breve, o número de manifestações de Luz que poderá intervir
sem passar pelo canal, mas diretamente, por radiação, por toda a parte, no espaço em que vocês estão.
Isso é o verdadeiro milagre.

Questão: os animais já estão mais avançados do que nós nessa passagem à quinta dimensão?

Não apenas os animais, cara amiga, mas, também, os vegetais, também a crosta terrestre, também os planetas, outros planetas ao
redor da Terra estão, todos, prontos para dar esse salto.
Todas as formas de vida estão aí, prontas para aceitar essas núpcias cósmicas que chegam.
Apenas o ser humano está em atraso; ele está, realmente, em atraso.

Agora, os seres animais estão, desde muito tempo, prontos para essa passagem porque eles não têm mental, eles estão em vias de
individualização, eles estão em vias de possuir uma alma individual, uma alma que vai evoluir para certa forma de humanidade e que
espera com impaciência, obviamente, a passagem da Terra.
Então, obviamente, pode-se responder que, de certa maneira, os animais, os companheiros domésticos estão muito mais avançados
na aceitação e na renúncia, no acolhimento e certa forma de mestria, em outro nível.

Questão: como se explica a importância de Orion?

Por uma razão extremamente simples, cara amiga.
Quando da criação de Atlântida, houve a dissociação progressiva da terceira dimensão com as outras dimensões, que algumas
tradições chamaram «a queda».
Não é uma queda, é uma experiência, e essa experiência foi desejada por um Senhor do Carma, um Lipika cármico, que é um ser
grandioso que pertence a dimensões bem além, mesmo, da minha, e que interveio para semear, eu diria, e programar o ser humano,
completamente (ou seja, todos os seres humanos que estão encarnados sobre esta Terra, há cinquenta mil anos), para aceder à
compreensão da terceira dimensão e, também, aceder à dimensão de amor.
E esse ser sublime que, também, criou, nesta Terra, a Ordem de Melquisedeque, meu Mestre, chama-se Orionis.

É o grande ser de escala planetária, é ele que tem sob seu trabalho a supervisão do bom desenrolar das operações.
Foi ele quem enviou, há cinquenta mil anos, o que foram chamados, sobre a Terra, os doze Elohim, ou seja, os doze seres semideuses,



que fizeram o sacrifício da encarnação.
O sacrifício deles permitiu, por intermédio de um cristal extraordinário, à raça humana, experimentar essa separação, essa dimensão,
certamente, que termina hoje, mesmo que vocês não compreendam, verdadeiramente, através dessas rupturas, esses sofrimentos
(que, talvez, duraram um pouco demasiado tempo, eu concordo, mas isso fazia parte da experiência para a qual as almas estavam de
acordo).

Aí está porque os Mestres Instrutores de Orion são extremamente importantes hoje, mas não há apenas eles, há, também, aqueles que
guardam, de algum modo, as redes magnéticas Terrestres, e que fazem um trabalho de Titã, para evitar que a Terra desprenda-se em
relação a tudo o que acontece ao nível de bombardeamentos.

Há numerosos seres que intervêm.
Há, também, os Anjos do Senhor, eles são extremamente importantes, são aqueles que virão chamá-los, no momento da ascensão
final.
Mas a ascensão já começou, lembrem-se. Não é um evento que sobrevirá assim, em dois minutos, é uma preparação de cada minuto,
agora.

Aí está o que eu tinha a dizer em relação aos Mestres Instrutores de Orion.

Questão: em que consiste enraizar-se, centrar-se, alinhar-se, de que muito se fala?

O alinhamento vocês vivem assim que estejam aqui, pelas vibrações que sentem ao nível de sua coroa, ao nível de seu coração, talvez,
já, para alguns.
O alinhamento é estar centrado com a vontade da alma, com a vontade da coroa, o que se chama do Pai.

O enraizamento, agora.
É necessário, efetivamente, considerar que a maior parte dos seres humanos deve ascensionar com o corpo.
A dimensão Crística, o sacrifício do Cristo permitiu a sacralização do planeta.
Ora, vocês, seres humanos, encarnam ainda hoje.
Vocês devem ascensionar com o corpo, e deixar-se escapar com a energia Luz autêntica, que desce e que vocês têm tendência a
querer desenraizar.

Vocês não fazem o trabalho até o fim, o trabalho deve consistir em encarnar, até a última célula do pequeno dedo do pé, essa energia
Luz.
O alinhamento consiste em estar, realmente, em fase com a vontade do Pai, com a Luz que desce.
O alinhamento deve fazer-se num sentido vertical e, após, vocês devem ser capazes de irradiar num sentido interior-exterior, horizontal,
esse alinhamento que vocês receberam.

Há um trabalho extremamente importante, que consiste em receber a Luz e, em seguida, deixá-la irradiar, para estar no coração.
Não há técnica, protocolo, eu diria, extremamente complexa.
O mais simples é o melhor, porque é na simplicidade que se encontra a verdade.
Ela não está no aprendizado de novas técnicas, ela não está no aprendizado de algo de complicado.

Vocês não têm mais o tempo, agora.
Vocês não estão mais há vinte anos, há trinta anos.
Vocês estão no momento em que a Luz está aí.
Ela apenas pede para entrar em vocês, ela pede apenas para irradiar através de vocês.

Isso é o alinhamento vertical/horizontal, com um eixo que é, sobretudo, o coração, obviamente.

Aí está o que se chama o alinhamento, e quando vocês estão alinhados, o que é que acontece?
Bem, primeiro, há a alegria, quando vocês permanecem alinhados, centrados na presença Divina.
As coisas que vão acontecer, mesmo que não sejam agradáveis para a personalidade, vão fazer-se com força, com fluidez, mesmo se
elas resistam um pouco, mas, vocês sabem, a partir do momento em que vocês estão totalmente alinhados com a dimensão do Pai e a
vibração do Filho, vocês sabem, naquele momento, totalmente, que estão na verdade.

Não há necessidade de recitar isso ou aquilo; não há necessidade de acender velas; não há necessidade, como eu o dizia na última
vez, de levantar-se para ir ver o Sol.
O Sol está em vocês.
Agora é revelado tudo isso.

É extremamente importante compreender que vocês são a Luz; vocês deixam a Luz penetrar; vocês reativam sua Luz interior.
É a mesma coisa, mas não há algo que seja exterior, eu já o disse na última vez.
Aliás, a cada vez que eu venho aqui, eu repito: tudo o que acontece no exterior acontece, também, no interior de
vocês; o que vocês veem no exterior é apenas o reflexo de combates, de lutas que estão no interior de
vocês.

Quando um vulcão acorda, uma parte de seu ser acorda; quando o ar sopra, uma parte de seu ar interior
sopra.
Vocês são parte da criação, vocês são criaturas e criações, vocês são Luz, vocês são receptores e emissores de Luz.
É necessário, verdadeiramente, convencerem-se disso agora.

Quanto mais vocês crescerem nessa Luz, mais vocês serão capazes de renunciar, muito mais facilmente, ao que fazia o apego da
antiga pele, da antiga personalidade.

Isso está além dos homens, além das religiões, além do esoterismo, está além de um pêndulo, além de um jogo de cartas: é um
movimento puro da consciência.
É tudo o que lhes é pedido: ser uma consciência iluminada.
Os orientais chamavam a isso a felicidade, a alegria interior porque, quando vocês são admitidos nessa dimensão vertical, horizontal,
vocês estão na alegria, não pode ser de outro modo.
Mesmo se haja desagrados que continuam, muito rapidamente vocês se entregam à alegria.



A verdade está aí e não em outro lugar, não é verdade?

Questão: como ajudar as pessoas que sentem um apelo para essas evoluções, mas que têm um mental
muito potente, que pode gerar freios?

O único modo de ajudá-las é mostrar a Luz que vocês se tornam.
Não se esqueçam de que há recepção/transmissão.

Quanto mais vocês acolherem a quinta dimensão, a Luz autêntica, mais, mesmo aqueles que estão na resistência, serão tocados por
essa vibração.
Olhem o que vocês sentem na sala, progressivamente e à medida das sessões: a energia absorve a Luz, faz-se cada vez mais densa,
cada vez mais palpável.
Isso é uma realidade, uma verdade, mesmo se o mental seja forte, ele é obrigado a soltar-se.

Vocês não podem falar com palavras para dizer a alguém «vá, é necessário ir, agora, à quinta».
Não.
Vocês podem apenas ser vocês mesmos, cada vez mais vocês mesmos, e deixar agir a irradiação do coração.
É tudo o que lhes é pedido: serem vocês mesmos, nada mais, em face do que se chamam as leis que pertencem à terceira dimensão.
Todas as acusações que podem ser portadas em alguns movimentos, contra alguns seres, não têm qualquer importância, porque a Luz
que os banha, se vocês mantêm essa Luz, nada pode atingi-los, absolutamente nada.
Essa é uma evidência, uma certeza.

Se, a um dado momento, você diz «não é possível», «vão acontecer-me coisas não agradáveis», «não é a Luz que desce», são os
resquícios de sua personalidade de terceira dimensão.
Mas, progressivamente e à medida que vocês fizerem o esforço de estarem alinhados, de acolher, de irradiar, de renunciar à sombra,
progressivamente e à medida que entrarem nessa alegria interior, nessa serenidade interior, nessa certeza interior, isso se faz muito
rapidamente hoje.

Lembrem-se: os budistas passavam, por vezes, dez, vinte anos a observar.
Acabou isso: não é mais o momento, é algo que se faz na vida corrente, cozinhando batatas, por exemplo, não importa onde.
Basta-lhes serem humildes e estarem na verdade, eu nada mais lhes pedi, cara amiga.

Questão: como repercutir suas ações frente a pessoas que não estão conscientes disso, na busca de Luz?

Caros amigos, até o último minuto, a transformação e o acesso à quinta dimensão é possível.
Há seres que jamais ouviram falar de Luz, e cuja vida é repleta de retidão, repleta de alinhamento, repleta de humildade, repleta de
verdade.
Eles não têm que se preocupar com busca de Luz.

Lembrem-se do que dizia Jesus: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».
Não lhes cabe preocupar-se com os outros; ocupem-se somente de vocês, tornem-se seu próprio Mestre e, naquele momento, os
outros seguirão pela radiação porque, de próximo em próximo, a Luz é contagiosa, muito mais do que o indivíduo.

Questão: fala-se da necessidade de colaborar, de fraternidade, mas por que, em muitos países, leis são
promulgadas que impedem essa instauração?

Por uma razão muito simples, cara amiga: a sombra não quer deixar passar a Luz; a sombra sabe as forças que pertencem à terceira
dimensão, as forças involutivas, as forças que recusam a Luz autêntica Crística (Luciferiana, Ahrimaniana, como dizia Steiner, no início
do século).

A Luz chega e, obviamente, há uma resistência que será cada vez mais terrível, cada vez mais forte, que traduz apenas uma única
coisa, cara amiga (e é nisso que é necessário ser compassivo e não olhar tudo isso): é que eles têm medo.
Eles não sabem o que é a Luz; eles não têm, de momento, experimentado, vivido as experiências de Luz; eles creem que a Luz vai
fazê-los perder muitas coisas, enquanto a Luz está aí para fazer ganhar coisas, e isso, o medo não pode suprimir.

Há seres, quanto mais vocês irradiarem, mais eles vão entrar no contágio de Luz, eles vão mirar-se, cada vez mais.
Ora, não é necessário lutar contra eles, a partir do momento em que vocês entram na luta, vocês entram em oposição, e é-lhes,
simplesmente, pedido para permanecerem firmes, afirmados e estáveis na Luz que vocês recebem e que irradiam.

Agora, é perfeitamente normal, a partir do momento em que um grupo humano – mesmo ao nível individual, não ao nível coletivo do
planeta – é confrontado a algo de novo, há formas de resistências que se opõem à novidade.
E vocês creem, realmente, que vocês todos não têm mais resistências em relação à quinta?
Obviamente que há, ainda, caso contrário, vocês não estariam mais aí, vocês não teriam necessidade de estar aí; eu não teria
necessidade de estar aí.
O que quer dizer que, apesar da efusão da Luz autêntica no interior dos chacras e dos casulos de Luz, as resistências ainda estão aí,
elas não estão todas eliminadas.

Então, é necessário compreender, de imediato, que, se há medos em vocês, mesmo que sejam pequenos medos, eles são, também,
por vezes, representados pelos governos, pelas pessoas que têm medo da Luz e que vão tudo fazer para frear a chegada da Luz, de
maneira consciente, se eles pertencem às forças involutivas que gostariam que as coisas permanecessem como estão.
Há forças que estão inscritas no patrimônio genético de todo ser humano: é o demônio interior, é o guardião do limiar, mas são,
também, todos esses seres que resistem.
É por isso que eu digo que é extremamente importante que o máximo de seres esteja nessa Luz, porque quanto mais houver seres que
aceitarem, que acolherem essa Luz, menos as resistências poderão ser fortes.
Mas elas vão, entretanto, ampliar-se, e as pessoas que estão na Luz estarão, obviamente, eu diria, sujas, por seus próximos, por vezes,
mas, também, pelas leis, pela suspeita, por tudo o que faz a energia de divisão.

O grupo social que tem medo busca, ainda mais, apontar com o dedo o que é diferente dele.
Ora, vocês são diferentes, a partir do momento em que buscam a Luz, mas vocês ainda não são o grupo social o mais importante,
longe disso.
Há, talvez, eu diria, quatro, cinco por cento do planeta que está no caminho para a Luz; todos os outros opõem-se à Luz, porque eles



têm medo.

Há muito poucos que pertencem, conscientemente, às forças, eu diria, que são contrárias à Luz, os outros são manipulados,
condicionados; eles não sabem, os pobres e vocês não podem apressá-los, é necessário, simplesmente, permanecerem centrados, e
as coisas ficarão bem, não há qualquer medo a ter do que quer que seja.

Questão: você intervém a um nível coletivo?

A ação ao nível geopolítico é possível pela vibração das redes magnéticas terrestres e a reativação de redes sagradas que existem no
Intraterra e na copa terrestre.
Nós intervimos, obviamente, como podemos, de maneira individual, ao nível de almas.
Cada vez mais seres estão em contato com seu anjo guardião, com seres que faleceram, que vêm ajudá-los, guiá-los.
Nós fazemos cada vez mais sonhos iniciáticos, eu diria, que anunciam as transformações.

Obviamente, nós intervimos, mas preferimos ter a possibilidade de poder trabalhar, diretamente, em grupos, porque é muito mais fácil,
ao nível energético.

Há certo número de modificações da estrutura continental, de vários continentes, que está em curso.
Apenas o Pai conhece a data.
Isso pode ser imediatamente, pode ser em um mês, pode ser em um ano, isso sobrevirá, como dizia o Cristo, quando Ele se
anunciava: «eu voltarei como um ladrão na noite».

Não é questão que médiuns divirtam-se a dar uma data e, mesmo se vocês recebam uma data, a data que vocês recebem (sete dias,
quatorze dias) é profundamente simbólica.

Não procurem, a todo custo, compreender o que vai acontecer, vocês serão informados, no momento real em que isso acontecer.

No momento da ascensão final, Maria dirigir-se-á, pessoalmente, a cada alma desperta, vocês ouvirão, realmente, a voz de Maria falar-
lhes.
Isso, eu lhes asseguro.

Então, tenham confiança, continuem, simplesmente, a alinhar-se e a irradiar essa Luz, e nada mais, absolutamente nada mais, caso
contrário, vocês vão se perder nos meandros do mental, nos meandros da predição, da profecia, das previsões, de não sei o que mais
ainda, que vai afastá-los da Luz e fazê-los entrar no medo.
O medo não tem lugar de ser.
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Pergunta: você poderia intervir junto aos dirigentes que se opõem à Luz?

Querida amiga, isso foi tentado por várias civilizações extraterrestres durante os anos 50.

Os dirigentes que os governam são aqueles que vocês elegeram e deixaram assumir o poder e em todos os países eles pertencem às
forças da sombra, estejam certos.

Eles não são absolutamente permeáveis às mensagens que poderíamos lhes transmitir, eles sabem muito bem, eles buscam mesmo o
que acontece.

Vocês acreditam que eles querem que haja sete bilhões de pessoas no planeta?

Eles dizem que quanto menos houver, melhor será, eles seguem na direção do que está acontecendo nesse momento, mas a
finalidade não é a mesma, eles recusam a Luz.

Não se pode aceder ao que se chama de poder nesta 3ª Dimensão, qualquer que seja o poder, se se pertence à Luz, porque a Luz não
é o poder, a Luz é a certeza, ela não tem absolutamente nada a falar com o poder.

O poder é constrangimento, a Luz, ela, basta-se a ela mesma.

Então, o que vocês chamam de “dirigentes” não estão absolutamente prontos a receber, a aceitar ou a mudar o menor iota de seus
comportamentos, mesmo que houvesse, em um dado país, milhões de seres que se despertam à Luz, mas eles os executam, fazem-
nos desaparecer da superfície da Terra sem qualquer remorso.

É triste, mas é assim, e qualquer ser humano que busca adquirir um poder afasta-se da Luz.

A Luz da 5ª Dimensão é Luz de humildade, Luz de fraternidade.

A fraternidade não precisa dar ordem, a fraternidade não precisa ditar leis.

A partir do momento em que a Luz transcende e ilumina seu ser, vocês irão conformar-se totalmente às leis divinas e não às humanas,
eu respondi.

Pergunta: as pessoas que desejam caminhar na Luz podem servir de retransmissor em relação ao seu
próprio trabalho ou ao trabalho de outras entidades?

Mas evidentemente que sim, isso faz parte da cooperação que eu falava, é algo que vai ser cada vez mais frequente, cada vez mais
solicitado, é evidente.

Nós não podemos fazer o trabalho sozinho, mesmo se há bilhões de seres humanos, mesmo se há seres intraterrestres, seres
extraterrestres que estão prontos para intervir em sua dimensão.

A revolução da Luz nesta dimensão irá perturbar realmente e será visível para todos os seres do planeta ao mesmo tempo.

Aí, isso será realmente o final da 3ª Dimensão.

Pergunta: é verdade que algumas pessoas de poder são confrontadas, sem o saber, com manifestações da
Luz?

A Luz procura intervir em todos os lugares, até mesmo, de fato, junto às forças que não estão conscientes da Luz, mas eu reitero o que
eu disse, se esses seres não querem aceitar a Luz nada os fará mudar de opinião, mesmo no último minuto.

Para aqueles, eles estão extremamente apegados aos seus poderes, eles estão extremamente apegados ao que nós chamamos de
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ego, portanto, à 3ª Dimensão, mas não é preciso julgar, são as experiências deles, eles precisam crescer um pouco mais, eles
precisam recomeçar um ciclo.

O Pai não julga, querida filha.

Eles recomeçarão um ciclo, isso não importa, não é mais preciso julgar, não é mais preciso dizer “oh lá lá, aqueles não estão na Luz”.

Deixem fazê-los, é a experiência deles, não é a sua, é tudo.

Pergunta: é correto sentir cada vez mais frequentemente a necessidade de irradiar a Luz, à natureza, às
pessoas ao redor de si, para fazer as coisas evoluírem?

Querida amiga, querida filha, se você está na alegria quando você faz isso, você está na exatidão.

Não há preconização, é preciso fazer isso na simplicidade, não há técnica, não há regra.

Quanto mais você for autêntica, quanto mais você for espontânea, menos haverá riscos, mais irá se produzir um efeito real ao redor de
você e você sequer tem que se preocupar com o efeito real.

Contente-se em ser e em irradiar, é o que é solicitado e nada mais, nada mais.

Vocês sabem que o que é solicitado é extremamente simples.

Vocês sempre têm a impressão de que é preciso complicar com rituais, com coisas criadas do mental, mas absolutamente não.

A simplicidade é a chave, não há outra chave, continuem, se vocês o sentem, querida filha, continuem a irradiar esta Luz nos locais
onde vocês o sentem.

Se vocês o fazem e se vocês sentem uma alegria interior, significa que vocês estão na precisão, eis o que eu posso responder.

Pergunta: que diferença você faz entre o livre arbítrio e a escolha da alma?

Uma diferença essencial: o livre arbítrio, eu responderei a você que isso existe apenas em um nível preciso de consciência, mas em
outro nível de consciência não há livre arbítrio, tudo está inteiramente determinado.

Tudo depende da escala de tempo ou de espaço à qual você se refere.

Se você se refere à pequena vida, você tem o livre arbítrio, se você se refere à sua alma e à evolução de sua alma em dezenas de
milhares de anos, não há qualquer livre arbítrio e tudo está inteiramente determinado.

Agora, o que eu chamo de liberdade da alma, a escolha da alma, é o que a alma decidiu experimentar para descer na encarnação, e
sobre essas escolhas da alma (que, ainda uma vez, nada tem a ver com o livre arbítrio) é impossível mudar os programas que a alma
decidiu viver chegando sobre a Terra.

Ninguém pode ali se opor, isso, é a liberdade de escolha da alma.

Agora, o livre arbítrio existe a um certo nível de consciência, mas em nosso nível de consciência não há qualquer livre arbítrio, há um
determinismo o mais fundamental e absoluto.

E se se toma uma escala de tempo que corresponde a éons e éons, pode-se resumir o encaminhamento da alma em um ‘ir e vir’, e
tudo é enriquecido pela experiência dessas idas e vindas.

É o caminho inexorável que qualquer alma empreende qualquer que seja a noção de tempo que ela vai colocar porque, efetivamente,
ao nível da vida individual limitada entre o nascimento e a morte, tem-se a impressão de ser livre, de ter a liberdade de escolha.

A única liberdade que se tem é compreender quanto tempo vai se levar para ir do ponto A para o ponto B, mas é preciso ir do ponto A
ao ponto B, porém você pode levar um século, um milênio, entretanto você vai sempre do ponto A ao ponto B, isso é uma certeza.

Você vem da Luz e você retorna à Luz, não há alternativa, não há outra possibilidade, não há outro caminho.

Há apenas um único caminho para retornar de onde viemos, ou seja, retornar a esta Fonte, à Luz.

Todos vocês são filhos da Lei do Um e todos vocês são filhos da Luz, vocês são Divinos.

Alguns sábios disseram que vocês são Divinos, isso não é uma invenção, mas é a verdade a mais estrita, a mais clara, porém
somente alguns a conhecem mais do que outros, é a única diferença.

Mas há dentro do seu ser, escondido no mais profundo do seu coração, esta Divindade que vocês são.

É-lhes solicitado, hoje, deixar eclodir esta Divindade e absolutamente nada mais: “busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado
de acréscimo”, como dizia Jesus, tem valia ainda hoje.

Eu respondi querida amiga.

Pergunta: o que significa o fato de dizer que uma alma vem sobre a terra para transmutar uma experiência?

A alma vem à Terra para a experiência da encarnação.

Transmutar a matéria é o que vocês fazem a cada minuto, quando vocês comem, quando vocês se trocam, quando vocês fazem a sua
toalete.



A cada sete anos todas as suas células são renovadas, vocês passam sua vida a transmutar, nesta vida, no além.

A vida é uma transmutação permanente, encarnada ou não encarnada, simplesmente há apenas duas direções possíveis: afastamento
da Fonte, retorno à Fonte.

Há os que estão prestes a retornar à Fonte, há os que querem ainda afastar-se, isso não é importante.

Quando vocês adquirem este olhar, esta lucidez da realidade da Luz da 5ª Dimensão, não poderá mais ali ter interrogação quanto a
isso, haverá ali apenas a certeza da irradiação da Luz e a certeza de que vocês são eternamente amor, decisivamente de toda
eternidade e de que vocês são divinos.

O Pai não coloca questões.

Pergunta: as efusões de Luz que nós vivemos podem influenciar, ao mesmo tempo, nas escolhas de almas
e de encarnação?

A Luz da 5ª Dimensão, como eu já dizia, é capaz de transformar até mesmo as escolhas das almas.

O contrato de alma pode ser mudado porque a Luz é mais forte que tudo.

Quando eu disse que não se pode alterar a título individual, vocês não podem, vocês, decidir anular um contrato de alma, mas se as
entidades de Luz decidem anular um contrato de alma, com todo conhecimento de causa, então, sim, elas o fazem, evidentemente.

Não há karma que se sustente diante do amor, não há contratos de almas que se sustentem diante do amor.

Mesmo quando há uma doença que foi desejada pela alma, o homem é realmente criador e criatura divina.

Tudo é possível, mas esta possibilidade não pode ser decidida pelos seres que estão em volta, ela apenas pode ser decidida pela
Luz.

Então, sim, os milagres vocês verão cada vez mais, mas não é porque não há milagre que há punição, há também casos onde não se
tem o direito de modificar porque a Luz não tem autorização, não sente necessidade de fazer desaparecer algo que está inscrito.

Mas esta forma de cura espiritual irá causar grandes transtornos.

Os ensinamentos causam também uma mudança, uma transformação, mas é outra coisa ver a intervenção dos seres de Luz
diretamente em sua realidade densa e intervir diretamente nas doenças orgânicas, de maneira tangível, palpável.

Aí, isso apressa e isso faz desaparecer, eu diria, as sombras da terceira, é o único objetivo.

Pergunta: como soltar nossas resistências frente à integração da Luz?

Novamente, eu repito, não há técnica.

O efeito da Luz deve aumentar em vocês, deixe-a penetrá-los, gradualmente e à medida que ela penetrará, gradualmente e à medida
as resistências vão extinguir-se umas após as outras.

Para alguns isso será muito rápido.

Para outras pessoas isso leva tempo, mesmo estando iluminadas.

A iluminação e a Luz não são a garantia de que se possa abandonar o que foi adquirido, de que se é capaz de renunciar a tudo o que
se tem sido, ser capaz de desistir de portar uma identidade social, uma identidade financeira, uma identidade familiar e consagrar-se
totalmente à Luz.

Para alguns é isso, para outros não, aí depende do caminho e do contrato de alma, como se diz, mas não há outra técnica além dessa:
deixar a Luz estabelecer-se em vocês e as resistências vão aliviar-se pouco a pouco, pouco a pouco elas vão ser dissolvidas,
transmutadas pela Luz.

Não há alternativa, não adianta nada fazer bacharelado em psicologia, não adianta nada estudar porque se tem medo.

“Busquem o reino dos céus, o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

A Luz apaga e cura tudo.

A experiência da Luz permite um trabalho e quando é um grupo muito mais considerável ainda, as efusões de energia que vocês
recebem desde o início da minha presença, permite também um trabalho de cura.

A cura é a ausência de sombra, a cura é aceitar acolher esta Luz, nada mais há a fazer.

Lembrem-se: humildade, simplicidade.

Se isso se torna demasiadamente complicado, se há rituais complicados, larguem, isso pertence à antigamente, isso não pertence ao
que é solicitado hoje.

Pergunta: como conhecer seu contrato de alma?

Há várias maneiras: vocês podem inclinar-se à astrologia, vocês podem inclinar-se a uma série de decifrações da alma também, há
também evidências particulares que nós instauramos com este canal no que nós chamamos de decodificações corpo/espírito (que
consiste em dar um esclarecimento sobre o caminho da alma, que permite compreender em certa medida o porquê se está aí).



Agora querer buscar também o contrato de alma tende-se a se esquecer da Luz.

Não é porque vocês conhecem seu contrato de alma que vocês estarão mais na Luz, disso, deve-se estar bem ciente.

Entretanto, se vocês sentem um apelo extremamente importante para o conhecimento desse contrato de alma, porque não, mas não se
esqueçam de que o conhecimento é, hoje, uma armadilha.

Sempre se falou, nos séculos passados, sobre o conhecimento esotérico, sobre o conhecimento espiritual.

Durante minha vida também isso era extremamente importante, hoje não.

Os tempos mudaram profundamente, isso também é importante compreender, eu falei.

Pergunta: a principal tela entre as resistências e a Luz não é aquela do mental?

Isso é o mais importante hoje e principalmente para os seres já despertos, o mental.

Quanto mais vocês avançam na idade, mais alguma coisa vocês construíram mesmo se vocês não têm consciência.

A estrutura mental é aquela que mais nos atrapalha para a eclosão e a transformação final da Luz, mas, no entanto, é inútil querer
pacificar o mental fazendo exercício de meditação e de esvaziar a mente.

Convém fazer aumentar a Luz, simplesmente.

Pergunta: há um limiar crítico, uma porcentagem mínima além da qual se pode ter ali um basculamento real
para a Luz?

Há uma massa crítica, mas é uma massa crítica não de número de pessoas, e sim uma massa crítica de Luz.

Esta massa crítica de Luz pode ser alcançada por 4% da população, mas também por 8 a 10% da população, isso depende e é por
isso que eu incentivo vocês para deixar crescer a Luz.

Não há apenas uma noção de aritmética de número de pessoas somente, há também a intensidade da Luz, qualquer que seja a
quantidade de pessoas, mas, no entanto, pode-se, de qualquer modo, estimar que um número de 8 a 10% seria benéfico para a
transformação.

Pergunta: devemos nos sacrificar para se consagrar à Luz?

Não sacrifício, querida amiga, mas renúncia, há uma diferença essencial: a renúncia é algo que se impõe por ela mesma, mesmo se é
difícil, o sacrifício é um ato voluntário do mental.

A decisão deve ser tomada no coração e a renúncia que é solicitada é profundamente diferente em relação a cada ser humano, em
relação ao seu destino.

Há para quem a Luz vai implicar numa renúncia a várias coisas, há renúncias célebres que foram conhecidas (renúncia a alimentos,
renúncia na esfera sexual, renúncia à família, renúncia a isso, renúncia àquilo), mas a partir do momento em que se evoca o sacrifício
não é uma renúncia.

Agora, é o coração que deve ditar qual lugar ele está de acordo com a Luz nas atividades, mas a Luz pode também decidir fazer
passar esta Luz e este amor através da alma.

Por que não?

Por outro lado, para outras pessoas, é preciso parar, é preciso renunciar às próprias atividades.

É uma questão estritamente pessoal e individual, não há regras coletivas em relação a isso.

É algo que se decide no coração, em função do apelo que se recebe e, ainda uma vez, mesmo quando o apelo é muito forte, é preciso
por vezes certo tempo antes de aceitar sem que isso seja realmente um sacrifício, porque se é um sacrifício, não é renúncia, é
diferente, isso, é um ato mental, isso não é um ato espiritual.

Pergunta: qual é a influência desta Luz nas relações afetivas, amorosas e na esfera da sexualidade?

Querida amiga, eu lhe responderia que os seres que vivem na 5ª Dimensão, sob seus pés, desde já 200.000 anos, não têm
necessidade de comer, não têm necessidade de fazer amor.

Eles fazem amor em outro nível, mas os corpos não são mais envolvidos nesses processos e o prazer que se obtém é senão mais
potente do que aquele que vocês denominam prazer de natureza sexual.

O prazer sexual, segundo os seres, pode ser uma posse e um apego, mas para outros ele será uma fonte de liberação.

Então, pode-se dizer que com a Luz há seres que vão encontrar-se querendo fazer amor o tempo todo e outros que vão parar.

Não há regras, ainda uma vez, absolutas.

É diferente segundo cada pessoa, segundo cada caminho, mas é evidente que as transformações induzidas pela Luz vão ao sentido
de uma purificação, de uma maior sensibilidade vibratória, de uma maior abertura dos casulos de Luz e, portanto, quem diz abertura
dos casulos de Luz diz dar atenção e respeitar ainda mais o que entra em nós (em todos os sentidos do termo) ou o que sai de nós.

É questão de responsabilidade pessoal, mas o caminho é profundamente diferente segundo cada alma.



Tudo pode ser possível em um primeiro momento.

Pergunta: como vai evoluir nossa relação com o dinheiro?

Querida amiga, eu vou ser bem direto, na 5ª Dimensão não há dinheiro.

Para fazer o quê?

Vocês, sobre a Terra, inverteram o valor do dinheiro, vocês atribuíram ao tempo uma valorização crescente do dinheiro ou o tempo
sendo uma medida que diminui o dinheiro.

Eu me explico, se um dia vocês têm 100 unidades da moeda que vocês queiram, se vocês as têm ainda um ano depois, hoje vocês
têm 110.

Nas regras espirituais, se este dinheiro permaneceu parado, deve lhes restar 90.

Inverteu-se a energia do dinheiro na 3ª Dimensão, isso foi desejado pelas forças que criaram o que vocês chamam de bancos, há mais
de 250 anos.

Agora, na 5ª Dimensão, para que fazer dinheiro?

Tudo é gratuito, absolutamente tudo, seu pensamento torna-se realmente criativo: vocês querem criar um barco, vocês criam um barco,
vocês querem criar uma casa, vocês criam uma casa.

Com a Luz, a matéria é dirigida e vem se colocar no que vocês construíram com seu espírito.

Há uma liberdade total, não há dinheiro.

O dinheiro é uma criação que não é negativa, é uma energia circulante, mas é circulado contra a maré em nosso planeta (onde eu
estava também).

Inverteu-se a polaridade: o dinheiro se valoriza ao longo do tempo.

É uma heresia, o dinheiro perde valor com o tempo.

O interesse não segue no bom sentido.

Pergunta: como fazer para se integrar no mundo do trabalho, atualmente, sem, no entanto, confundir seu
caminho ou suas próprias convicções sobre a Luz?

Querida irmã, isso vai tornar-se cada vez mais fastidioso, porque quanto mais o casulo de Luz abre-se à Luz, mais a Luz que é branca
penetra, mais vocês tomarão consciência da diferença, da distância que existe entre o que vocês vivem no interior e o que lhes propõe
o modelo empresarial, o modelo social, o modelo econômico, o modelo de competição que nada têm a ver com a realidade da quinta.

Na realidade, é um problema muito exaustivo porque é preciso quando mesmo continuar a comer, vocês estão ainda na terceira.

Mesmo se é preciso ter confiança, é um problema que é eminentemente difícil porque quanto mais a consciência se abre, mais se
torna difícil funcionar como se funcionava antes.

O que não se via, agora, aparece tão claro como o nariz no meio do rosto.

Às vezes, é efetivamente difícil continuar a trabalhar, continuar a fazer o que se fazia antes, às vezes é mesmo uma questão da pessoa
também e é ainda mais exaustivo renunciar.

Mas se a Luz lhes pede para renunciar, se vocês sentem que a alegria não está mais aí, é preciso ter confiança, é preciso aceitar
encontrar-se pobre, mas enriquecido da Luz.

Essa é a grande lição que é solicitada por vezes a algumas almas, não a todas as almas, segundo o que vocês são capazes de
suportar.

Não se esqueçam de que o objetivo da Luz é aumentar cada vez mais em vocês, é favorecer esta radiação de Luz, e todos os
caminhos são bons.

Eu falei, querida irmã.

Pergunta: poderia nos falar da fonte de cristal?

A fonte de cristal faz referência ao que é denominado Fonte de cristal.

Há ao nível do núcleo do planeta não fora, como lhes dissemos, um núcleo em fusão, há uma fonte, uma fonte que é de cristal e
gigantesca, que está em vibração e em consistência com o cristal que está no interior do Sol.

Esta fonte, esta fonte de cristal permite-lhes viver a retransmissão da Fonte Mãe e da Fonte Pai.

A fonte de cristal é o que os conecta à sua Divindade essencial de ser/Luz, de ser/cristal, isso é extremamente importante.

Acessoriamente este núcleo de cristal está ligado ao que se chama Sol Central da galáxia que é também um cristal.

Eis o que se pode dizer rapidamente sobre a fonte de cristal.

É algo que se revela a um dado momento da iniciação do ser humano quando ele aceita ser filho da Luz.



Pergunta: pode-se esperar ver uma reunificação dos cristãos?

Isso não é absolutamente concebível, nem desejável, querida amiga.

A Luz Crística nada tem a ver com o que foi construído pelas diferentes igrejas, pelas corporações, através do ensinamento de Cristo
que era um ensinamento de Luz.

A nova humanidade vai se reunir ao emblema de Cristo (mas do Cristo em si e não do Cristo na cruz), à Luz.

Vocês irão tornar-se de novo o que vocês eram no momento da criação da Atlântida, ou seja, filhos da Lei do Um e a religião está
absolutamente, eu diria, fora de propósito no que vem.

O modelo está ultrapassado, totalmente prescrito.

Pergunta: poderia nos falar dos crânios de cristal?

Os crânios de cristal representam a concretização da Luz dos doze Elohim que fizeram o sacrifício da encarnação durante a criação da
Atlântida, no ano 50.731 antes de Jesus Cristo.

Quando eles fizeram o sacrifício, esses seres de Luz (que vieram de dimensões bem além mesmo da minha) aceitaram (alguns se
esqueceram de ler o contrato até o final) vir fazer o sacrifício da encarnação e acompanhar a criação da 3ª Dimensão até hoje.

Nesta vida onde eles eram considerados como Elohim, ou seja, Deuses, no momento de sua passagem, seu crânio tornou-se um
crânio de cristal.

É por isso que esses crânios que foram encontrados hoje têm uma longa história atrás deles, eles são a memória total deste universo,
mas também de outros universos de onde vieram esses grandes seres.

Na realidade, várias predições, várias profecias, feitas particularmente nos mundos Ameríndios, relataram o momento em que os doze
crânios de cristal seriam juntados, agrupados, encontrados.

Os eventos puderam começar, é já o caso desde vários anos e o crânio unificante foi encontrado não tem muito tempo, o terceiro
crânio de cristal.

Agora isso está em andamento e é por isso que as passagens cometárias que vocês tiveram correspondem realmente a um
acontecimento certamente importante na história da humanidade.

Lembrem-se dos primeiros cometas que passaram de forma visível em 95, 96, passaram sob o pé direito da Virgem.

Foi o sinal dado aos homens, a cruz visível no céu, por toda parte.

O cometa, hoje, passou de novo no mesmo lugar vindo lembrar a promessa que foi feita em março de 96.

Portanto, a presença Micaélica, as energias Micaélicas de transmutação dos elementos estão totalmente encarnadas agora.

Isso é um acontecimento, eu disse anteriormente, capital na história da humanidade.

Então, ainda uma vez, humildade, simplicidade, verdade, alinhamento e Luz e amor e nada mais, absolutamente nada mais.

Eu lhes trago toda minha bênção, todo meu amor e eu digo a vocês até uma próxima vez e que será ainda mais rica em Luz e em
amor.

Nós trabalhamos, através do canal (de outras entidades também) para irradiar cada vez mais as radiações da 5ª Dimensões.

Contentem-se em guardar em seus corações o amor do divino Filho a fim de reencontrarem a dimensão de Filhos que vocês são.

Eu lhes peço com vigor para permanecer uma dezena de minutos neste estado vibratório, para recolher esta Luz que está entre vocês,
para deixá-la entrar profundamente no seu ser, no seu coração, para permitir-lhe trabalhar a abertura do amor, a abertura da Divindade.

Sejam abençoados, eu os amo, queridos filhos da Luz, sejam abençoados.

Todos vocês têm minha gratidão.
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Vejo que temos um público extremamente atento, com muitas questões que se preparam em relação
ao que temos a trocar.
Temos, também, muitas coisas a dizer, mas, primeiro, vamos começar como fazemos de hábito, ou
seja, trocar, tentar responder às interrogações que são as suas.
Então, primeiro, vamos, caros amigos, eu lhes desejo, já, a boa vinda.

Questão: por que é preciso estar bem enraizado para, efetivamente, «decolar»?
Por que é preciso que o eixo superior/inferior desenvolva-se ao mesmo tempo?
Caro amigo, tudo o que toma raiz nesta Terra, tudo o que está vivo nesse mundo tem, sempre, por
origem, a Terra, nisso, estamos de acordo.
Não é possível desenvolver uma manifestação harmoniosa da vida neste planeta se não se está
enraizado, de algum modo, nesse planeta.
É preciso, efetivamente, compreender que tanto os cristais que crescem na Terra estão enraizados
na Terra como os vegetais estão, também, enraizados na Terra, o reino dos mamíferos, o reino de
seres vivos os insetos são, também, obrigados a ter um enraizamento na Terra, porque o alimento é
tomado, primeiramente, na Terra, antes que o alimento seja ligado ao fogo (no que concerne
aos minerais, aos cristais), seja ligado ao Sol (no que concerne aos outros seres vivos).
Não pode haver desenvolvimento harmonioso da vida nesse plano de manifestação
enquanto não há raízes tomadas na Terra e raízes tomadas no Céu.
Também, um desenvolvimento harmonioso que tenha em conta as dimensões as mais globalizantes
da vida vai, necessariamente, apoiar-se na Terra, antes de lançar-se para o Céu.
Há, também, um papel extremamente importante, que não é nutrir, mas que é, também, a garantia,
eu diria, da estabilidade desse desenvolvimento da vida.

Toda a vida que está se desenvolvendo, independentemente de um enraizamento na Terra criaria
algo que não é verdadeiro, do mesmo modo que os cristais que se faz nascer, hoje, com meios
técnicos com altas temperaturas, mas sem que haja a terra, sem que haja as condições iniciais que
existiam quando da criação dos cristais.
Há cristais que podem ter a aparência de cristais, que podem ter a estrutura interna de cristais, mas
que, entretanto, não são cristais.

Outro exemplo bem conhecido, hoje, se vocês fazem nascer um vegetal, por exemplo, um tomate,
em culturas que se chama fora da terra, vocês terão um fruto que pode parecer muito belo, que pode
parecer de bela cor, que pode parecer com os mesmos elementos constitutivos – como o cristal que
nasceu fora da terra – entretanto, a radiação do que foi criado de maneira artificial não tem, de
modo algum, a mesma vibração do que o que é criado de acordo com vias lógicas e
habituais da manifestação e do princípio da encarnação nessa dimensão.
Isso é extremamente importante.

Agora, se se inclina um pouco no que é específico ao ser humano, que é sua capacidade para
religar-se à sua Fonte, religar-se à sua Divindade essencial interior, se o ser humano pode
encontrar sua Divindade sem enraizar-se, ele vai seguir um processo de iniciação que é, ele
também, de algum modo, artificial e falsificado.
A tal ponto que isso é falsificado que o ser humano que acede a um nível de consciência diferente
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da consciência habitual comum da terceira dimensão e que não enraizou suas estruturas na Terra
vai encontrar-se confrontado a uma iniciação que é qualificada de luciferiana, porque ela
conduz o ser humano a um grau de realização que não é aquele que é previsto pelo princípio
da encarnação, que é a espiritualização da matéria.
O que quer dizer ser capaz de subir o nível de consciência, não unicamente da própria consciência,
mas, também, de tudo o que constitui as estruturas físicas, etéreas, astrais, mentais, também, que
extraem suas raízes, suas nutrições na Terra, mas, também, nos éteres da Terra.
Isso é extremamente importante a compreender.
Aí está porque não pode haver retidão, autenticidade se não há enraizamento antes da
elevação.
Isso é, já, algo que é preciso, efetivamente, compreender.
Não pode haver realidade em uma iniciação, em uma elevação, em um processo de elevação da
vida se não há, preliminarmente, tomada de nutrição nas raízes terrestres e, obviamente, nas raízes
espirituais, ou seja, no Sol, mas isso não pode ser, unicamente, no Sol, caso contrário, ele vai
seguir um processo de desvitalização que vai conduzir ao que se poderia chamar a loucura e a
ilusão.
Aí está porque é extremamente importante, no processo de desenvolvimento da
consciência, chamado processo iniciático ou de mestria espiritual, que esse desenvolvimento
concirna a todos os planos e a todas as estruturas que habitam o ser humano e que fazem o ser
humano.

Questão: como concretizar, na vida quotidiana e na vida profissional, o caminho espiritual?
Caro amigo, se você quiser, vamos separar a questão entre o que diferencia o caminho pessoal do
caminho profissional em relação ao caminho espiritual.
É preciso, efetivamente, compreender, hoje mais do que nunca, como eu disse e repeti e como
repito, ainda esta noite, que o caminho espiritual, hoje, é uma diligência que corresponde ao
que se chama a autenticidade, ou seja, estar em harmonia com o ser interior, estar religado à
própria Fonte, estar religado ao próprio ser interior que é o ser divino.
Esse caminho, hoje, é extremamente facilitado em relação ao que existia nos séculos precedentes
e, eu diria, mesmo, os cinquenta anos precedentes (ou seja, o que estava em relação com as
técnicas, com os caminhos ligados ou a religiões, ou a ensinamentos ditos tradicionais ou
esotéricos ou espirituais, coisas que eu também pratiquei em minha vida).

Hoje, é-lhes solicitado, mais do que tudo, no que vocês chamam e que nós chamamos «evolução
espiritual», «caminho para a mestria espiritual», compreender que esse caminho deve implicar em
cada sopro de sua vida pessoal, em sua vida de todos os dias, em sua vida quotidiana.
É importante que a mínima parcela de autenticidade que se revela em função de diferentes técnicas
que vocês podem empregar – se querem, senão, isso não tem importância – revele seu ser interior,
sua Divindade interior.
Conhecer-se a si mesmo.
E isso não se aprende através de técnicas exteriores, é um caminho todo interior, mas nesse
caminho interior há regras extremamente precisas a seguir que vão, eu diria, favorecer a eclosão
dessa mestria espiritual.
Eu falei, na última vez, de noção de abandono, de noção de soltar, de noção de mestria, de
noção de estar religado à própria Fonte e ao próprio ser Interior.
Eu vou especificar, hoje, que o mais importante na vida de todos os dias é,fundamentalmente,
estar em acordo consigo mesmo, ou seja, não trapacear, não mentir a si mesmo e aos
outros.
Isso necessita, eu repito, certa forma de autenticidade.

Essa autenticidade caracteriza-se, também, por algo que eu teria tendência a chamar
a benevolência, em um primeiro tempo.
Nós havíamos, também, discorrido, parece-me, na última vez, sobre o amor.
É preciso, efetivamente, compreender que eu lhe dizia estar em cada parcela da vida, em
cada minuto de sua vida em um estado de amor.
Obviamente, muitos seres humanos vão compreender as próprias emoções de amor através das
emoções e dos sentimentos, o que não é o caso.
Então, eu prefiro empregar a palavra benevolência, que consiste emconsiderar que cada ser que
você reencontra é, também, uma parcela do Divino que é você, que as circunstâncias de
sua vida a cada minuto e cada sopro que o anima correspondem à total expressão da
Divindade e que são as ressonâncias do que você é, você mesmo.



Eu disse, também, frequentemente, que o que acontece no exterior corresponde ao que
acontece no Interior.
Se seu interior volta-se para a benevolência, para a mestria, para o abandono, todas as
coisas vão desenrolar-se, no exterior, para fazer ressoar o que você tenta estabelecer no
interior de si, em sua vida pessoal, em sua vida afetiva, relacional, sentimental, mas,
também, no simples fato de ir tomar um banho ou de ir ao toilette ou de ir regar as plantas.
Isso é, também, extremamente importante a assimilar.

Essa benevolência é considerar que tudo o que acontece em sua vida, que tudo o que você faz em
sua vida é um ato que participa, eu diria, de sua sacralidade, de sua sacralização, de sua
divinização e de sua benevolência interior, mas, sobretudo, dessa famosa autenticidade.

Agora, nos abordamos um setor que é um pouquinho diferente porque, no mundo profissional, as
pessoas têm, muito, a impressão de que, quando estão em um caminho espiritual, elas devem estar,
necessariamente, em um trabalho que toca, de perto ou de longe, a noção do espiritual.
E creia-me, caro amigo, pode-se, também, fazer passar essa benevolência e esse amor e essa
dimensão sagrada vendendo agulhas no mercado, tanto como falando, como eu o faço.

Inúmeros seres humanos vivem isso, através de atos extremamente humildes, extremamente
simples.
Não há necessidade, nesse nível, de procurar o extraordinário nas manifestações de seu trabalho
profissional.
Obviamente, há situações nas quais vocês vão encontrar-se confrontados e chocados a essa
noção de autenticidade interior.
Eu tomarei o exemplo de alguém que venderia ou trabalharia para uma empresa que fabrica armas,
mas, aí também, se essa pessoa encontra-se nessa sociedade a vender armas é que, obviamente,
as circunstâncias interiores que são as dela colocaram-na, puseram-na nessa situação e há,
obviamente, através desse trabalho exterior, a necessidade, também, de fazer um trabalho interior.

A partir do momento em que a consciência entra nessa benevolência, nessa autenticidade,
há, efetivamente, certo número de trabalhos que se tornam difíceis a realizar.
Mas é um exemplo extremo, que eu tomei, como a venda de armas.
Poder-se-ia, também, ser um militar e estar em uma dimensão espiritual.

É preciso, efetivamente, compreender que há, nessa noção profissional, a necessidade de definir
seus objetivos.
Agora, a ressonância é extremamente importante e, a partir de certo grau de desenvolvimento de
sua Divindade, você se encontra confrontado, eu diria, a uma doença interior em relação ao
trabalho que é feito, mas, também, referente a uma relação, qualquer que seja.
Convém parar, refletir e deixar emergir o significado profundo dessa doença: será que é o ego que,
por exemplo, quer encontrar outro trabalho mais espiritual para sentir-se mais à vontade ou será que
é, realmente, o destino da alma que requer uma mudança em profundidade?
Isso, é preciso, efetivamente, fazer a diferença entre os dois e pedir para isso que os sinais
de sincronia, que os sinais espirituais, os sinais ligados aos seres de Luz, à Divindade
manifestem-se, para iluminar nossos caminhos.
Mas o ato o mais importante a gerar para si mesmo é, obviamente, a autenticidade e a
benevolência em relação a tudo o que faz a vida.

Questão: a que correspondem as descidas de energia nesse momento?
São energias que correspondem ao solstício de verão, o período que é uma semana, alguns
dias antes do período do solstício de verão, o que se chama o São João de verão.
Isso corresponde ao máximo energético do Sol.
As energias solares são as energias espirituais, as energias Crísticas, que descem sobre a
Terra.
Há, por trás, necessidades de modificar algumas estruturas em vocês, para os seres que são, entre
aspas, ligados ou despertos à dimensão espiritual.
Esses reajustes correspondem a um afluxo de energia, mas a energia não é, necessariamente,
metabolizada e considerada pelo corpo ou pelas estruturas como algo que vai energizá-lo.
O aumento de energia sobrevém uma vez que o processo de descida esteja encarnado e
amortecido, o que pode tomar uma quinzena de dias.

A energia espiritual desce pelo sétimo chacra, diretamente, e irá tomar o canal médio da



coluna vertebral, que vocês chamam a shushumna, e vai descer, progressivamente, para
reforçar a irradiação energética de cada um dos sete chacras.
Entretanto, os chacras que devem receber esse afluxo de energia giram em forma de hiper-rotação,
em especial os chacras do baço e o segundo chacra.
E esses chacras, que giram em excesso relativo de energia, provocam uma consumação e um
consumo extremamente importantes de líquidos e de açúcar, o que provoca, efetivamente, súbitos
cansaços, de maneira incisiva no dia, a impressão, de repente, de cair de sono, a impressão, de
repente, de flutuar um pouco.
Isso é típico das energias que correspondem ao solstício de verão.

A mesma coisa produzir-se-á no solstício de inverno, desta vez, com uma energia mais
telúrica, que remonta do Intraterra, mas que vem, entretanto, impactar, extremamente forte, o
segundo chacra, o chacra do baço e o primeiro chacra, desta vez, um trabalho que dura uma
quinzena de dias.
Convém beber muito mais do que de hábito e consumir açúcares, beber sucos de frutas que são
muito pouco carregados em fibras, eu penso, em especial, no suco de uvas e no suco de maçãs, ao
invés de suco de laranjas e suco de abacaxis, que aumentam o calor do corpo.
Mas o melhor é, de qualquer forma, beber água pura e, depois, comer açúcar, uma hora depois, ao
invés de misturar água e açúcar através dos sucos de frutas.
Trata-se do açúcar, sob a forma, por exemplo, de uvas secas, sob a forma, por exemplo, de
açúcares rápidos e não de açúcares lentos.

Questão: o chá de aubepine pode ser útil para integrar essas energias?
O aubepine intervém no chacra do coração, no setor cardíaco, o que não é o caso com essas
energias.
Se vocês querem ingerir um chá, as coisas as mais agradáveis são os chás ligados à menta, que
refresca o sangue e que limita o consumo de açúcar pelas energias.

Questão: poderia falar-nos da loja negra universal?
A loja negra universal corresponde a uma série de entidades que são o reflexo, o lado negativo da
Luz.
É preciso, efetivamente, compreender que a Luz se criou, exteriorizando-se do nada, mas,
criando-se a partir do nada, houve, também, a criação da Luz e da sombra no seu plano de
manifestação (não mais nas Dimensões superiores nas quais, aí, isso não é possível), neste
plano específico que é a terceira Dimensão.
A Luz é oposta à sombra, mas a sombra está também na Luz e a Luz está também na
sombra, é o yin e o yang.
Disso, vocês sabem, vocês vivem e experimentam.
Mas existe, em planos intermediários – ou seja, na quarta Dimensão, que é o equivalente, se
quiserem, ao mundo astral inferior – o reflexo do que acontece sobre a Terra, ou seja, a Luz e a
sombra, as forças Crísticas, as forças astro-angélicas, as forças manifestadas da ordem de
Melquisedeque ou de outras ordens de Luz que podem descer através das estruturas vibratórias até
esse nível inferior, para entrar em contato com a sua realidade.
Mas existe também a contrapartida dessa Luz que é também a sombra.
Na gênese da sua Dimensão, na Kabbalah, há gênios, há arcanjos, mas há também forças
invertidas, que são a parte negativa.
Há as forças do Arcanjo Uriel e Gabriel, mas há também um demônio que é a sombra disso, ele se
chama Asmodée, que é uma realidade na sua Dimensão.

A loja negra universal está ligada a entidades que se apresentam como seres de Luz (eles não
vão dizer, obviamente, que eles são seres da sombra), mas cujo objetivo e única especificidade não
são transmitir ensinamentos (que são falsos, obviamente), mas camuflar essa verdade ensinada
através de uma finalidade que não é a Luz, em todo caso, a Luz Solar, mas cuja finalidade é
desprendê-los desse plano desse planeta, ou seja, fazê-los perder a noção de sacralidade da
vida na terceira Dimensão, mas, também, do planeta Terra, para levá-los para o é chamado
de ilusão luciferiana.

Esses Mestres foram chamados de Mestres de sabedoria, mas eles nada têm deEsses Mestres foram chamados de Mestres de sabedoria, mas eles nada têm de
sábio, pois eles os afastam da dimensão Crística.sábio, pois eles os afastam da dimensão Crística.
Tudo o que os afasta de Cristo, do Sol, da dimensão essencial Terra-Sol (ou seja, das raízes na
Intraterra, mas, também, das raízes celestes no Sol) faz parte também do que é chamado de loja
negra universal.



A fim de diferenciar do que é denominado forças de involução que, elas, não são luciferianas, mas
são plenamente diabólicas e querem fossilizá-los, pô-los e deixá-los na Terra, privando-os da
espiritualidade.
Atualmente há, de um lado, as forças Crísticas (são as forças da Luz autêntica) e, do outro lado, as
forças da loja negra universal (ligadas, portanto, às energias luciferianas, que fizeram aliança com
as forças que querem a fossilização e o abandono da espiritualidade).

É um pouco complexo de compreender, mas essas duas forças estão unidas emÉ um pouco complexo de compreender, mas essas duas forças estão unidas em
um mesmo objetivo que é o de privá-los da influência de Cristo, da influência doum mesmo objetivo que é o de privá-los da influência de Cristo, da influência do
Sol e isso dá no que vocês veem sobre a Terra, atualmente.Sol e isso dá no que vocês veem sobre a Terra, atualmente.
Tudo o que vocês observam no exterior ilustra esse combate, no plano da quarta Dimensão, entre a
sombra e a Luz, mas, também, os seus próprios combates interiores entre suas sombras e sua Luz.
Assim, a loja negra universal é constituída por entidades que foram humanas, mas que
cortaram, de maneira voluntária, em determinados momentos da sua história de encarnação, o
Antakarana, ou seja, o Cordão de Luz que as reuniam às suas almas.
Eles se cortaram, voluntariamente, da sua alma, de maneira a não sofrer as consequências dos
seus atos no nível cármico.
Eles se cortaram do seu carma, mas, cortando-se do carma, eles se cortaram também do mundo
Solar, do mundo Crístico.
Eles evoluem, portanto, permanentemente nesses mundos intermediários, que podem, por vezes,
tomar um corpo para descer na encarnação, mas sem que este esteja religado à alma.
Eles são, portanto, seres que cortaram a comunicação divina e cujo objetivo é o de fazê-los,
também, cortar essa comunicação divina, de arrastá-los a caminhos que são separados da
dimensão Crística.

Quando eu falo de Cristo eu não falo, obviamente, da religião católica, eu falo da essência de
Cristo, do Amor incondicional, da Fraternidade Branca Universal (não confundir com a Grande
Fraternidade Branca), da ordem de Melquisedeque, da ordem das Águias, da ordem de Órion,
que é ligada à Luz autêntica.
Há uma filiação da Luz autêntica, cujo objetivo é o de espiritualizar a matéria.
Então, obviamente, eles não vão se servir de ensinamentos que são falsos, eles vão lhes falar de
psicologia, eles vão lhes falar de raios, eles vão lhes falar de um monte de coisas que está em
relação com dados importantes da tradição, como a Kabbalah, como a astrologia etc., etc., mas cuja
finalidade é, pouco a pouco e sub-repticiamente, cortá-los, concretamente, dessa dimensão Solar
Crística.
Será que está mais claro para você, cara amiga?

Questão: como explicar que alguns canais possam, ao mesmo tempo, veicular mensagens
Crísticas ou Oriônicas e da loja negra universal?
A diferença é difícil de fazer, pois, se vocês fizerem a diferença pelas palavras, obviamente, as
entidades da loja negra também vão lhes falar de Cristo (elas não vão dizer que Cristo não
existe, bem ao contrário, elas vão colocá-lo como um Mestre de sabedoria, por exemplo), mas o
importante não são as palavras que são empregadas, não são os ensinamentos através de
palavras, mas, obviamente, a Vibraçãoa Vibração que se propaga durante a canalização.

Como vocês podem explicar que alguém fale as palavras de Cristo ou da Virgem sem que
haja a energia da presença de Cristo ou da Virgem?
Isso é impossível

Vocês sabem, efetivamente, que a presença de tal entidade espiritual, de tal nível vibratório, de tal
intensidade vibratória que passa por canalização, ou seja, por incorporação, é algo de silencioso, é
algo que emana uma vibração Luz.
Se vocês não sentirem essa vibração como um amor, como algo que os preenche
(obviamente, sejam quais forem as palavras empregadas), isso não é da Luz.
Portanto, não se deve fiar nas palavras e não se deve fiar no que dizem as pessoas.
É preciso fiar-se no que vocês sentem, vibratoriamente, é preciso fiar-se no que lhes diz o
seu ser interior.
Isso é a coisa, eu diria, essencial.
Caso contrário, como vocês vão fazer a diferença?
Não através das palavras, pois, obviamente, as entidades da sombra não vão dizer-lhes que elas
são da sombra, elas vão dizer-lhes que elas são da Luz, elas vão exaltar o culto da personalidade,



elas vão, através, às vezes, de palavras muito mais rebuscadas, eu diria (mais na new-age, no seu
sentido pejorativo, tal como é reconhecido, hoje), transmitir-lhes ensinamentos que falam da Luz
angélica, que falam de coisas maravilhosas que devem chegar-lhes, a vocês, esses seres que são
tão maravilhosos.
Eles vão, de algum modo, bajular o seu ego, bajular a sua personalidade interior e não
revelar a sua alma.
A diferença está nesse nível.

Há, também, graus extremamente importantes, que permitem fazer a diferença:jamais um ser
mestrado, que chegou às Dimensões superiores, irá intervir para modificar o seu livre
arbítrio.
Ele poderá dar-lhes conselhos.
Ele poderá, se vocês pedirem, efetivamente, agir nos seus casulos de Luz e modificar o seu
caminho terrestre, mas sempre respeitando o seu livre arbítrio.
Jamais um ser da Luz autêntica virá dizer-lhes para deixar tal pessoa ou fazer o seu
caminho em tal foco.
Ele poderá apenas guiá-los para pô-los frente à sua própria Luz, do seu próprio caminho interior.

Por vezes, há também médiuns que absolutamente nada canalizam, isso também acontece.
Quando vocês estão com um ser da Luz autêntica, ele os preenche de energia.
Quando vocês voltam, vocês se sentem com o coração leve, vocês são inflados da energia
espiritual que lhes foi fusionada.
Por outro lado, quando vocês estão lidando com entidades ligadas à loja negra, o que vai
acontecer?
Primeiro, elas vão transformar a Luz em sombra e, portanto, vão retirar a sua energia, vocês vão se
sentir realmente fatigados, vocês vão se sentir mal-humorados, sem saber por quê.
Isso não é no sentido de dor, pois um ser da Luz pode desencadear uma dor no coração, já que ele
força a Irradiação do coração, já que ele força a Irradiação dos chacras, pela Vibração dele, sem
querer, então isso pode provocar, em alguém que não está preparado, alguma dor.
Portanto, não é a dor que vai diferenciar a sombra da Luz: é, sobretudo, a leveza de coração
e o sentimento profundo no qual vocês serão tomados por uma canalização real de uma
entidade da sombra ou de uma entidade da Luz.
Isso é extremamente importante.

Questão: há uma ligação com o fato de que um canal pareça ter um olhar «vazio»?
Mas o olhar e o olho são o reflexo da alma.
Em todas as tradições, um olho apagado, uma irradiação apagada vê-se primeiro no nível físico, no
nível da cor da pele, não há mais fogo, há apenas a terra, há apenas a água.
Não há mais leveza, não há mais fogo e, portanto, o olhar é como que vazio, isso é uma
característica essencial.
Há um lado pleno ou um lado vazio, isso é extremamente importante, pois um canal, mesmo se ele
estiver extremamente, eu diria, desconectado pela intensidade da vibração que ele vivenciou,
progressivamente, ele se preenche de amor, ele se preenche de autenticidade, ele se
preenche de clareza, e isso se vê nos olhos, na pele, em todos os níveis.
Se não for o caso, efetivamente, é algo que é do domínio da posse e não mais da canalização.

Questão: poderia falar-nos de constelações familiares?
Quando há energia de grupo, para que é voltada a energia do grupo?
Se a energia do grupo é voltada para a individualidade pessoal e não a individualidade da alma,
cuidado com questões de sofrimentos do passado, de sofrimentos do presente.
A manifestação desses sofrimentos, bem, isso pertence à sombra.

Lembrem-se do que dizia Jesus: «quando vocês forem três, reunidos em meu nome, eu
estarei entre vocês».
Por quê, quando vocês estão em um grupo, haveria necessidade de trabalhar em uma emoção, em
um sofrimento do passado, em algo que faz mal?
Não.
Trabalhem na Luz e a Luz virá.
Toda a diferença entre a sombra e a Luz está nesse nível, e aí está porque eu sempre recusei, em
minhas intervenções, salvo caso excepcional como esta noite, intervir em questionamentos
pessoais.
Porque não é questão de exprimir o temor, é questão de exaltar, em vocês, a realidade da Luz
Crística de seu ser interior, de sua Divindade.



Se se deixa os seres humanos exprimir seus sofrimentos, o que aconteceria?
A emoção seria gerada em todo o grupo, e isso provocaria um desperdício de energia espiritual.
A emoção nutre-se de emoção, ela não se nutre de Divindade.
A Divindade nutre-se de Divindade, a Luz nutre-se de Luz e não de sombra.
Por que fazer sair a sombra?
«Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo»dizia Jesus, e é
completamente verdadeiro e, ainda mais verdadeiro, a partir do momento em que há grupo, em
todos os trabalhos que se pode imaginar ser assim chamadas ferramentas de liberação que se
fazem em grupos, nos quais cada um vai exprimir seu sofrimento, mesmo se há resultados que
possam parecer, às vezes, surpreendentes.

Há seres que fizeram esses trabalhos de maneira autêntica, eu penso, por exemplo, em uma
grande dama que está morta, agora, e que eu vejo, frequentemente, porque ela é do mesmo
plano vibratório que eu, que trabalhou no acompanhamento de pessoas em fase terminal,
que era essa querida alma que se chamava Elisabeth KÜBLER ROSS.
Essa dama fez um trabalho no qual ela fazia exprimir as emoções às pessoas, mas era em
circunstâncias específicas ligadas à morte, ou a morte desses seres que participavam do seminário,
ou de seres que haviam sido tocados pela morte de um próximo, quando, aí, era preciso sair desse
sofrimento ligado à morte, que não é um sofrimento, mas o medo, a separação, o abandono ligado a
tudo isso.
Mas o quadro é diferente.
Ali, era específico para a emoção ligada à morte, de si ou de alguém de muito próximo.

Em contrapartida, as outras emoções que vocês geram através de todas as terapias new-age, são
terapias que vão fazer subir as emoções de seu passado e, além disso, vocês vão fazê-las subir,
veiculá-las, exprimi-las no grupo e transferi-las aos outros.
Onde está a Luz aí?
Não há Luz, há apenas a sombra.
Aí está a diferença essencial: um trabalho de grupo deve ser voltado, unicamente, para a Luz, e não
na manifestação de sofrimentos, porque é tempo perdido (mesmo se não é da sombra) e o tempo
perdido pertence à sombra.

Questão: como fazer, à parte coisas em tudo o que é proposto para ajudar, justamente, a
superar os sofrimentos, uma vez que há muitas ferramentas propostas e pessoas
autênticas, também, na vontade de superar esse sofrimento.
Perfeitamente, mas vocês não poderão resolver um sofrimento ao nível em que ele está situado.
Infelizmente, é assim.
Vocês não poderão resolver o câncer ao nível em que ele está situado, ou seja, ao nível da matéria.
Vocês não poderão resolver um sofrimento ligado ao abandono pelo pai ou à violência do pai
trabalhando no pai.
Vocês não poderão resolver qualquer sofrimento assim.
Vocês terão a ilusão da resolução do sofrimento, e inúmeras pessoas atuam nisso.
Faz, agora, mais de um século que vocês estão no erro psicológico; faz, agora, um século
que vocês erram, de terapia em terapia, de vida em vida, através de técnicas de
aproximações psicológicas que são uma heresia.

Por quê, em minha vida, eu falei apenas da espiritualidade em relação à psicologia?
Porque a solução para todos os males da encarnação situa-se ao nível espiritual.
Não há solução nem em uma agulha de acupuntura, nem em um blá-blá em relação a um sofrimento
passado.
É preciso, no sofrimento, colocar o bálsamo do amor, o bálsamo da reunificação.
Qualquer outra coisa é um trabalho de perda de tempo.

Mesmo se vocês tenham a impressão de liberar algo, vocês não liberam, vocês cristalizam, ainda
mais, os sofrimentos.
E disso, inúmeros cientistas, hoje, aperceberam-se, ao nível do cérebro, ao nível da compreensão
de mecanismos sutis, entretanto, reais, da vida,
Isso é muito importante a compreender: vocês não conseguirão, jamais, fazer desaparecer algo
que vocês tenham vivido; o único modo de fazer desaparecer, totalmente, todos os
sofrimentos, é perceber a mestria de autenticidade, a unidade da Divindade que vocês são.
É a única solução, não há outras.
Estejam certos disso.



Vocês podem passar vidas e vidas, como o faziam alguns monges tibetanos, a tentar purificar o
carma.
Eles passavam uma vida a purificar um carma que eles haviam feito há quarenta vidas, cinquenta
vidas e, no entanto, será que eles estavam realizados?
Certamente não porque, à força de querer purificar-se, eles se esqueciam da Luz.

O trabalho não é um trabalho de purificação em seu passado, o trabalho é um trabalho de
autenticidade, no instante presente, em relação à Fonte da Luz que vocês são.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.
Então, efetivamente, enquanto vocês não tiverem essa lucidez, essa consciência disso, bem, vocês
continuarão a errar de terapia em terapia, de técnica em técnica sem, contudo, avançar um
milímetro, porque vocês darão ainda mais tomada ao passado, às coisas cristalizadas, porque
vocês portam sua consciência sobre a sombra e não sobre a Luz.

Vocês não têm que trabalhar nas cicatrizes do passado, vocês têm que trabalhar na Luz.
Compreendam, efetivamente, que, mesmo se seja louvável querer explicar um sofrimento – e todo
ser humano tem necessidade disso – na finalidade, quanto mais vocês subirem ao nível de
consciência da Luz, mais o que vocês se tornarão irradiará a Luz e, naquele momento, não haverá
mais necessidade de compreensão do passado, qualquer que seja.
Então, inclinar-se sobre o passado dessa vida, sobre o passado de vidas passadas é algo que vai
contra a Luz.
Isso é preciso, efetivamente, compreender.
É um fato sedutor saber que se foi isso, que se foi aquilo, mas vocês devem esperar que essa
memória volte a tornar-se, eu diria, espontânea, em função de sua evolução espiritual, mas não ir
procurar despertá-la, artificialmente, ou para poder explicar um sofrimento do presente em relação a
uma explicação do passado, que existe.
Eu não digo que ela não existe, eu digo, simplesmente, que a solução está na Luz.

Então, efetivamente, há seres que não estão prontos a serem confrontados à própria Luz interior e
que têm necessidade de passar por períodos de análises, de compreensões do passado, mas isso,
saibam, a certo grau de evolução, é antiespiritual.

Questão: como se podem partilhar esses ensinamentos?
É, efetivamente, o problema, é que você não pode fazê-lo partilhar enquanto o ser não está
engajado no caminho e tenha chegado à porta desse estado vibratório.
Porque o mental mente-lhes, permanentemente, o mental tenta, a cada vez, prendê-los a
explicações lógicas do que vocês foram no passado, tenta, a cada vez, levá-los a caminhos ligados
ao passado e referenciar seu ser vivo, tal como vocês são hoje, em relação a algo que vem do
passado.
Sempre, vocês definem o presente pelo passado ou pelo futuro, também, para aqueles que se
conectam no futuro.
Mas a vida define-se, unicamente, pelo instante presente.
A Divindade está no instante, ou seja, fora do tempo.
E vocês vão procurar as referências no passado, no futuro, e vocês balançam de um ao outro e
creem encontrar a Divindade, mas é impossível.
A Divindade encontra-se apenas no momento presente.
Se vocês conseguissem parar a linearidade do tempo, ainda que apenas um bilionésimo de
segundo, vocês seriam, instantaneamente, transformados em Luz, vocês não teriam, mesmo, mais
corpo.

Questão: você pode falar-nos do xamanismo e de um de seus ramos, que é chamado o
caminho dos guerreiros?
Essa abordagem é, certamente, aquela que mais se aproximou, eu diria, da Divindade no estado
bruto, ou seja, que abordou, sem rodeios e sem desvios, a tradição primordial, para além, mesmo,
de referenciais da tradição como a Kabala, mas que foram, diretamente, ao coração e à própria
essência da consciência.
Mas é um caminho extremamente rude, que necessita de um despojamento total e poucos seres
realizaram esses caminhos em sua totalidade.

Questão: o que é dos outros ramos do xamanismo?
Há xamanismos de inspiração astral e há xamanismos ligados às manipulações de forças



elementares da natureza.
Há xamanismos que são ligados a outras manifestações.
Eu repito, são movimentos que, para a maior parte (exceto o caminho do guerreiro, ligado à tradição
tolteca, que muito específico), não está em relação com a vida Ocidental, que se encaixa mal com
uma configuração cerebral e energética, eu diria, Ocidental.
Entretanto, por que não?
Inúmeros seres podem ser atraídos por esse caminho.
Eu repito, é, certamente, eu diria, menos perigoso, talvez mais direto, do que as terapias que
nascem atualmente, no Ocidente.
Eu lhes agradeço, a todos.
Se quiserem, poderíamos talvez parar agora para dar lugar ao reino da Mamãe.
Eu, no momento, eu lhes dou a minha bênção e lhes digo até muito em breve, e eu lhes agradeço
por essa troca.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=90

22 de junho de 2006

Traduzida para o Português por Célia G.
Extraído de:

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2006/06/om-aivanhov-22-de-junh...
****

Colaboração de André
Site M.A.

http://www.mestresascensos.com/
http://www.mestresascensos.com/2012/10/om-aivanhov-22-de-junho-de-2...

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

***
Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross, M.D. (8 de julho de 1926 — 24 de agosto de 2004) foi uma psiquiatra que nasceu na Suíça.
Ela é a autora do livro On Death and Dying, no qual ela apresenta o conhecido Modelo de Kübler-Ross. Após uma
série de derrames cerebrais, Elisabeth falece aos 78 anos em Scottsdale, Arizona. Em 2007 ela foi eleita para o
National Women's Hall of Fame dos Estados Unidos.

A publicação de seu livro mais famoso em 1969 "On Death and Dying" (Sobre a morte e o processo de morrer)
marcou o rumo de seu trabalho, enriquecido posteriormente com contribuições de especialistas de uma área
específica da profissão médica, a tanatologia. Nesse livro, ela identifica fases nos períodos que antecedem a morte e
cria métodos para médicos, enfermeiros e familiares acompanharem e ajudarem um paciente terminal.

Elisabeth foi pioneira no tratamento de pacientes em estado terminal[carece de fontes]. Ela deu o impulso para a
criação de sistema de asilos específicos para doentes nos Estados Unidos, que são estabelecimentos para internar e
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cuidar de pessoas em estagio terminal.
No final de sua carreira, Elisabeth dedicou sua pesquisa à verificação da suposta "vida após a morte", fazendo, com
sua equipe, milhares de entrevistas com pessoas que relataram experiências de uma suposta morte (pessoas que
morreram por alguns instantes e voltaram).
Esse novo interesse da especialista foi recebido com ceticismo pela maioria dos cientistas e médicos.

Vida pessoal
Em 1958 ela se casou com um colega médico vindo da América, Emanuel ("Manny") Ross e se mudou para os
Estados Unidos.

Ela teve dois abortos espontâneos, finalmente, teve um filho, Kenneth , e uma filha, Barbara, em 1960. [10] O marido
dela pediu o divórcio em 1979.
Um de seus maiores desejos era seu plano para construir um hospital para bebês e crianças infectadas com HIV para
lhes dar uma última casa onde eles poderiam viver até a sua morte, inspirada no apoio a projetos do médico britânico
Saunders Cicely. Em 1985, ela tentou fazer isso na Virgínia, mas os moradores locais temiam a possibilidade de
infecção e bloquearam o necessário re-zoneamento. Em 1994, ela perdeu sua casa e bens para um incêndio
criminoso que é suspeito de ter sido definido pelos opositores de seu trabalho contra a AIDS. [11]
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Resumo
Espinheiro-branco: Planta Medicinal indicada em caso de problemas cardíacos, é apresentada quase
sempre em forma de gotas, comprimidos ou cápsulas.

Nomes
Nomes em português: Espinheiro-branco, espinheiro-alvar, pilriteiro, crataegus, crataegos, cratego

Nome latim: Crataegus laevigata, oxyacantha, monogyna
Nom inglês: hawthorn
Nome francês: aubépine
Nome alemão: Weissdorn
Nome italiano: biancospino

Família
Rosaceae
Componentes
Flavonóides (vitexina...), glicosídios, proantocianidinas e epicatequina.
Partes utilizadas
Folhas, frutos (bagas) e flores secas.
Efeitos do espinheiro-branco
Anti-arritmíco, cardiotônico, inotrópico positivo, hipotensor, vaso-dilatador e vaso-constritor.

Indicações do espinheiro-branco
Problemas cardíacos: por exemplo, em caso de palpitações, sensação de opressão na região próxima ao coraçã,
problemas cardíacos de origem nervosa, hipertensão, ansiedade, distúrbios do sono (origem nervosa), estresse.
A tomar desde os primeiros sintomas. Eficaz após um tratamento em longo prazo.

Atenção! Este medicamento pode aliviar em caso de problemas cardíacos leves a moderados, no entanto, somente
um médico poderá fazer um diagnóstico exato e curar o seu problema cardíaco. 
Efeitos secundários
Na compra de um medicamento queira ler a bula e pedir conselhos a um especialista.

Contra-indicações
segundo advertência médica é contra-indicado em casos gravidez e aleitamento. Na compra de um medicamento
queira ler a bula e pedir conselhos a um especialista.

Interações
Possíveis interações com outros medicamentos. Na compra de um medicamento, queira ler a bula e pedir conselhos a
um especialista.
Preparações à base de espinheiro-branco
- comprimido ou drágea de espinheiro branco

- cápsula de espinheiro branco
- infusão de espinheiro branco (chá de espinheiro branco)
- gota de espinheiro branco (à base de tintura de espinheiro branco)
- decocção de espinheiro branco

Espinheiro-branco
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Onde cresce o espinheiro branco ?
O espinheiro branco cresce na Europa, na Ásia e na América, nas regiões temperadas.

Quando colher os compostos do espinheiro branco ?
As bagas vermelhas de espinheiro branco (frutos ou bagas de espinheiro branco) são colhidas principalmente no
outono. Parece que as folhas de espinheiro branco podem ser colhidas na primavera, verão ou outono. As flores de
espinheiro branco (utilizadas em caso de problemas cardíacos) são colhidas na primavera ou no verão. 

Observações
Planta útil no tratamento de problemas cardíacos leves, nos primeiros estágios da doença. (estágios I e II – segundo a
NYHA: associação de cardiologistas de Nova Iorque - isto é, de dores e problemas cardíacos após um esforço
importante). Diversos estudos clínicos comprovaram a eficácia desta planta. A tomar desde os primeiros sintomas e
de preferência em forma sólida (comprimido, cápsula, drágea). Trata-se de um tratamento eficiente em longo prazo.

Atenção! Este medicamento pode aliviar em caso de problemas cardíacos leves a moderados, no entanto, não hesite
a consultar o seu médico, pois somente ele poderá fazer um diagnóstico exato.

Extraído de: http://www.criasaude.com.br/N2172/fitoterapia/espinheiro-branco.html
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Asmodeus é normalmente
representado com asas e
três cabeças: uma de
homem com hálito de fogo,
uma de touro e uma de
carneiro, símbolos de
virilidade e fertilidade.
Asmodeus (em grego: Asmaidos, em latim: Asmodaeus, Asmodäus, em hebraico: Aschmedai (Talmud) é um demônio
da mitologia do Judaísmo (Livro de Tobias 3,8,17).

É considerado um dos sete príncipes do inferno abaixo somente de Lúcifer (o Imperador do Inferno). É o demônio
representante do último pecado, a Luxúria, concepção dada ao considerado pior dos pecados.
Sua origem difere muito conforme a fonte, alguns considera-o como um anjo caído, porém alguns escritos judaícos
indicam Asmodeus como o "Rei Esquecido de Sodoma", nesse conto Asmodeus é visto como o homem mais impuro já
nascido, e aquele que guiou Sodoma à lúxuria. Alguns teólogos consideram a destruição de Sodoma como meio de
matar Asmodeus, e não como prelúdio do Dilúvio.
Já no livro deuterocanonico de Tobias, é citado como o assassino dos noivos de Sara. Deus envia o Arcanjo Rafael
para guiar Tobias, encontrar Sara e prender o dêmonio nos mais altos picos terrestres. Depois de completar sua
missão, o Arcanjo cura Tobit pai de Tobias e retorna para a Corte celeste.

Segundo seitas satânicas, a letra inicial de seu nome é parte integrante do acrônimo Baal, nome de deus pagão
citado tanto nas escrituras sagradas do Torá (judaísmo) quanto na Bíblia (cristianismo), que se traduz nos nomes dos
demônios Belzebu, Astarot, Asmodeus e Leviatã.
Asmodeus é normalmente representado como uma espécie de chimera, com asas e três cabeças: uma de homem
com hálito de fogo, uma de touro e uma de carneiro, símbolos de virilidade e fertilidade. Porém, pode ser
representado também como uma espécie de feiticeiro capaz de adotar a forma de aranha. Por se tratar de um
humano que virou demônio e não um anjo caído, Asmodeus possuí o livre arbítro, negado aos anjos, sendo
considerado a Arma de Lúcifer para derrotar o Messias.

No livro Encruzilhada (Literata, 2011), do escritor paulistano Ademir Pascale, Asmodeus é um poderoso demônio que
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é libertado por um padre através de um ritual macabro. Sua intenção é causar a discórdia entre os humanos, além de
garantir mais almas para o inferno.

Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Asmodeus
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por revê-los, isso me dá extremo prazer: ver as pessoas
que estão aí esta noite para tentar dialogar, trocar juntos, para ver quais são suas preocupações do momento.
Nós vamos poder, eu espero, aportar-lhes esclarecimentos sobre o caminho do planeta, mas, também, sobre o
caminho que lhes é próprio.

Então, se querem, começamos, de imediato, a escutar o que vocês têm a perguntar-me, o que têm como
interrogação.

Questão: Como administrar a cólera?

Caro amigo, a coisa que eu posso propor-lhe é dirigir a cólera, por exemplo, em um lugar no jardim, ou seja,
quando você sente essa cólera que sobe, quando sente esse fogo que chega para você, diretamente, não
dirigir-se a um ser humano ou a um animal, mas ir encontrar, em algum lugar, um vegetal, na natureza, não muito
longe de você.
Se isso não se produz em você, será preciso, por exemplo, que você encontre um lugar na natureza para poder
evacuar essa cólera.

Efetivamente, o elemento o mais importante é que essa cólera, é preciso exteriorizá-la, de uma vez por todas,
não constrangê-la, mas, sobretudo, não exprimi-la através dos seres que não a merecem, essa cólera.

Em contrapartida, você pode confiar sua cólera, por exemplo, aos vegetais, às árvores que serão capazes de
recolhê-la, em especial, o carvalho.
Basta encontrar um carvalho, observe, não há, talvez, carvalho em seu jardim, entretanto, você pode imaginar
que você fala com um carvalho.
A partir do momento em que você encontrou um e confia-lhe sua cólera, você poderá, efetivamente, repetir o
processo, mesmo na imaginação, visualmente, sem realidade da presença do carvalho.
O carvalho é uma árvore extremamente forte, que é capaz de receber sua cólera sem sofrer com ela.

Progressivamente e à medida que você exprimir essa cólera, ela vai eliminar-se, não é questão de controlar, de
dominar para impedir de manifestar-se, como você o faz, até o presente.
Ela tem o direito, eu diria, de sair, de uma vez por todas, mas não sair contra circunstâncias ou seres humanos,
mas é preciso confiar essa cólera a alguém que vai representar capacidades de transmissão e de
transmutação dessa cólera e que vai ajudá-lo, no sentido próprio e no figurado, realmente, a superar esse
elemento cólera.

Agora, não se esqueça de que você deve, também, através dessa cólera que se manifesta em seu presente,
conseguir, mesmo se isso for, por vezes, difícil, perdoar àqueles que sempre tentaram impedi-lo de exprimir o
que você tinha a exprimir.
Isso é extremamente importante a compreender.

Respondi à sua questão, eu creio.

Questão: como fazer para perdoar?

O melhor modo de tentar perdoar em relação ao que aconteceu na vida, ao que os feriu não é trabalhar no
perdão, porque o perdão é algo que acontece naturalmente, a partir do momento em que a personalidade
tende a apagar-se diante da vontade da alma, ou seja, diante do amor que você é, diante da Divindade que
você é.

É extremamente importante, para perdoar, chegar a um nível de consciência diferente daquele que é comum.
A partir do momento em que você quer trabalhar no perdão, você continua no nível que gerou essa noção de
sofrimento que tem necessidade de ser perdoado ou pedir perdão.
Isso funciona nos dois sentidos.

Não se esqueça de que a resolução de um problema ligado ao não perdão encontra sua problemática nos nós
extremamente profundos ligados à vivência afetiva relacional, geralmente, com os pais, obviamente.
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Mas o perdão que se situa onde ocorreu o sofrimento não tem qualquer sentido, porque não há transmutação
desse sofrimento.
Apenas através da descoberta de sua Divindade interior, através da descoberta de seu potencial espiritual
autêntico, é que vai manifestar-se o perdão, como uma consequência, eu diria, direta, da amplificação da
consciência e da abertura do casulo de Luz e do inconsciente.
Portanto, trabalhar na noção de perdão não quer, a priori, dizer grande coisa.

Efetivamente, é um conceito psicológico que foi amplamente desenvolvido e, quando se diz «é preciso
perdoar», «é preciso perdoar papai», «é preciso perdoar mamãe», «é preciso perdoar-se, a si mesmo», é fácil
dizer, entretanto, compreendam, efetivamente, que são questões de nível energético e que a noção de perdão
não pode exprimir-se ao nível que gerou o sofrimento.

O perdão é a consequência normal da abertura de consciência.
«Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», esse é o ensinamento o mais
importante do Cristo, quando ele estava sobre a Terra.
Ele é tanto mais válido hoje, obviamente, porque, se vocês estão ao nível do perdão, continuam no nível que
gerou o sofrimento.
Ora, o sofrimento vem apenas da confrontação de duas personalidades, de dois egos, pode-se dizer.
A partir do momento em que um dos dois seres chega à dimensão que é chamada o amor incondicional, à
dimensão da Divindade interior, não pode mais ali haver ferida.

O perdão é um ato permanente do amor.
O amor é perdão, o amor é transcendência.
Então, obviamente, pode-se analisar intelectualmente, mentalmente, emocionalmente o que quer dizer perdoar,
mas, a partir do momento em que a consciência do ser humano coloca-se em uma problemática que ocorreu
no passado e que, hoje, vocês exprimem um ressentimento que necessita de um trabalho de perdão, vocês
vão reativar a energia do passado, vão reativar o que apenas demanda apagar-se e que, no entanto, perturba-
os em seu presente.

Portanto, a solução não está, necessariamente, no querer, a todo custo, perdoar com o intelecto, com o
coração, eventualmente, mas que, frequentemente, é compreendido, não como o coração, mas como uma
emoção, um sentimento (ora, o coração não é uma emoção, não é um sentimento, nós já tivemos a ocasião de
falar disso, isso se situa ao nível da terceira dimensão).

O mais importante é encontrar sua Divindade Interior, o perdão virá sozinho, a partir do momento em que vocês
tocarem com a alma seu nível divino.
Naquele momento, o perdão far-se-á automaticamente porque, ao nível da alma, não pode haver não perdão.
O perdão é inscrito na finalidade da alma, obviamente, mas, absolutamente, não na finalidade da personalidade.
É isso que é extremamente importante a compreender.

Questão: como não acumular além das próprias necessidades, mas, simplesmente, tomar o que é
necessário?

Meu caro amigo, você raciocina com algo que é muito louvável, que se chama, como você diz, «procurar o
exato», «tomar apenas o que é necessário para a vida».
Fala-se muito, hoje – efetivamente, é extremamente louvável – do que se chama tudo o que é renovável, do
que se chama o justo partilhar das coisas.
Mas, se adota esse princípio, você vai, necessariamente, entrar em um processo de autolimitação.

Por que viver a limitação?
O Pai é abundância, o Pai é abundância total, o Pai não é limitação ao nível de sua Terra, ao nível do dinheiro,
ao nível de tudo.
São níveis de separatismo daqueles que dirigem, realmente, hoje, o planeta, que empreenderam tomar o
controle em todos os níveis energéticos, ao nível dos recursos nutricionais, ao nível dos recursos alimentares,
ao nível dos recursos dos medicamentos.

Mas a própria vida é abundância, portanto, se você parte desse princípio, vai limitar-se, a si mesmo, talvez, o
que não é bom em relação à sua alma.

Efetivamente, não é necessário considerar o princípio de abundância como um desejo de posse.
A abundância deve ser construída, antes de tudo, como um nível de livre troca, ou seja, que quanto mais você
receber, mais você dará.
Em contrapartida, se mais você recebe, mais você guarda (e, aí, eu não falo, unicamente, do dinheiro), aí, você
entra na posse ligada ao ego, mas, também, à posse no sentido diabólico da alma.

Em contrapartida, se a abundância permite-lhe distribuir a abundância, então, naquele momento, você crescerá
em sua vida espiritual, mas, também, no florescimento de sua vida material, e isso é extremamente importante.

Por que querer limitar-se a algo de minúsculo, a algo em que se toma apenas o que se tem necessidade?



Não é questão, contudo, de desperdiçar.
É uma atitude de espírito que deve fazer-lhe bem.
Porque a vida é abundância e porque ela provê, em abundância, a todas as suas necessidades, efetivamente,
e o excedente pode ser distribuído.

Mas não é questão de limitar, porque é, também, eu diria, uma visão ligada à personalidade, mas invertida, ou
seja, que se quer negar o ego que recolhe tudo para ele, dizendo «não, não, eu não estou no ego, porque eu
tomo apenas o mínimo».
Mas compreenda, efetivamente, que é, também, uma manifestação do ego que reflete assim, porque a alma é
abundância, definitivamente, ela é Luz.

A Luz pode apenas espalhar-se; a Luz pode apenas propagar-se, de próximo em próximo, e vocês devem
conceber sua vida, nessa dimensão, assim, porque a vida é, realmente, abundância, na condição, obviamente,
de que vocês redistribuam essa abundância que vocês recebem, tanto ao nível da irradiação, tanto ao nível da
abundância que lhes é oferecida pelo divino, como essa abundância que se situa ao nível da qualidade, da
quantidade de sorriso que vocês têm em vocês, igualmente, pela própria quantidade de dinheiro que lhes é
dada, porque o dinheiro é uma energia que deve circular.

O importante é não bloquear as trocas, mas a troca deve, verdadeiramente, realizar-se.
Progressivamente, vocês devem crescer nessa noção de florescimento e de abundância.
A abundância faz parte da mestria.
Progressivamente e à medida que entrarem no soltar, não querer tudo puxar para vocês, vocês terão que
administrar a abundância, mas não a escassez, obviamente.
É, eu penso, um pouco irracional querer pôr-se na exata necessidade, ou seja, não tomar mais do que se tem
necessidade.
Vocês devem tomar a totalidade que lhes é oferecida, mas redistribuí-la, mas não bloquear o movimento,
unicamente, ao nível da satisfação, mesmo mínima, de suas necessidades porque, aí, vocês entram, também,
em um processo que é ligado a um ego, eu diria, um pouco invertido.

Não é pejorativo o que eu digo, mas é preciso, efetivamente, compreender que a vida e as Luz são abundância,
na terceira dimensão, como em outras dimensões, e é preciso aprender a gerar a abundância e não a
escassez.
A escassez é um conceito que foi, livremente, introduzido por aqueles que querem apropriar-se de todas as
riquezas e não querer redistribuí-las.
O problema vem daí.

Agora, se vocês aceitam permanecer na escassez ou na exata necessidade, naquele momento, vocês fazem o
jogo daqueles que se enriquecem.
Os seres espirituais, os seres que procuram a Luz podem, eles também, enriquecer-se, em todos os sentidos
do termo, enriquecer-se não para guardar, mas para redistribuir.
Isso é extremamente importante.

Questão: poderia falar-nos do sentimento de culpa?

Perfeitamente.
A culpa é algo que é sentido, sente-se culpado por ter agido mal, sente-se culpado por fazer o mal, sente-se
responsável por tudo o que acontece.
No entanto, é algo que foi inscrito, gerado, eu diria, em modelos educativos introduzidos pelos pais, pelos
educadores, pela escola, sobretudo, pelos pais, mas, também, por vezes, os irmãos e irmãs que havia em sua
vida.

A culpa faz parte inerente de todo ser humano.
Compreendam, efetivamente, que tudo o que foi construído – em tempos imemoriais, eu diria, isso remonta a
cinquenta mil anos, mas não antes – desde a gênese do que se chama o corpo astral, o corpo de desejo, o
corpo da personalidade é baseado na dicotomia entre o bem e o mal.

Ora, a culpa inscreve-se onde?
Ela se inscreve, obviamente, na noção de mal, algo que é mal.
O mal e o bem fazem, profunda e definitivamente, parte de sua manifestação na terceira dimensão, porque é o
que permite escolher, é o que permite julgar sem parar entre o que é bom e o que não é bom.

A culpa faz parte do que não é bom.
É preciso, efetivamente, compreender que é algo que, como eu dizia, é inscrito em todo ser humano, porque
há a encarnação, e o objetivo da vida é desenvolver o bem.

O bem é o quê?
O bem é o que se dizia na questão anterior, é a abundância, é o amor, é a Luz, é a expansão, é o que vai contra
fatores de limitação, é o que vai permitir encontrar o florescimento interior, que vai reportar-se à alma.

Agora, não é questão de analisar, tampouco, a culpa.



O importante é, verdadeiramente, confiar seus problemas, que o incomodam em sua evolução, mesmo se isso
lhe pareça bizarro, não a um psicanalista, não a um psicoterapeuta, mas, verdadeiramente, confiá-los a uma
árvore, como eu dizia há pouco.
Você constatará, muito rapidamente, que isso vai ajudá-lo e, além disso, acessoriamente, você não terá
necessidade de pagar à árvore, isso lhe custará menos caro, de qualquer modo.

Questão: por que me sinto, por vezes, desesperada, como desligada de tudo?

Cara amiga, em seus casulos de Luz observa-se que você é alguém que, frequentemente, viveu nos apegos
aos ideais, apego aos filhos, apego ao afetivo, frequentemente, com laços extremamente fortes, que você
procurou construir, você mesma, por sua personalidade.

Ora, o trabalho espiritual que se faz há algum tempo provoca, justamente, uma noção inversa daquela que
construía sua vida até o presente.
Efetivamente, a passagem à quinta dimensão acompanha-se de algo que é muito novo e, sobretudo, para
aqueles que não têm experimentado essa noção de desapego ligado à própria evolução espiritual.

Mas a quinta dimensão necessita de um desapego, ou seja, não se pode evoluir mantendo estruturas obsoletas
e, sobretudo, não se pode evoluir tentando criar laços extremamente potentes, extremamente fortes com o que
faz nossa vida.
O que não quer dizer que se deva estar desapegado, cortado de todos os laços para não estar com ninguém,
eu não disse isso.
Eu disse, simplesmente, que as relações entre os seres, com as energias, com o ambiente devem construir-se
através de algo que está nesse desapego.

O desligamento, tal como você o sente é, para você, algo que é privado da visceralidade, eu diria, da emoção e
do afetivo.
Mas é uma transformação extremamente importante, está-se na fase, eu diria, final, dessa transformação
planetária.
É extremamente importante que todas as relações sejam coloridas por esse desapego e que, mesmo se isso
lhe pareça doloroso, não há risco de perda do que quer que seja.
Há, ao contrário, um florescimento porque, a partir do momento em que se tornam livres as circunstâncias de
sua vida, a partir do momento em que se tornam livres as relações que se estabeleceram com os seres, as
coisas acontecem de maneira muito mais fluida e entra-se no mecanismo que corresponde à emergência da
quinta dimensão, que eu chamei a sincronia, a fluidez da unidade, que é algo de extremamente importante.

Então, por vezes, quando não se tem o hábito do desapego, tem-se a impressão, quando se vive isso, que se
sente em uma espécie de vazio, porque não há a emoção que é ligada, porque não há a impressão de que,
para gerar o afetivo ou para gerar o amor, há necessidade de haver oposição.
Isso é algo de novo para você, mas, creia-me, na quinta dimensão e nas dimensões que são situadas acima
dela, é extremamente importante abordar esses novos mundos e esses novos modos de funcionamento,
através desse desapego que não é o vazio, mas que é contrário, eu diria, à plenitude de uma emoção
equilibrada que tem por nome ausência de emoção, ou seja, ao real.

É preciso redefinir, em você, o que você chama amor.
O amor não é apego, o amor é liberação, liberdade total do outro, mas, sobretudo, de si.
Todas as suas relações afetivas que existem neste planeta, na maioria a mais absoluta dos casos, é ligada ao
que se chama a relação deformada de chantagem, entre aspas, ou de laço, ou seja, eu ajo assim porque você
é assim, mas, se eu quero isso, eu ajo assim.
Perde-se, naquele momento, a espontaneidade.
É importante restabelecer o que você chama esse desligamento, é algo, ao contrário, que é preciso tentar
cultivar.
Você verá que, quanto mais cultivar esse estado, mais você entrará na serenidade.
Depois, você entrará na calma, afastará de si a tempestade.

Isso é válido em todas as relações que você estabelece e que são seu mundo no qual você evolui.
Isso é fundamental a compreender, cara amiga.

Questão: como se pode diferenciar o desapego de um desinteresse?

A coisa é totalmente diferente.
O desapego provoca uma plenitude interior, sente-se, realmente, pleno, sente-se, realmente, habitado.

Habitado pelo quê?
Primeiramente, pela Divindade, primeiramente, pelo sentimento – que é um sentimento e não uma emoção –
de algo que é completamente autêntico.
É o que se chama a fluidez da unidade, é o que se chama um estado de alinhamento total com a própria alma.

O desinteresse, em contrapartida, provoca uma dessecação, ou seja, o inverso de uma plenitude.
Então, há uma etapa intermediária na qual, efetivamente, o desapego pode ser considerado como um



desinteresse, porque isso não corresponde a como se funcionava, isso não corresponde a como se foi
educado, isso não corresponde ao que se havia projetado ao nível mental.

Agora, quando se cultiva esse desapego, progressivamente, em relação a algo que é vivido, não se entra no
conflito, deixa-se exprimir-se o desapego, vai-se aperceber-se de que se entra em uma unidade, entra-se em
um espaço extremamente mágico no qual, naquele momento, é-se pleno.

Pleno de quê?
Pleno de Luz, pleno de Divindade e, assim que se deixa os espaços de separações, os espaços de divisões
que fizeram nossa vida até o presente na terceira, então, o despego chega a provocar o que se chama,
também, o soltar, ou seja, o abandono, que conduz, sistematicamente, à coisa que lhes é pedida nesta vida, ou
seja, a mestria.
Mestria não quer dizer controlar, mestria não quer dizer estar apegado, é exatamente o inverso.

Quanto mais vocês se afastam dos modos de reações habituais que constituíram sua vida, mais vocês entram
nessa dimensão divina.
Vocês estão aqui para aprender isso.
É, unicamente, o que lhes é demandado porque, «busquem o reino dos céus e todo o resto ser-lhes-á dado
em acréscimo».
Mas, em contrapartida, enquanto vocês quiserem debater-se nas contradições, nos problemas que estão
situados nessa dimensão, vocês não terão a energia necessária para encontrar seu próprio ser divino.
Vocês se fecharão em esquemas de apego, em esquemas que anunciam sua liberdade, isso é extremamente
importante.

O desinteresse, em contrapartida, é uma aridez.
Isso conduz à depressão e não à plenitude do coração.
Efetivamente, eu confirmo que, no início, as energias novas do desapego podem parecer corresponder ao que
se poderia chamar o desinteresse, ou mesmo a depressão, porque não se é habituado a funcionar assim, e é
importante a compreender, para entrar na aceitação disso.

Vocês verão que, em um tempo extremamente curto, vocês sentirão essa plenitude, a partir do momento em
que aceitam esse desapego.
É muito importante porque são, verdadeiramente, as energias espirituais que empurram a isso, nesse
momento.

Vocês não imaginam o número de seres, o número de energias, o número de consciências que, nesse
momento, empurram, individualmente, cada ser, mas, também, o conjunto de seres que povoa o planeta, para
chegar, antes do momento decisivo, a esse desapego.
Porque o desapego é a plenitude, porque o desapego é a completude, porque no desapego vocês encontram
sua Divindade interior, e é a coisa que lhes é solicitada, nada mais.

Questão: como explicar os males físicos ligados a fenômenos de desconexões?

Primeiro, seria preciso explicar o que você chama «desconexão», caro amigo.
O que eu observo em seus casulos de Luz é que há, efetivamente, uma facilidade extrema para conectar, eu
diria, realidades ultrassensíveis, mas há, em você, um medo fundamental e visceral dessa realidade
ultrassensível à qual você está conectado, realmente.

Esse sentimento de desconexão é ligado a um trabalho de enfraquecimento, eu diria, que é feito por sua
personalidade interior, para fazê-lo crer que essa desconexão conduz ao neant, conduz a males físicos e,
portanto, que é preciso, absolutamente, evitar encontrar-se confrontado a esses mundos.
E, no entanto, devido ao seu conhecimento, devido à sua vida e devido ao seu caminho de alma, é o que você
escolheu experimentar.

Portanto, de algum modo, você se comporta como uma criança mimada, você recusa algumas coisas que
estão aí, que fazem parte de sua vida.
E isso cria, efetivamente, males físicos, isso pode provocar uma falta de sopro extremamente importante,
como o sopro cortado.

A origem de seu desconforto vem daí, ou seja, o que você chama desconexão é você que desconecta em
relação à realidade lá de cima, para não encontrar-se confrontado ao que você tem medo de ver.

Questão: como fazer para elevar-se, quando se sente a vontade, a necessidade?

Boa questão.
De que tem necessidade, um ser humano, para crescer?
Há a Luz para crescer, a mestria para crescer na abertura espiritual.
Bem, primeiramente, ela tem necessidade, essa alma, de ser alimentada, de ser regada e, a partir do momento
em que a alma exprime o desejo de crescer, obviamente, as sincronias, os reencontros e tudo o que faz o
ambiente da vida irá ao sentido dessa autêntica sede de crescer.



Agora, como fazer para crescer?
Bem, será que é, realmente, questão de fazer?
É questão, antes, de ser, é extremamente importante.
Ser não quer dizer, necessariamente, fazer, ser não quer dizer, necessariamente, ter.
Ser isso quer dizer, sobretudo, estar completamente consciente do instante que passa, do instante presente.

Estar presente a si mesmo permite crescer.
No entanto, tudo o que bloqueia o ser humano em seu crescimento são, obviamente, os apegos, é,
obviamente, o passado, é tudo o que quer arrastar nosso sistema para apegos ligados ao passado, os
modelos condicionantes, os apegos que foram construídos por nossos ancestrais, mas, também, pelos
modelos educativos, mas, também, pelos modelos religiosos.

É preciso, efetivamente, compreender, como dizia, por exemplo, Krishnamurti, que vocês são seres ilimitados.
A única diferença entre vocês e eu é que eu sabia, totalmente, e de maneira inabalável, já, em minha
encarnação e muito jovem, que eu era um ser de Luz.
Vocês, ainda, não o aceitaram.
Bastaria, no entanto, aceitá-lo, numa pequena porcentagem, para que todas as coisas desenrolassem-se de
maneira mágica, na magia do amor.

É preciso, sobretudo, aceitar estar no instante e deixar penetrar em nós a totalidade da Divindade.
É tudo o que é demandado, isso se junta a outras questões que foram postas.

Eu creio que o mais importante para crescer não é saber quem foram há dois mil anos, o importante para
crescer não é encontrar uma técnica de meditação, de oração ou técnicas, também, que eu desenvolvi em
minha vida e que eram válidas, naquela época, como a paneuritmia, como outras técnicas.
Efetivamente, são ferramentas que são, por vezes, úteis, para esquecer-se da personalidade, mas o objetivo
não é tornar-se divino através da técnica, o objetivo é esquecer-se, no espaço de um instante, da
personalidade interior militante.

Naquele momento – e, sobretudo, desde algumas dezenas de anos, eu diria, mesmo, há menos de vinte anos
– é, hoje, extremamente fácil operar em si, deixar fazer e aperfeiçoar, ou seja, isso é extremamente importante.

O estado de ser, agora, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer estar na receptividade total da Divindade.
É preciso, o espaço de um instante, tentar fazer a abstração de todas as referências que se pode ter em si,
tentar fazer abstração de tudo o que se aprendeu, tentar fazer abstração de tudo da vida, também, e,
simplesmente, ser como uma criança.
Isso, no instante presente, porque a Divindade, sua Divindade pede isso apenas para manifestar-se, e nada
mais.
Não há necessidade de rituais complicados, não há necessidade de fazer dieta durante quarenta dias, há,
simplesmente, a necessidade de ser si mesmo, para encontrar seu ser divino.
E isso, essa sede de vontade de crescer na Luz, é completamente louvável, mas ela deve deixar o lugar para a
necessidade de ser fundamental, ou seja, estar no instante presente.

O instante presente é o único lugar no qual o Pai encontra-se.
O Pai não pode encontrar-se no passado, não pode encontrar-se em um futuro hipotético para o qual vocês
correm, ele está no instante.
Se vocês pudessem parar o tempo, um bilionésimo de segundo de tempo terrestre, vocês seriam
transformados em Luz, seu corpo não existiria mais, o corpo teria se tornado um corpo imortal, um corpo
espiritualizado, totalmente.
Isso é a quinta dimensão, é o que se produzirá no momento em que o tempo parará, mas é outra história.

Questão: por que se escolhe tal ou tal vida?

É uma questão que é, ao mesmo tempo, extremamente vaga, mas, extremamente, precisa.
Por que se escolhe esta vida?
Porque é ela que nos dá a ocasião de crescer.

Se as aparências são, a priori, contrárias, apenas quando a vida foi cumprida e que se olha o que se construiu
através dessa vida, é que se apercebe que não podia ser de outro modo.
Mas tranquilize-se, cada ser humano escolhe, livremente, sua vida, e não há ninguém, não há censor que vai
dizer-lhe «você vai passar por aí» ou «você vai fazer isso», assim como não há juiz.
Você mesmo julga sua vida e ninguém mais; você é seu próprio juiz, você é seu único juiz.

Há, realmente, algo de essencial a compreender: não há ninguém que seja responsável, no exterior, do que
você vive.
Eu fiz, frequentemente, o paralelismo entre o que acontecia no exterior – ou seja, ao nível dos elementos, ao
nível dos tremores de terra, ao nível dos furacões, ao nível das modificações dos elementos – e o que
acontecia no interior do corpo humano.



Tudo o que se produz vem do interior.
Nada do que acontece pode ser contrário ao que quis a alma, mesmo se, em alguns momentos, isso pareça
difícil e, frequentemente, diz-se «por que eu vivi isso?».
Vocês acreditam que, em minha vida, quando fui para a prisão, eu me coloquei essas questões?
Como é que eu, que falava de Luz, pude pôr-me à sombra?
Era a mais bela das lições que eu vivi em minha vida.
Mas creio que eu já lhes disse isso.

É porque é quando se é privado do que se é, que se apercebe de que se é o que se é.
É extremamente importante isso.
Então, agora, se sua vida parece-lhe, por momentos, não em adequação com o que você sente, com o que
você crê, diga-se, efetivamente, que tudo isso tem um sentido e que o importante não é compreender o
sentido, mas aceitar o sentido, mesmo se você não o veja.
A aceitação é algo de extremamente importante, junta-se, com isso, à noção de abandono e, também, de
mestria.

A mestria é a aceitação, o abandono à vontade: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha» dizia o Cristo na
cruz.
E cada um vive sua cruz, até o momento em que aceitar entregar-se à vontade do Pai, à vontade divina, para
tornar-se, enfim, um ser divino.
É uma mecânica extremamente importante a compreender, isso.

Questão: por que há tanta violência, em especial no domínio de convicções religiosas?

Porque a religião foi, sempre, o elemento que impediu a manifestação da Divindade no ser humano.
É um pouco paradoxal a dizer, a religião, etimologicamente, é o que deve religá-los ao Pai, à sua Divindade
interior, mas os seres humanos aperceberam-se de que era, antes de tudo, uma ferramenta de poder.

Então, bom, obviamente, no século e no período em que vocês vivem, o poder e o Pai não é mais a religião, é
o dinheiro, vocês sabem, porque outros Deuses tomaram o lugar e esses Deuses consideraram que era o
dinheiro o mais importante para escravizar o ser humano.
Mas as religiões tiveram, sempre, por objetivo, impedir o ser de encontrar a Divindade interior.

Talvez, nas épocas passadas – há, ainda, cem ou duzentos anos – os seres não estavam prontos para ouvir
esse discurso, mas, hoje, vocês estão, suficientemente, grandes para compreender que as religiões sempre
estiveram aí para impedi-los de encontrar o Pai, ou seja, compreender que vocês mesmos eram Deus.
Não há Divindade exterior, vocês são o ser divino, vocês são a Luz, vocês são a totalidade dos mundos
criados.

Aí está o papel da religião, que foi o de amordaçar isso, de fazê-los crer que era obrigado a passar por um
intermediário para aceder ao Pai.
De modo algum.
É, também, outra época que termina, felizmente, mas a religião, obviamente, é algo que tem por objetivo fazê-
los entrar em um mecanismo que vocês chamam «seita».

Hoje, há vocês, os bons, e os outros, que são maus, necessariamente, qualquer que seja a religião.
Sem isso, não haveria religião.

Não há, mesmo, religião, no sentido universal, como alguns querem falar.
Há, simplesmente, e eu não falo para minha capela, uma fraternidade universal, mas não há religião universal,
isso não pode existir.
A religião é vocês, porque religar-se à sua Divindade, manifestar sua Divindade é isso, o mais importante.

Mas todas as religiões vão dizer-lhes que vocês não têm, sobretudo, que manifestar essa Divindade.
Olhem, por exemplo, o caminho daqueles que foram estigmatizados na igreja católica, eles foram fechados,
impediram-nos de manifestar a Divindade deles.

Vocês tiveram um esta noite, vocês tiveram a presença do Padre Pio, que é, certamente, com São Francisco
de Assis, um dos maiores santos estigmatizados, um dos maiores seres de Luz que a Terra portou.
E, no entanto, Deus sabe que eles foram impedidos de manifestar a Divindade, eles foram impedidos de dizer
quem eles eram, obviamente, porque, a partir do momento em que vocês sabem que vocês são Deus, mas,
naquele momento, vocês não têm mais qualquer condicionamento, e é extremamente perigoso, isso dá
extremo medo na terceira dimensão e, sobretudo, para aqueles que têm o poder.

Não é preciso, sobretudo, que se saiba disso, não é preciso, sobretudo, que isso apareça e, portanto, tudo é
feito no mundo para impedi-los – realmente, não, unicamente, energética ou espiritualmente – de salvar a
Divindade porque, se vocês encontram o divino que vocês são, naquele momento, podem contaminar o
conjunto de habitantes do planeta.
É o que fez o cristo, no tempo dele, ele semeou a Terra com a energia Luz.



Eu lhes agradeço, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Creio que, esta noite, vocês não terão a efusão do coração de Maria, porque já tiveram a efusão de Santo
Inácio.
Ele é um pouco mais duro do que MARIA, mas, entretanto, ele mexeu com seu coração.
Portanto, para esta noite, isso basta, eu creio.
Eu lhes digo obrigado, eu lhes aporto todo o meu amor e digo-lhes até, certamente, uma próxima vez.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, faz muito tempo que nós já nos vimos,
então, esta noite, vamos ajudá-los a caminhar um pouco mais em algo que iria ao sentido da leveza, ao sentido

do prazer e ao sentido da Divindade, obviamente.
Então, começamos, agora, a responder às suas questões.

***

Questão: como aliviar os pesos que nos incomodam em nossa vida?

Não se pode aliviar os pesos, por definição, é um peso.
O peso é um peso, como foi dito em várias intervenções, não nas minhas, mas, por exemplo, há algo de

extremamente importante em «os diálogos com o anjo» (livro de Gitta Mallasz).
Há ensinamentos que são dados pelo anjo que vem dizer que o peso é a medida da encarnação, então, não se

pode aliviar um peso, pode-se apenas suprimir um peso, e o único modo de suprimir o peso é, não aliviá-lo,
é superar o peso, é transcender o sentido da medida do peso.

O que é peso representa algo que os atrai, pelo efeito das forças de gravidade, para um peso, para algo que é
difícil de suportar para a alma.

Agora, uma dificuldade não tem, necessariamente, necessidade de ser aliviada, porque é muito difícil de aliviar
algo que é pesado, pode-se apenas transcender o que é pesado, ou seja, desembaraça-se do peso em todos
os sentidos do termo em que se desembaraçar do peso quer dizer que o que é pesado não deve mais estar na

consciência.

Agora, há, efetivamente, eu diria, eventos que intervêm e que fazem com que o peso esteja aí, o peso está aí,
não tanto, eu diria, para tornar-se cada vez mais pesado, o peso está aí para atrair a sua consciência sobre o

que tem necessidade de ser transcendido, de ser superado.
E, obviamente, não é na mudança de intensidade do peso que se encontra a solução, é na transmutação

total do que é o peso.

Então, diz-se, frequentemente, na expressão popular, «aliviar o fardo».
O peso é feito para ser transcendido; o peso é feito para ser descarregado dos ombros, coloca-se o fardo,

mas não se alivia o fardo, porque ele continua aí, mesmo estando mais leve.
O objetivo é o de depositar, diretamente, o fardo, de suprimir o peso, de transcendê-lo, mas não de aliviá-lo.

Essa palavra ilustra, perfeitamente, que, agora, você põe uma limitação nas suas palavras, ou seja, você
imagina que o peso pode ser ligeiramente menos pesado, mas que, em caso algum, você pode suprimi-lo, o

que é um erro fundamental.

Cara amiga, o que você chama de fardo ou de peso é algo que deve ser entregue nas mãos do seu anjo
guardião, é algo que deve ser entregue nas mãos do seu anjo, nas mãos de seres que a acompanham porque

eles são mais capazes de tomar-lhe o fardo.
Obviamente, há circunstâncias específicas, por exemplo, Cristo, na cruz, que disse ao seu pai: «Pai, afaste

esse cálice de mim», entretanto, ele é obrigado a beber o cálice até o fim, mas isso é outra história.

Agora, o ser humano, hoje, no seu caminho, nessa vida, a partir do momento em que ele considerar que o fardo
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é muito pesado, é preciso que ele considere que o fardo e o peso não são ele, que ele considere que o peso
e o fardo podem ser confiados, depositados naqueles que serão capazes de tomar a carga.

Isso se chama, não uma oração, isso se chama, simplesmente, delegar o que é desagradável, pedir ajuda,
pedir para que ilumine vocês em relação ao que faz peso, ou seja, o que os impede de serem leves, de algum

modo.

A leveza necessita, efetivamente, de depositar os pesos.
Não se desembaraça de um peso interessando-se pelo peso, desembaraça-se de um peso,

obviamente, transcendendo o peso, ou seja, quando é preciso dar o peso ao anjo que dele vai se ocupar.
Obviamente, na condição de que o peso não esteja ligado a um erro voluntário ou a um elemento cármico muito

específico em relação a algo que teria sido feito no passado.

Agora, a maior parte dos pesos que nós imaginamos serem pesos quando estamos na encarnação são
construções aberrantes, eu diria, do mental, e nada mais.

Os pesos são, em outros termos, criados por nós mesmos, elaborados por nosso mental, mantidos pelo
mental.

Aí está a verdadeira origem do peso.

É por isso que desembaraçar-se do que foi criado por nós mesmos é muito difícil.
É preciso entregar a noção de peso àquele que pode nos ajudar, ou seja, o anjo guardião, ou seja, os seres de

Luz, e entregar aos pés deles nossos pesos, pedindo a eles para tomarem nosso peso, o que não impede,
obviamente, a noção de desembaraçar-se si mesmo, mas isso, também, é outra história.

***

Questão: Como gerenciar defasagens com o cônjuge?

Caro amigo, a partir do momento em que uma das duas pessoas que constitui um casal e, hoje, mais do que
nunca, nesse Século XXI (até o Século XIX os casais eram unidos em relação a um fenômeno básico que era
chamado de sobrevivência no dia a dia), com a transformação que é espiritual, a maior parte dos casais que se
fundiu há vários anos (que eram baseados em modos de funcionamento que, à época, eram conformes a um
ideal comum) está, hoje, cada vez mais afastada, geralmente, porque uma das pessoas no casal começa a

abrir a consciência para outros modos de funcionamento, para outros mundos de realidade e o outro,
obviamente, não crê nisso.

Mas há, também, seres que estão em um caminho espiritual e, a um dado momento, há um dos dois que
descobre uma verdade que o outro não concebe como uma verdade, mas, mais, como um erro.

Obviamente, nesses mundos de transição, nos quais vocês vivem na terceira dimensão, os caminhos não são
inexoráveis.

Antes, as pessoas eram unidas para a vida.
Hoje, vocês são unidos o tempo da experiência, e a experiência, por vezes, deve parar, porque os caminhos

divergem.

É preciso aceitá-lo, simplesmente: não há compromisso, eu diria, que seja possível, na condição, obviamente,
de respeitar a liberdade individual de cada um.

Mas é preciso, efetivamente, compreender que fazer um compromisso – no nível de aceitar as visões do outro
– seria, também, um erro, ou seja, querer voltar atrás, quando se fez um caminho espiritual é, também, um erro.

Não podemos esquecer o que foi feito para agradar ao outro.
Há momentos em que é preciso realmente decidir, escolher, romper e, até mesmo, cortar algumas relações.

Há casais que se separam e que continuam na dissonância.

Eu creio que, quando entidades se separam no plano afetivo, no plano relacional, no plano, eu diria, de modos
de vida, não há mais lugar para cruzar o caminho, mesmo se houver, efetivamente, o que se chamam de filhos
queridos que estão ali, que é preciso partilhar, mas é preferível evitar entrar em relação com alguém quando

não há mais relação, é todo o problema.

Como vocês querem entrar em relação com alguém que não está mais na relação, que não está mais no seu
campo vibratório, que não está mais na sua vida, que esteve, a um dado momento?

É muito difícil restabelecer um modo de comunicação.

O modo de comunicação entre duas pessoas que estavam, a um dado momento, na relação, pode voltar a
tornar-se fluido após certo tempo, entretanto, pode-se separar uma relação permanecendo em uma

comunicação fluida, é perfeitamente possível, mas é mais raro, eu diria.



Quando há ressentimento, animosidade, é preferível evitar a relação e, também, evitar a comunicação, o tempo
para que as coisas se descristalizem, o tempo para que as coisas se resolvam com o tempo.

Mas não se pode forçar a comunicação quando há ressentimento.

A partir do momento em que houver ressentimento, de um lado ou do outro, o problema é exatamente o
mesmo.

Como vocês querem se comunicar com alguém que não quer se comunicar ou, então, que quer comunicar,
unicamente, a agressividade e o ressentimento?
Não é possível, vocês estão frente a um muro.

Em toda relação é o mesmo problema: para comunicar-se, é necessário haver dois, se um dos dois que não
quiser se comunicar, vocês sempre poderão tentar, isso pode durar dez anos, vinte anos, uma vida ou várias

vidas, isso de nada serve.
É uma perda, um desperdício, até mesmo, de energia, também, algo que não vai ao sentido da Luz.

***

Questão: qual outra técnica eu posso aprender para ajudar ainda melhor os meus próximos?

Aprender por aprender: isso de nada serve.
Por que aprender, se não é para pôr em prática?

O que não quer dizer, necessariamente, praticar, mas servir-se disso.
Se for um conhecimento puramente intelectual, isso não fará progredir a sua alma.

Será que não é mais a necessidade de satisfazer uma curiosidade de saber ainda mais coisas?

Compreenda bem, caro amigo, que o mais importante não é aprender, o mais importante é compreender, o
mais importante é evoluir, o mais importante é transformar a sua alma.

Mas eu creio, efetivamente, que o verdadeiro ensinamento não é o de ensinar coisas, mas é o ensinamento
que lhe mostra a sua vida, atualmente, é o prazer que você tem em fazer algumas coisas e não outras, se isso

lhe parecer um peso.
Não tome a justificação de querer ajudar os companheiros ao seu redor para forçar-se a aprender ou para

satisfazer uma curiosidade.

***

Questão: eu tenho a impressão de que o meu processo de canalização está mudando. Isso é real ou
será que eu «desconectei»?

De qualquer modo, para conectar novos circuitos, é preciso desconectá-los antes.
Não, sem brincadeira, eu creio que se pode dizer que a abertura de novas capacidades, pode-se dizer isso

assim, está ligada a uma modificação de estruturas.
Agora, os riscos, obviamente, você os conhece, os riscos são, primeiramente: «será que eu me engano,

completamente?». 
Em segundo lugar, sempre em relação com isso: «será que o que se dirige a mim vem, efetivamente, de

onde ele diz?».

Sempre o mesmo, a solução não é definir, intelectualmente, é claro, se isso está correto, a questão é saber, no
momento em que, como sempre, há esses contatos novos que se estabelecem, «o que é que acontece no
interior do corpo?», «o que sente o meu corpo?», «será que eu sinto um desabrochar, será que sinto uma

fadiga, algo que me esvazia da minha energia?».

É extremamente importante compreender e, quando há novas manifestações energéticas, independentemente
do estado imediato no qual isso se produza, é preciso olhar nos dias e semanas que passam: será que há

transformações que vão ao bom sentido para o meu caminho espiritual, para a descoberta da minha Divindade?
A verdadeira questão está aí.

Agora, é preciso, também, estar em um discernimento, mas o discernimento não vem de uma decisão
intelectual, eu diria, o discernimento virá, progressivamente e à medida em que você for confrontada com

essas novas energias para saber o que é que elas desencadeiam em você e, isso, pode levar certo tempo, o
que acontece no momento e o que acontece depois.

***



Questão: poderia nos falar dos Mestres dos raios?

Cara amiga, é preciso ser extremamente prudente em relação ao que se denominam seres que, assim
dizendo, governam o que foram chamados de raios.

Ensinamento que, inicialmente, foi tomado, em primeiro lugar, por Helena BLAVATSKY, em seguida, por Alice
BAILEY, sobre seres assim denominados Mestres de sabedoria que teriam, a partir do éter deles, a partir

da Shamballa deles, desenhado ensinamentos extremamente estruturados.

Os ensinamentos que foram dados são extremamente corretos em relação ao tratado dos raios, ao tratado da
astrologia esotérica.

Agora, a finalidade, eu repito, qual é?
Há, sobre a Terra, inúmeros ensinamentos.

É preciso, efetivamente, compreender que nem todos os ensinamentos são ensinamentos de Luz, não é
porque eles dizem que participam da Luz ou que dão ensinamentos que são corretos que isso participa da Luz.

Agora, é preciso, especialmente frente àqueles que se apresentam como os Mestres de sabedoria, ser
extremamente prudente.

Há uma série de práticas que foram feitas nesse nível; há seres que se apresentam como seres de Luz e que
lhes dizem ser Cristo, e será que é, realmente, Cristo?

Ou que se diz ser Maria, e será que é, realmente, Maria?

Isso, é o sentir interior, durante o momento em que se produz essa expansão de consciência.
Então, é preciso ser extremamente prudente.

É preciso saber que houve lutas espirituais extremamente fortes com a Fraternidade Branca Universal, a Ordem
dos Melquisedeques da qual eu fiz parte, ainda na minha dimensão.

Cristo é o maior neófito que possui o planeta, não haverá outro.

Há, certamente, Mestres de sabedoria, mas Mestre de sabedoria não quer dizer, necessariamente, Mestre da
Luz e Mestre associado ao Cristo.

Houve lutas extremamente intensas.

Agora, o ser que vem manifestar-se a você – que eu não vejo, no momento – será que é um ser que vem,
realmente, desses Mestres de sabedoria?
Será que ele é, realmente, o que ele diz?

Agora, se ele for o que ele diz, é preciso saber qual é a finalidade do ensinamento.
A finalidade do ensinamento por canalização é levá-los à realização do seu ser interior Crístico e não para orar

a um Cristo que seria relegado ao Mestre do segundo raio, que é chamado de amor/sabedoria, que vocês
chamam de Sananda.

Isso, são denominações das quais se serviram aqueles que não fazem parte da ordem de Melquisedeque,
nem da Luz, em todo caso da Luz Crística.

Jamais se está seguro do amanhã, mas, se uma coisa for certa, uma vez que a relação foi danificada, eu diria, a
um dado momento da vida de um casal, seja um ou o outro, é excepcional, extremamente raro que a relação

evolua depois no caminho da serenidade, porque, geralmente, restarão cicatrizes do que foi vivido e o fato de
ter aquele que é responsável pela cicatriz sob os olhos, de manhã até à noite, mesmo se tivermos a impressão
de ter reencontrado uma serenidade, é uma falsa segurança, porque a cicatriz, a memória do que foi vivido está

ali.

É extremamente raro que o ser humano, na terceira dimensão, seja capaz de superar períodos de crises
extremamente intensas para restabelecer algo.

A ideia de voltar a partir sobre bases sólidas, sobre bases saudáveis, é uma heresia, devido, até mesmo, à
constituição do ser humano.

Então, a serenidade que é vivida pode parecer ser algo que vai ao sentido da reparação, ao sentido da
harmonia, mas, geralmente, muito frequentemente, muito, muito frequentemente, é apenas uma ilusão, é um

bálsamo colocado para camuflar feridas muito mais profundas e ressentimentos muito mais profundos.
O que quer dizer que o equilíbrio que é reencontrado assim, é um desequilíbrio que desemboca sobre algo de

muito mais importante.

Isso é quase uma constante em todas as relações, vocês podem observá-las em todos os níveis, não
unicamente nos casais, entre um irmão e outro irmão, entre um irmão e uma irmã, entre colaboradores no nível



do trabalho, nada pode ser como antes, ou as coisas foram ditas claramente, na primeira vez e a explosão, o
abscesso é cravado, totalmente (mas isso é extremamente raro, porque a maior parte tenta entupir o abscesso
e joga o jogo de «tudo vai bem») ou – e é similar em todas as relações humanas – entra-se, justamente, nessa

dimensão afetiva, que é chamada, eu diria, não mais de amor, mas de uma chantagem afetiva.

Obviamente, as coisas são camufladas e, por vezes, isso dá a impressão de estar exaltado, de ser magnífico,
mas, em geral, mais frequentemente, as feridas estão ali e prontas para ressurgirem na mínima oportunidade.

Então, essa serenidade é uma serenidade, eu diria, que é, na maioria dos casos, passageira.

Não se enganem, o ser humano que viveu um traumatismo e que vai viver com esse traumatismo e reencontrar
aquele que está na origem desse traumatismo, não pode restabelecer a serenidade.

Mesmo o perdão, no sentido em que vocês o entendem – porque, se houvesse perdão real, não haveria tido
necessidade de viver um traumatismo; se o traumatismo ocorreu é que havia uma razão de ser, e essa razão
de ser não pode desaparecer de um dia para o outro, dizendo que é algo que era um erro – é bem fácil: eu

quero dizer, com isso, que é preciso ser extremamente prudente.

Toda relação humana é baseada em artifícios; raras são as relações humanas que são baseadas em uma
relação de autenticidade e de amor autêntico.

É, infelizmente, o caso em noventa e nove por cento dos casos

***

Bem, caros amigos, eu lhes dou, ainda uma vez, hoje, a minha Bênção.
Vou desejar, eu creio, uma boa noite, e eu lhes digo até muito em breve.

Obrigado a vocês.

************
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Agora, se quiserem, vamos tentar dialogar juntos, de maneira a responder às suas interrogações e às suas
questões.

Desde já, eu lhes deixo a palavra, de maneira a poder trocar.
Então, se quiserem, vamos.

***

Questão: a intervenção de cirurgia estética que eu previa é correta?

Cara amiga, esse tipo de operação não é decidido pela exigência do corpo, eu diria, mas decidido,
efetivamente, pelo que você quer fazer ou fazer dizer ao seu corpo.

Apenas você é que pode saber o que é correto ou não correto.
Tudo depende, obviamente, do que você quer mostrar.

Qual é a finalidade específica desse tipo de intervenção?
Será que é para mostrar uma imagem diferente do que você é, no exterior?

Será que é para sentir-se um pouco melhor no interior do seu corpo que você faz isso?
A questão preliminar e primeira é, verdadeiramente, definir porque você faz isso.

Você o faz para si ou faz para o exterior?
Isso é extremamente importante de compreender.

Em seguida, colocar-se essa questão vai levar a uma segunda, se você o fizer para si, isso quer dizer que você
não se sente bem tal como você é?

Agora, se você o faz para o exterior, há a segunda questão: «em que eu tenho necessidade de mostrar outra
coisa, que não o que eu sou, no exterior?»?

Aí estão as duas questões, se quiser, que são indispensáveis de responder antes de ir fazer modificar a
imagem do seu corpo, porque é algo de extremamente importante.

Sentir-se bem, através da modificação que, hoje, tornou-se possível em diferentes níveis dos seus corpos,
será que é algo que vai fazer de forma a que vocês estejam, realmente, melhor?

Para algumas pessoas pareceria que sim, que isso é, realmente, a realidade.
Agora, a questão mais importante: será que você o faz, realmente, para você, ou será que o faz para o exterior?

Porque, obviamente, se você fizesse isso para algo de exterior, seria um erro.
Agora, se você o faz para si, é preciso colocar-se a questão, efetivamente, por que querer sentir-se bem?

Isso quer dizer que se sentia mal antes, com esse corpo, concorda?
Agora, é preciso decidir isso tranquilamente.

Eu não posso dar-lhe a resposta, «sim, é preciso ir fazer» ou «não, não é preciso ir».
Obviamente, isso depende das suas aspirações em relação a isso.

Se você tiver a impressão de que a sua vida será melhor, que o seu ser Divino estará melhor, através dessa
operação, então, faça-a.

Mas, fundamentalmente, eu responderia que nenhuma operação desse gênero torna a Divindade interior mais
manifesta.

O.M. AÏVANHOV – 9 de julho de 2006
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Isso está claro.
Agora, é preciso, efetivamente, colocar-se a questão no plano mais espiritual e no plano da alma, mas no nível

dos casulos não há contraindicação, eu creio.

***

Questão: como saber qual é o nosso contrato de alma?

Aí está uma questão ao mesmo tempo extremamente longa, extremamente breve.
Então, a finalidade de toda encarnação é, obviamente, reencontrar, realizar a sua Divindade interior, é o único

contrato de alma de qualquer alma na encarnação.
Agora, há caminhos que são extremamente diferentes, é claro; há caminhos mais ou menos curtos, mais ou

menos longos.
É efetivamente importante compreender que o que vocês chamam de contrato de alma é, certamente, uma
linguagem que é empregada por algumas pessoas, para tentar encontrar o caminho delas, mas, de fato, há
apenas um único caminho: é o de encontrar o ser interior e, sobretudo, nessa última encarnação, antes do

advento da quinta dimensão.
Então, falar de contrato de alma, de família de alma, de contrato de alma a alma, parece-me profundamente

deslocado.
Isso é uma visão da alma rebaixada no nível da personalidade.

A alma tem, simplesmente, que reencontrar a sua Divindade interior, e é a mesma coisa para qualquer alma, o
resto não é importante.

Eu posso acrescentar, simplesmente, que, mesmo se eu lhe dissesse que o seu contrato de alma é
completamente outra coisa do que aquilo que você esperava que eu respondesse, por exemplo, partir para

viver no México, será que você o faria?
Aí está porque é uma questão que parece um pouco divertida, eu diria, e que exprime mais os desejos da

personalidade e não da alma.

***

Questão: é correto que eu deixe entidades exprimirem-se pela minha voz?

Cara amiga, para deixar exprimir-se algo que lhe fala no interior, pela voz, é muito importante saber quem lhe
telefona ou quem lhe fala, antes de deixá-lo exprimir-se, obviamente.

Agora, uma vez que você esteja segura, eu diria, da fonte que se exprime através de você, não há oposição em
deixar exprimir-se, claramente, essa entidade.

Mas compreenda bem que o que é ouvido no interior reflete uma espécie de contrato, desta vez, que é
estabelecido com essa entidade e, antes de estabelecer esse contrato, é importante saber onde você põe os

pés, obviamente, e ao que você se engaja.
Porque, como eu deixei entender, não há apenas entidades da Luz que procuram, hoje, manifestar a presença

delas e o ensinamento delas no nível dos seres humanos.
Inúmeras entidades são, de fato, a personalidade da pessoa, disfarçada em entidade.

Em seguida, inúmeras entidades não fazem parte da Luz de Cristo, da Luz Crística, mas do que se
convencionou chamar de loja negra e, aí, isso seria misturar a sua alma a coisas extremamente perigosas.

Obviamente, então, cabe-lhe, em sua alma e consciência, no momento em que aparecer esse processo, fazer,
de algum modo, eu diria, uma espécie de ritual de oração, para assegurar-se de que a presença que está aí

está, efetivamente, em relação com a presença de Cristo e com a Luz de Cristo.
Isso é importante e fundamental, mas não se deixar abusar pelas palavras porque, obviamente, os membros da

loja negra não vão dizer-lhe que eles são da loja negra, eles vão dizer-lhe que são de Cristo, também.
Então, não é preciso se fiar nas palavras, é preciso se fiar no que chamamos de sentir.

«No momento em que eu tenho essa presença, essa incorporação ou esse início de processo de canalização,
qual é a impressão, em todos os sentidos do termo, que isso dá no interior do meu ser?».

O importante não são, tanto, as palavras, o importante não são, tanto, os tipos de ensinamento (porque os
membros da loja negra são, também, capazes de dar informações que são perfeitamente exatas), o importante
é a finalidade, o importante é o objetivo revelado desse processo, mas, também, sentir no seu corpo, na sua

mente e na sua personalidade qual é o efeito desse contrato.
Será que é algo que vai ao sentido do seu desabrochar?

Será que é algo que vai ao sentido da sua maturação, no sentido espiritual?
Aquele que recebe o ensinamento, exceto se todos os seus chacras estiverem abertos, tem dificuldade,

grande dificuldade para sentir o que vem da sombra, da Luz e, portanto, é você o filtro essencial e, portanto, é
um contrato, desta vez, em todos os sentidos do termo, que você estabelece com essa entidade, mas,

também, com a pessoa a quem você retransmite o ensinamento.



E, aí, eu diria que é preciso estar extremamente vigilante em relação ao processo que expressa a incorporação
ou a canalização, mas, também, o resultado desse processo, ou seja, quais são as manifestações que

sobrevêm depois?
Há paz, serenidade?

Há confiança que aparece, e tudo o que corresponde à maturidade?
Ou, ao contrário, há um estado de inquietação ainda maior?

Será que isso a torna ainda mais, eu diria, apegada a comportamentos que não são normais?
Porque, aí, isso não será a Luz, obviamente.

***

Questão: o que você pensa de trabalhos feitos sobre a memória celular?

O importante não é pôr o dedo onde isso dói, o importante é pôr o dedo onde está o Pai, isso não é, de modo
algum, a mesma coisa, porque vocês poderão encontrar milhares de lugares nos quais vocês têm dor e isso

pode durar milhares de anos.
Seria uma ilusão grave crer que vocês vão, no espaço de uma vida – e eu não falo, sequer, de uma sessão ou

de dez sessões, eu falo, diretamente, de uma vida – pôr o dedo por toda a parte em que isso dói.
Vocês jamais irão chegar a uma liberação, pondo o dedo onde isso dói, porque há muitos lugares nos quais

isso dói.
O importante é pôr o dedo onde está o Pai, é a frase de Jesus, que eu repito todo o tempo: «busquem o reino

dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».
É muito sedutor, hoje, para a mente, com as diversas técnicas e métodos que foram desenvolvidos, querer
compreender o que não é acessível à lógica pura, seja o que você chama de memória celular ou de outras

técnicas – mesmo de medicina – que consistem em identificar as coisas invisíveis, impalpáveis e
incognoscíveis, diferentemente, que não por esses meios.

Mas, eu repito, a análise desses sintomas é algo que não leva à liberação.
A liberação encontra-se através da frase de Cristo «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de
acréscimo» e não através da análise de dores de todos os dias ou de dores de uma vida, porque isso pode

tomar-lhes toda uma vida, ou mesmo vidas para decodificar tudo isso, e não é porque vocês irão decodificar o
porquê de haver, em tal lugar, tal sofrimento, que vocês irão melhor.
Isso é uma armadilha, ainda uma vez, do que se chama de mental.

O mental mente-lhes, inúmeros seres disseram isso, o mental faz apenas isso, vocês jogam com o mental com
essas técnicas aí, vocês se divertem com o mental.

Vocês têm a impressão de liberar pequenas coisas, têm a impressão de serem como Deuses, de
compreender porque tal coisa não funciona e funciona depois, mas o que acontece, realmente?

É um trabalho puramente mental, mesmo se vocês se servirem da energia, o mental vai conduzi-los a glorificar-
se, entre aspas, por encontrar tal sofrimento em tal lugar ou tal problema em tal lugar e porque tenho medo de
sorrisos, ah, sim, compreendi, isso vem de tal momento em que eu vivi e vocês vão fazer atuar o mental, cada

vez mais.
Mas é uma liberação, eu diria, totalmente ilusória.

Jamais qualquer doença, nem qualquer problema, puderam desaparecer assim.

***

Questão: em que as minhas atividades de terapeuta participam do meu desenvolvimento espiritual?

Numerosos são os seres terapeutas, em especial, que imaginam que eles encontram a Luz levando a Luz para
o outro, levando a iluminação para o outro.

É verdadeiro para o aprendizado, mas, em um momento específico, convém voltar-se para si e encontrar a sua
própria Luz e não querer, a todo custo, prender-se ao outro para ali se olhar.

É importante compreender que o caminho para a sua própria Divindade não passa, absolutamente, pela ajuda
ao outro, isso é uma crença ligada à personalidade, que quer colocar-se naquele que vai salvar a humanidade

toda, inteira.
Houve um que fez isso para todo o planeta, e era o papel dele, não é, absolutamente, o seu.

Contrariamente ao que podem dizer as escrituras, vocês têm o dever de amar o seu próximo, mas amar não
quer dizer socorrer, amar não quer dizer tratar, amar é considerá-lo como uma imagem do Pai, como vocês,

nem mais, nem menos.
E, agora, você entra na etapa do seu caminho espiritual que deve fazê-la inclinar-se em sua própria Luz interior,

através de si mesma e não através dos outros.
É algo que não pode passar pelo consciente ou pelo mental, é uma atitude do espírito que deve tornar-se



como um segundo dogma da sua vida, ou seja, aceitar todos os prazeres que a vida dá no nível da
materialidade, ou seja, aceitar descer nas profundezas da matéria, mas, também, ver, através de algumas

feridas que foram vividas, as possibilidades de superação e não as limitações.
Não há regra precisa, mas digamos que se vá ajudar esse caminho através do fato de encontrar a própria Luz
no interior e não no exterior, ou seja, a necessidade, como você a sente, agora, nesse momento, de voltar-se
ainda mais para o seu interior, o que não quer dizer excluir-se do mundo, o que não quer dizer não mais ver

ninguém, mas atribuir um lugar mais importante ao que acontece no interior de você, estar à escuta do seu ser
interior, para ali encontrar a Luz.

***

Questão: em que as raivas interiores podem cortar do plano
Divino?

Bem, cara amiga, há algo de importante a compreender, e tudo o que é de natureza de manifestação de
emoção é, necessariamente, algo que os corta da Divindade.

A Divindade não é uma emoção, é evidente que a emoção tem por objetivo fazê-los agir em um sentido ou no
outro.

Em especial a raiva, que é uma emoção, visa deslocar o sistema interior, assim como a tristeza, assim como a
apreensão, assim como qualquer outra emoção.

Não é por acaso que todos os místicos orientais disseram que, para encontrar a Divindade interior, era preciso
fazer calar a raiva.

Depois, uma vez que se tenha encontrado o ser interior, efetivamente, a raiva pode se manifestar.
Olhem Jesus, por exemplo, quando ele expulsou os mercadores do templo e, isso, foi depois dos quarenta

dias do deserto, depois que ele havia encontrado a totalidade da Divindade que Ele era.
Agora, é importante compreender que nenhuma emoção pode permitir-lhes aproximar-se da Divindade, mas,

também, o excesso de uma emoção vai impedi-los de se aproximar do seu ser interior.
A raiva, o ressentimento, a tristeza, mas, também, o prazer, são elementos que vão impedi-los de alcançar a
Divindade, porque a Divindade apenas se manifesta a partir do momento em que há a calma, ou seja, quando

não há mais manifestação dos elementos no exterior da sua vida e, também, no interior de vocês.
Então, efetivamente, há filtros que são colocados, os filtros mais importantes são aqueles que vocês mesmos
geram, de maneira consciente ou inconsciente, através do excesso de um ressentimento, do excesso de uma

emoção, do excesso de preocupação no nível do mental que os afasta muito da Divindade.
O único problema que todos os seres humanos têm – e eu, também, antes de conhecer a iniciação, eu

encontrei –, mas tranquilizem-se, é comum a toda vida humana, é que, enquanto vocês creem que a Divindade
pode ser encontrada por um esforço do mental, por um esforço de consciência, vocês se enganam, porque a

Divindade não se encontra no nível de consciência no qual vocês funcionam habitualmente.
Ou seja, jamais esperem encontrar o ser interior através do que vocês são, do que fazem, através do ser que

constitui a sua personalidade.
A alma revela-se apenas quando a personalidade não existe mais.

A partir do momento em que vocês formularem um pedido, é a personalidade que o pede, não é, eu diria, a
alma.

Portanto, não pode ali haver, eu diria, manifestação da Divindade interior enquanto o espaço e o tempo não
pararam, ou seja, enquanto vocês se servirem do mental que vem do futuro, enquanto vocês se servirem de

emoções que vêm do passado.
Então, obviamente, é muito divertido, muito tentador ter técnicas energéticas, técnicas mentais, técnicas

emocionais que os fazem crer que vocês se aproximam do seu ser interior, mas, em momento algum, isso é
possível porque, para encontrar a Divindade, é preciso que vocês acedam a outro estado de consciência, que
é um estado de consciência puramente transcendente e que não se importa com a sua experiência passada,
que não se importa com as suas construções futuras, que não se importa com a sua pequena personalidade,

com os seus pequenos modos de funcionamento.
E isso não é pejorativo, simplesmente, eles são, efetivamente, pequenos.

O que eu quero dizer com isso é que, encontrar o ser interior, encontrar a sua própria Divindade necessita de
fazer o silêncio, necessita de destruir, como dizia Krishnamurti, tudo o que está ao redor, ou seja, todos os

modelos.
Encontrar o ser interior é encontrar a pequena porta estreita, aquela que leva ao coração e, para levar ao

coração, é preciso fazer calar tudo o que não é do coração.
Aí está o que eu tinha a dizer.

Então, o ser interior, efetivamente, pode-se, por vezes, vislumbrá-lo, senti-lo, mas ele jamais se instala
duradouramente, porque, se ele se instalasse duradouramente, vocês sentiriam algo de inefável, no qual vivem

os grandes Mestres que estiveram encarnados sobre esta Terra, ou seja, o Samadhi, a alegria interior, a
plenitude do conhecimento e, também, a onisciência.

Realmente, vocês acreditam que o que eu ensinei na minha vida eu o li nos livros?
Não, absolutamente.



É quando eu me conectava nessa esfera interior, nessa música interior que eu tinha acesso a toda a
informação.

Então, agora, se vocês procurarem a informação através de técnicas e de métodos, isso prova, simplesmente,
que vocês não estão no ser interior e que creem aproximar-se dele recorrendo a essas técnicas, mas vocês se

afastam dele.
A Divindade encontra-se apenas no silêncio, o ser interior aspira apenas ao silêncio, aspira apenas à pureza.
No mental não há pureza, mesmo se as imagens forem muito belas, é um novelo, eu diria, sem fim, querer

desenrolar o mental, isso pode ir muito longe, até perder o fio da sua alma.
Então, efetivamente, eu posso conceber que, para muitos de vocês que se lançaram em processos ligados ao

mental, mas que se chamava de Divindade, isso pode ser muito perturbador.
Mas, viu-se um único ser humano manifestar a Divindade após esse tipo de trabalho?

Sejam lúcidos.
Viu-se um único ser no Samadhi após um trabalho como esse?

Que me mostrem.

***

Questão: poderia falar-nos de Djwahl Khul?

Agora, aquele a quem vocês chamam Djwahl Khul, a que pertence ele?
Ele pertence à ordem de Melquisedeque, à ordem Crística, ou a uma ordem anticrística?

É preciso ver as coisas tais como elas são: a realidade do que se chamou de loja negra nos planos históricos.
É preciso remontar, agora, a bem antes mesmo do meu nascimento, ao fim do século XIX: havia, no Ocidente,
duas correntes que se opunham, uma corrente de natureza Crística (que era ligada à ordem de Melquisedeque

e que foi encarnada de maneira magistral por um grande professor e um grande Mestre que foi Rudolf
STEINER) e, do outro lado, evidentemente, a contrapartida da Luz era a sombra (ela foi encarnada por Helena
BLAVATSKY e, em seguida, por Alice BAILEY, que estavam na Inglaterra, enquanto STEINER, lembrem-se,

estava na Alemanha).
E seguiu-se a isso uma batalha cósmica, terrestre, extremamente violenta, entre os defensores da ciência
Crística com STEINER (1) e, do outro lado, os defensores da loja Oriental, que eram, assim dizendo, os

Mestres da hierarquia, eles faziam parte da sombra.
E, hoje, qual é a finalidade?

É preciso ser razoável, a finalidade de Cristo é a de fazê-los realizar a sua Divindade interior, através da palavra
Crística e através da sua própria Divindade, ou seja, ir para o desabrochar do seu ser interior.

O outro constrói elaborações mentais, tipicamente luciferianas, servindo-se, efetivamente, de uma mecânica
que é totalmente correta e que está ligada, em especial, à astrologia esotérica e à psicologia esotérica, mas
cuja finalidade é profundamente equivocada, ou seja, a finalidade é a de levá-los ainda mais ao mental e aos

meandros do mental.
Não é porque as palavras empregadas não recorram à palavra Luz, não é porque as palavras empregadas não

recorram, até mesmo, à palavra de Cristo, mas a finalidade, será que ela torna extremamente despertos os
seres que seguem esses ensinamentos?

Então, olhem os seres que seguem o ensinamento de STEINER que, no entanto, não são, a priori, seres
transcendentes, mas que seguem o ensinamento de hoje, o que vocês chamam de antroposofia, através do

ensinamento, através da cultura, através da nutrição.
Eles estão, de qualquer forma, mais na Luz do que aqueles que seguem o ensinamento que chamamos de

teosofia, que estão profundamente ao oposto.
Então, quando vocês falam de Mestres dos sete raios, saibam que se referem ao que se chama de loja negra

e, unicamente, à loja negra.
Não há milagre e, sobre a Terra, há três forças e não mais do que essas.

Há as forças Crísticas, representadas pelos apóstolos de Cristo, pelos diferentes santos que houve em sua
história, mas, também, pelos Mestres de sabedoria que estiveram encarnados em diferentes épocas, que

estiveram em uma linhagem contínua de transmissão e de despertar da Divindade do homem.
Do outro lado, havia os Mestres, assim dizendo, de sabedoria que queriam fazê-los esquecer-se, através de
palavras pomposas, através de ensinamentos esotéricos, por vezes, maravilhosos, queriam afastá-los da sua

Divindade interior.
Isso pode parecer difícil de dizer, mas é a estrita verdade.

Então, há duas forças, as forças da ordem de Melquisedeque – que são ligadas ao Ancião dos Dias, que são
ligadas a Abraão, a Moisés, a Jesus, a São Francisco e a outros – e, depois, do outro lado, há a mesma

perpetuação, mas a filiação perde-se, obviamente, em fontes que não são luminosas.
Há uma confusão possível entre Cristo e Sananda, mas eu falo do Sananda da loja negra.

São seres que têm, como única vocação, fazê-los perder o fio condutor ao Cristo e à Divindade interior.
Agora, vocês podem aceitar isso ou não, mas é a estrita verdade.



Será que a sua vida se torna luminosa, frequentando esses seres?
Será que vocês se tornam seres desabrochados, transcendentes, irradiantes de Luz, aquecidos, que irradiam o

amor ou não?
O ensinamento Crístico é profundamente desabrochante.
Agora, a finalidade não se vê através de algo tão simples.

Se todo ser humano tivesse a capacidade para sentir, instantaneamente, as forças luciferianas, a fim de
diferenciá-las das forças Crísticas.

Na finalidade, as forças Crísticas são desabrochantes, irradiantes.
As forças luciferianas fazem-nos perder a conexão com a matéria que vocês vieram aqui para espiritualizar.
O que chamamos de forças luciferianas não são forças que vão levá-los para o diabo – é, ainda, outra coisa,

isso é a terceira força – agora, as forças luciferianas têm apenas um objetivo: é o de desprendê-los da matéria,
ou seja, de fazê-los evoluir sem a matéria.

Qual é o melhor modo de fazê-los evoluir sem a matéria?
É dizer-lhes para desembocar em uma espécie de profundeza esotérica, intelectual, emocional, mas

desprovida da conexão espiritual com a matéria, que evolui por aquele que gerou a encarnação há cinquenta
mil anos, mas, também, pela linhagem Crística.

O ensinamento dos Mestres de Órion é extremamente importante em relação a isso.
Agora, jamais esqueçam que o nível de julgamento que vocês formulam é em função do nível no qual vocês
estão, o que vai parecer-lhes, um dia, como bom, pode parecer-lhes, em dez anos, como algo de mau, de

acordo com o seu nível vibratório.
O que não quer dizer que, se vocês sentirem algo de muito bom, que isso será bom, isso é muito difícil, são

assuntos extremamente complexos.
Mas, em todo caso, o que vocês podem ter em mente é: quanto mais vocês evoluírem com as forças da Luz

Crística, mais seu ser tornar-se-á irradiante.
Quando eu digo irradiante, é fácil de sentir as energias no nível da coroa, porque, de todos os modos, as

forças da sombra passam pela coroa, elas não passam em outros lugares.
Por outro lado, uma coisa que jamais poderão as forças da sombra, é passar pelo coração.

O coração é o espaço sagrado interior e, se o seu coração não vibrar, se, quando vocês reencontrarem o
Cristo, vocês não tiverem o coração que explode, significa que não é o Cristo, é tão simples assim.

Se vocês estiverem com um ser missionado pelo Cristo e sentirem o seu coração que se abre, aí, vocês estão
frente à Verdade.

Em contrapartida, se vocês tiverem a impressão de estar na profundeza do ensinamento, mas o seu coração
permanecendo seco, nada sentindo na região do coração, coloquem-se a questão.

Agora, se vocês forem guiados por Cristo, jamais haverá mais qualquer dúvida em vocês e é falso dizer que
esse caminho espiritual – a descoberta do ser interior – possa levar anos.

Hoje, neste período de urgência, encontrar o ser interior pode fazer-se em cinco minutos, sim, mas na
condição, primeiramente, de parar o mental, na condição, em segundo lugar, de parar as emoções e, três, de

estar no silêncio interior e, quatro, de saber, sobretudo, quem vem a vocês, porque as entidades estão por toda
a parte, por toda a parte.

Agora, muitos seres que canalizam essas entidades são seres de Luz que foram abusados, porque não
tiveram a capacidade para fazer a diferença entre uma entidade de Luz que desce pelo sétimo chacra e uma

entidade da sombra que desce pelo sétimo chacra, porque é exatamente a mesma sensação.
A única diferença situa-se no coração, não se situa nas palavras, não se situa na finalidade aparente do que é

dito, mas na vibração da alma no nível do coração.
A corrente arimaniana é a terceira força, de que eu não falei: isso são forças involutivas que, mesmo o mais

estúpido da Terra é capaz de discernir.
É aquela que leva a uma fossilização, a uma negação da vida e a uma fossilização da vida; é o que vocês veem

todos os dias, no exterior, são as forças que procuram submeter o homem à matéria, para fossilizá-lo na
matéria.

Isso, são as forças que estão no trabalho todos os dias, ao redor de vocês, isso não coloca problema no nível
de identificação.

***

Questão: poderia nos falar de Babaji?

Babaji foi um grande Mestre que eu encontrei durante a minha vida: foi um dos mais belos encontros que eu
tive quando fui à Índia.

Babaji era um grande neófito.
Babaji – e outros, que eu encontrei durante esses dois anos que eu passei na Índia – o que eu posso dizer

dele, simplesmente, é que era – e isso bastará – um ser de coração.
A partir do momento em que vocês encontram um ser de coração, o resto segue.



Sim, eu creio que se pode dizer isso: diferenciar um ser ou um Mestre da Luz Crística e um Mestre da Luz da
sombra ou da luz luciferiana situa-se, unicamente, no nível do coração.

A diferença faz-se nesse nível.
Ela não se faz de acordo com a aparência física ou de acordo com as obras, porque é muito fácil, quando se
tem dinheiro, criar – recorrendo ao dinheiro dos outros – hospitais, universidades e lugares para recolher os

doentes; é muito fácil com o dinheiro dos outros.
A importância da obra não é essencial, o que é essencial é o que é transmitido pelo coração a outro coração.

Babaji fazia parte dessa linhagem.

***

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por essa discussão.
Vocês sabem como eu aprecio essas trocas entre nós.

Eu vou lhes dar toda a minha Bênção e, sobretudo, todo o meu Amor, para vê-los progredir para o seu interior,
para essa Luz que é tão indispensável descobrir hoje.

Então, sejam abençoados e continuem o seu caminho interior, eu lhes digo até breve.

************
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Bem, caros amigos, caros novatos, porque há muitas cabeças aqui que eu jamais vi, então, estou
extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, apresentar-me a vocês.
Mas, primeiramente, gostaria de dar um pouquinho minha opinião sobre o que vocês chamam os cristais e que
fazem o objeto do ensinamento que vocês têm durante esse estágio, por intermédio de minha cabeça de
caboche [o canal Jean-Luc].

Então, primeiramente, saibam que os cristais, para mim, são os sais da Terra.
O sal da Terra representa, na alquimia, o que se chama a quintessência espiritualizada de um elemento, que é
o elemento Terra.
Cada elemento possui uma quintessência específica, que é extremamente importante, porque ela vai permitir o
desenvolvimento de algumas facetas, eu diria, da vida, mas, sobretudo, algumas transformações da vida, um
pouco como na alquimia.

De fato, o cristal é o sal da Terra, ou seja, esse elemento vai conduzir-nos, de algum modo, à espiritualização
da matéria.
Os cristais pertencem ao reino de Malkouth que corresponde, se querem, ao nível o mais encarnado da árvore
Sefirótica, que é o reflexo autêntico de Kether, ou seja, a coroa.

Ora, o cristal é a quintessência, ou seja, o nível energético o mais sutil, que vai permitir-lhes, através de Tiferet,
ou seja, através da beleza, juntar-se aos mundos de Kether e, portanto, aos mundos espirituais.
Há, de fato, através desses cristais tão bonitos, que vocês podem utilizar, manusear, um elemento refinado,
extremamente ordenado, extremamente belo, é claro, que é o reflexo da Sefiroth, superior Kether, mas,
também, Shokmahe Binah, ou seja, a Sefiroth superior, que se reflete na Sefiroth inferior como uma imagem
no espelho.

Há, no cristal, a potencialidade exprimida, totalmente, do Divino e, portanto, a possibilidade, através da
utilização dessa ferramenta, de fazê-los descobrir sua Divindade interior, mas, também, o acesso a outros
mundos dimensionais, ou seja, fazê-los passar do mundo Atziluthique (o mundo da encarnação o mais denso)
ao nível Briahatique(o mundo da essência).
Nisso, o cristal, sendo o sal da Terra, ele é uma ferramenta, entre tantas outras, efetivamente, que vai permitir-
lhes conduzir o conjunto de seu corpo, o conjunto de sua humanidade através da evolução, para um novo
estado de consciência.

Então, obviamente, o cristal é onipresente neste planeta, e servem-se dele, creio, de diferentes modos, mas é
preciso, também, saber que o cristal foi utilizado em todas as civilizações Intraterrestres, Extraterrestres, que
pertencem tanto a esse esquema evolutivo no qual vocês vivem como em outros esquemas evolutivos.
Quer dizer que o cristal não deve ser, eu diria, uma ferramenta polarizada para o bem ou para o mal; é,
simplesmente, uma ferramenta que desserve e serve a vontade daquele que a anima, em todos os sentidos do
termo.
Nisso é importante compreender ele vai dobrar-se, de algum modo, à sua vontade, mas sua vontade deve ser
animada de uma vontade de bem e não de uma vontade pessoal.
Isso é extremamente importante a compreender através dos cristais.

Então, o cristal é-lhes apresentado como uma ferramenta de cura, efetivamente, é uma ferramenta que é capaz,
eu diria, de agir na saúde, na forma, mas, além disso, o cristal é um ativador, através do que ele é, através da
imagem que o reflete do cristal Sefiroth superior, um elemento que vi permitir-lhes subir ao longo de um plano
vibratório, até o mundo Briahatico, ou seja, o mundo das emanações, em especial ligadas ao triângulo
Sefirótico superior.
Há uma forte capacidade, no cristal, de purificação, mas, também, de subida vibratória extremamente profunda,
que é tornada possível pela existência desse cristal.

Caros amigos, eu lhes deixo a palavra.

Questão: qual é a ferramenta que seria a mais adaptada em minha abordagem de terapeuta?
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Cara amiga, a ferramenta que você deve pôr à frente, eu diria, para ajudar aos outros é, obviamente, a
ferramenta que lhe evoque mais sinceridade possível e mais transparência em relação ao que você utiliza, é
aquela que vai tocar, diretamente, o outro, no coração dele e, isso, você é capaz de sabê-lo muito melhor do
que eu.
Isso quer dizer que, em tudo o que você pode propor como ajuda aos outros há algumas coisas que você
propõe que desencadeiam uma reação, eu diria, muito mais espontânea, muito mais lúcida e muito mais
transparente no outro.

O impacto deve fazer-se através da transparência e da lucidez, ou seja, o outro deve estar perfeitamente na
fase e na compreensão em relação ao que é dito.
Naquele momento, você poderá induzir e provocar uma transformação nos níveis os mais íntimos do ser.

Questão: o que é do risco de tsunami nos Estados Unidos, de que alguns falam?

Cara amiga, eu tive a ocasião de exprimir-me, talvez, com não você, mas em muito numerosas reprises, sobre
esse evento.
Eu sempre disse que, mesmo o próprio Cristo, não pode conhecer a data.
Obviamente, certo número de transformações extremamente profundas, extremamente traumáticas, talvez, está
em curso sobre este planeta, mas ninguém conhece a data precisa.

Efetivamente, inúmeras pessoas captaram, eu diria, a imagem dessa devastação, ao nível do povo americano,
com razão, porque está inscrito no éter, eu diria.
Mas, exceto se me interroguem vinte e quatro horas antes, talvez, em seu tempo terrestre, eu sou,
efetivamente, incapaz de dizer que algo vá acontecer amanhã, depois de amanhã ou em dez dias ou em um
ano; entretanto, isso é inscrito em um futuro extremamente próximo.

Inúmeras transformações já começaram, um desencadear de uma transformação extremamente importante
deve chegar da quinta dimensão e, portanto, o desaparecimento da terceira dimensão, através de processos
que levam a efeito os elementos – água, ar, fogo, terra – de maneira extremamente importante, ao nível deste
planeta.

Agora, ninguém, absolutamente ninguém, mesmo nos planos de onde eu venho ou ainda mais alto, é capaz de
determinar o impacto, extremamente preciso, do dia preciso, da hora precisa de tal evento.
Entretanto, a coisa que é absolutamente certa é que a passagem de um cometa corresponde, sempre, a um
sinal dado pelo Arcanjo Miguel, em relação a eventos que se produzem sobre a Terra.
Isso é absolutamente inegável.
Os últimos cometas que passaram há uma dezena de anos provocaram certo número de repercussões
importantes ao nível dos elementos.
Novamente, esse cometa, que passou ao nível do mês de maio, na periferia, no que eu chamei a orbe do
planeta, teve uma influência extremamente importante ao nível da alma humana, mas, também, ao nível do
conjunto de povos e de habitantes deste planeta.

Agora, eu diria, a concretização dos eventos de natureza catastrófica não é perfeitamente estabelecida ao nível
temporal, mesmo se seja perfeitamente estabelecidas ao nível geográfico.

Questão: em que diferem os trabalhos do intraterra e de Kryeon nas redes magnéticas?
 
Não é uma questão de diferença, é uma questão de tempo e de sincronia.
Há muitos povos intraterrestres, mas, também, extraterrestres, que intervêm, já, há mais de trinta anos nas
redes magnéticas terrestres, de maneira a tentar evitar as catástrofes ligadas às ações dos humanos.
É o mesmo tipo de trabalho.

Questão: como explicar minha fadiga crônica?

Cara amiga, a fadiga crônica que você sente é ligada a certa forma, eu diria, de inadequação entre as
aspirações profundas e o que você realiza em sua vida, ou seja, há, de algum modo, um ideal de vida que não
é atingido em relação ao que você deseja e em relação ao que você é obrigada a viver.
Isso provoca um fenômeno de atrito importante e, por vezes, ao invés de afundar em um estado depressivo, o
que não é seu gênero, isso se traduz por uma fadiga extremamente intensa.

Realize seus sonhos e mude de vida.
Não é uma questão de caminho ou da chave a encontrar para aceder à nova vida, é questão de afirmar, alto e
forte, seu ideal de vida e de concretizá-lo e, para isso, é necessário depositar, também, alguns fardos que
pertencem ao passado e aceitar perder, eu diria, algumas vantagens, para consagrar-se, inteiramente, ao seu
ideal de vida.

Toda mudança de vida necessita de alguns reajustes ao nível do modo de viver.
O ideal de vida que você considera ou que deseja implica, necessariamente, certo número de abandonos em
relação a uma situação, em relação ao trabalho, em relação à sua família, eu diria, também.
Então, é preciso, também, ousar abandonar, ou seja, o que se chama soltar.



Não se pode querer, na cabeça, algo e, materialmente, não fazer o necessário para atualizar o que se quer.
Não cabe a mim dizer o que é preciso abandonar para que as coisas realizem-se, é preciso que a decisão
venha de você mesma, cara amiga.

Questão: por que, como terapeuta, meu corpo reage tanto, durante os tratamentos?

Cara amiga, a explicação é muito simples: o fenômeno de arrotos, de desmaios, de inchaços do abdômen é
ligado ao lugar por onde passa a captação dos males dos outros, ou seja, ao invés de estar no sentir empático,
você passa pelo estado vibratório ligado ao terceiro chacra, ou seja, às manifestações astrais, e você capta,
portanto, as emoções, as vibrações dos outros por esse plexo, ao invés de captá-las pelos chacras do coração
(o que provocaria nenhum desconforto).
Então, efetivamente, a percepção astral dá, por vezes, uma visão, eu diria, muito mais precisa do que acontece
ao nível do chacra do coração, mas não há qualquer comparação entre passar pelo plexo solar e passar pelo
plexo cardíaco.

Quando você passa pelo plexo solar, pode haver desgastes extremamente importantes em si mesma.
Há, efetivamente, um processo não empático, mas de simpatia, que se produz, que faz com que você arrote,
em ressonância com a pessoa que está em face de você e isso lhe permite sentir (um pouquinho, como eu
diria, um visionário que passaria pelas manifestações astrais e não pela clarividência do sexto chacra, o terceiro
olho, é exatamente o mesmo processo).
Convém, simplesmente, que sua consciência porte-se no chacra do coração, no momento em que você tem as
manifestações que chegam, em relação à pessoa que está em face de você.

Se, contudo, você se põe a sentir essa espécie de arroto, de inchaço, ou mesmo de mal-estar, você corta,
imediatamente, isso significa que você estabelece uma relação não de coração a coração, mas de plexo solar
a plexo solar, o que jamais é bom.
Basta, simplesmente, despolarizar a consciência e pedir a ela para subir ao nível do coração, e você verá que
tudo irá bem.

Questão: como reencontrar o entusiasmo, o fogo sagrado na vida?

Então, o entusiasmo é uma forma exacerbada, eu diria, de motivação, mas isso nada tem a ver com o fogo
sagrado, o fogo sagrado é algo que é ligado a uma aspiração espiritual extremamente intensa, que nada tem a
ver com a motivação e o entusiasmo.

O entusiasmo é uma forma de energia exacerbada que pode ir para a exaltação.
O fogo sagrado é o que anima o aspirante espiritual, o Mestre espiritual, que vai guiá-lo durante toda a vida dele
e que será um motor, por vezes, exacerbado, por vezes, não exacerbado, que vai aquecer, permanentemente,
toda sua vida para conduzi-lo à realização de seu ideal espiritual.

Então, agora, o entusiasmo é em função de muitos fatores interiores.
O problema do ser humano é que ele procura, sempre, a motivação, o entusiasmo, a exaltação em relação a
eventos exteriores, um novo reencontro amoroso, um novo aprendizado de algo, um novo conhecimento, um
novo trabalho que vai entusiasmá-lo.
E depois, como as crianças, no fim de certo tempo, esse entusiasmo desaparece e, enquanto o entusiasmo for
função de circunstâncias exteriores, não poderá haver fogo sagrado, porque o fogo sagrado é ligado,
diretamente, a algo que nada tem a ver com uma motivação exterior ou um entusiasmo exterior.

Então, enquanto vocês procurarem um evento exterior ou uma tendência exterior ou uma pessoa exterior que
seja a fonte de seu entusiasmo, isso será apenas algo que não durará muito tempo.
Sem parar, vocês procuram novas razões para entusiasmar-se, isso pode ser, por exemplo, a descoberta de
cristais e, depois, será a descoberta de outra coisa e, depois vocês se aperceberão, no fim de certo tempo,
exceto caso excepcional, que o entusiasmo diminui.

Então, isso não é o fogo sagrado; o entusiasmo é ligado a algo que é uma derivação exterior.
O verdadeiro fogo sagrado não depende de circunstâncias exteriores, é um estado de ser interior, que nada
tem a ver, tampouco, com a motivação interior, mas que tem, diretamente, a ver com a fixação, eu diria, do
objetivo ao nível espiritual.

Questão: vocês são alegres onde estão?

A palavra alegre não é a palavra adequada, cara amiga, quando nós não estamos mais na encarnação.
A palavra que corresponderia mais ao que vocês podem apreender corresponde a uma felicidade, é,
certamente, a palavra a mais próxima da realidade que descreve nosso estado.

Todo ser humano, ao final de sua evolução, tem direito a esse estado de consciência de maneira definitiva.
Não é o mesmo que, por exemplo, o que vocês chamam as pessoas que fizeram uma experiência EQM
[experiência de quase morte] que veem essa Luz, vivem a experiência, eu diria, no espaço de alguns
bilionésimos de segundos até alguns segundos.



Nós, na quinta dimensão e na nona dimensão de onde eu venho, banhamo-nos, permanentemente, nesse
estado.

Questão: vocês vão voltar a encarnar ou não?

Certamente não, caros amigos.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me escutado; eu lhes aporto toda a minha bênção, todo o meu
amor e eu lhes digo, talvez, até um dia desses.
Eu os saúdo e digo-lhes, talvez, até breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, estou entre vocês para tentar caminharmos um pouco juntos, como de hábito, sobretudo, em relação à
sua evolução espiritual e em relação ao que se convencionou chamar o desenvolvimento para a quinta
dimensão.

Questão: é interessante fazer passar frequências «colocadas» na água sobre os outros?

Cara amiga, eu lhe responderei que, para agir na água, é preciso, você mesma, controlar a água em si.
A água é o elemento que corresponde a certa forma de feminilidade, é um elemento feminino em relação com
o mundo lunar, ou seja, também, com o mundo astral.
Convém, nisso, controlar sua própria água, antes de querer controlar a água dos outros porque, transferir uma
frequência na água é algo perfeitamente possível, mas controlar a água das pessoas é algo que me parece
muito profundo e controlar a água das pessoas é controlar a vida.
Ora, para controlar a água dos outros é preciso controlar sua própria água, isso eu já disse, mas, também, é
preciso pedir a permissão ao Mestre da água.
Não basta querer ou decidir para agir.

Trata-se de gênios que presidiram a criação dos elementos.
O Mestre da água, ao nível o mais elevado, é, já, o que eu chamei o Hayot Ha Kodesh, ou seja, aquele que vai
conferir a possibilidade de tornar-se o Mestre da água.
Ser o Mestre da água é, também, ser o Mestre dos Agni Devas.
Isso necessita de um nível de consciência extremamente elevado, que se traduz por certo número, eu diria, de
sinais do nível do corpo, como o despertar do Kundalini, como a revelação de todos os sidhis.
Será que é seu caso?

Resposta: «médio».

Não sei bem o que isso quer dizer, esse termo.
É sim ou não?

Resposta: mais não.

Então, é extremamente perigoso trabalhar com a água, porque a frequência que é emitida na água, por si
mesma, eu digo, efetivamente, por si mesma, é extremamente poluída pela própria água interior.
Em contrapartida, se você toma um apoio exterior a si, ou seja, vibratório, como uma planta, como um cristal
que você coloca na vibração da água, não há mais problema.

Questão: como superar o sentimento de dúvida?

Então, cara amiga, a dúvida é algo de extremamente importante, porque é, ao mesmo tempo, um guard-rail,
mas, por vezes, torna-se, de algum modo, invasora e vai, eu diria, opor-se ao desabrochar do ser.
Então, desenvolve-se o oposto da dúvida, que não é a confiança, que é a fé, e a fé torna-se grande, muito
grande.
A fé em sua própria Divindade, eu falo, a fé no Pai, a fé na Luz e, naquele momento, os episódios de dúvidas
serão apagados pela Luz.

Então, isso pode tomar muito tempo, e é um trabalho, eu diria, permanente.

Questão: por que a descida da energia de quinta dimensão coloca tanto problema à humanidade?

Caro amigo, não são muitos problemas, é um problema essencial.
É preciso, efetivamente, compreender que, quando você diz que a humanidade não está pronta, é que ela não
está pronta de tudo, há, unicamente, eu diria, no máximo, dois a três por cento da humanidade que está pronta
para aceder a esse estado de consciência novo.
Então, obviamente, como vocês já sabem, aqueles que não poderão ascensionar (como vocês dizem, eu
creio), aceder a esse novo nível de consciência, serão profundamente atingidos, porque esse nível de
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consciência não conhece a sombra, não conhece o sofrimento, não conhece a divisão e não conhece a falta de
harmonia.

Ora, todos os seres humanos que não estiverem suficientemente preparados e que acederem a essa
passagem específica estarão em estados de divisões extremas.
Eles serão, necessariamente, desconectados, se se pode dizer, ou seja, serão diretamente transferidos a
outro mundo de terceira dimensão ou passarão pela etapa da morte.

Então, obviamente, noventa e sete a noventa e oito por cento da humanidade é aterrorizada muito mais,
entretanto, em cada ciclo, aliás, que vê a purificação da terceira à quinta dimensão – quando a terceira
dimensão existe – isso se traduz, sempre, por uma espécie de desnatação importante, na qual mais de noventa
por cento das humanidades em curso devem voltar a partir em um novo ciclo.
É uma constante, eu diria, quase universal.
Não há que eternizar-se nisso ou ter remorsos, há, unicamente, que tentar subir mais o nível vibratório de si
mesmo e daqueles que estão ao redor de nós.

Questão: por que as pessoas perderam o significado do privilégio que é a encarnação?

É uma verdade essencial, mas é ligado à organização de sua sociedade e do que vocês chamam a rede social
e a rede afetiva que vocês construíram no curso de milênios e que se afastou dos modelos sinárquicos e dos
modelos teocráticos e dos modelos da Luz.
Progressivamente, essa sociedade que vocês chamam «em seu apogeu» entrou, de fato, em uma
decadência.

Desde a época do Cristo, cada geração viu afundar-se, ou seja, afastar-se do polo de Luz, cada vez mais, a
sociedade e os indivíduos, a tal ponto que, hoje, noventa por cento da humanidade atingiu um ponto de não
retorno, ou seja, realmente, seres totalmente, quase totalmente cortados da Divindade.
Eles permanecem na vida apenas pelo fragmento de Luz que os anima ainda, e que vem de planos superiores.
Tudo é feito ao nível social, ao nível afetivo, para impedi-los de encontrar essa verdade essencial.

Questão: o dinheiro está ao serviço da sombra?

Primeiro, não se pode dizer que o dinheiro esteja ao serviço da sombra, o dinheiro é uma energia neutra; em
contrapartida, a sombra lançou sua posse sobre o dinheiro, como energia de manipulação de multidões e de
controle e de poder, isso é evidente, obviamente.
Tudo foi feito de forma, já há mais de duzentos a trezentos anos, para que vocês tenham chegado aí, onde
vocês estão.

Efetivamente, o dinheiro, nesse mundo, é o fator o mais corrompido e o mais corruptor em relação à Divindade
e à espiritualidade.
O que não quer dizer que o dinheiro seja sujo, mas a utilização que é feita dele, mas a tradução que é feita
dele, ao nível social, corresponde a algo de profundamente negro, como você diz.

Questão: como espiritualizar o que se faz todos os dias?

Eis um problema que coloca um cruel dilema, caro amigo, porque, quanto mais você vai subir na vibração, mais
a vida quotidiana, como você diz, vai parecer-lhe pesada e difícil.

Obviamente, o dinheiro não existe na quinta dimensão, os laços afetivos – tais como vocês os conhecem – não
existem, tampouco, na quinta dimensão e, obviamente, os problemas quotidianos – tais como vocês falam
disso – não existem, absolutamente, na quinta dimensão.

Então, efetivamente, quanto mais a quinta dimensão aproxima-se, e mais vocês estão prontos para serem
aspirados nessa quinta dimensão, e mais vocês acham o quotidiano muito afastado da Divindade e de seu ser
autêntico.
Não pode ser de outro modo porque, se vocês estivessem na aceitação total de seu quotidiano com o nível de
vibração que é o seu, isso seria mais inquietante.

Obviamente, em minha vida – e numerosos Mestres, também, disseram isso, antes de mim – era preciso fazer
cada coisa a cada instante de sua vida com amor e ser feliz no quotidiano.
Mas isso era outra época, era antes que o dinheiro tivesse se tornado o servidor da sombra, era antes dessa
escuridão na qual vocês vivem.

Então, efetivamente, sim, a vida é bela, sim, o quotidiano, em contrapartida, é cada vez mais duro e sê-lo-á.
Não creiam que, quanto mais vocês subirem na vibração, mais será fácil viver a vida que vocês vivem.
É, infelizmente, perfeitamente lógico e é um dilema que não pode ser resolvido, mas é uma constatação que irá
amplificando-se, a tal ponto, eu diria, que, se a efusão da quinta dimensão atingisse-os, totalmente, a título
individual, quem quer que vocês sejam, vocês não poderiam mais, de modo algum, viver nas condições nas
quais vocês vivem.



Questão: é exato que não há mais emoção na quinta dimensão?

Felizmente.
E, efetivamente, aqueles que estiverem desestabilizados, de qualquer forma, serão obrigados a deixar o corpo,
para entrar na morte.
Obviamente, a quinta dimensão não é um mundo de emoção, é um mundo de alegria, mas de alegria no
sentido do coração e não, absolutamente, de prazer, a alegria é bem mais elevada do que o prazer.
Em contrapartida, efetivamente, a noção de medo é totalmente ausente, uma vez que, naquele momento, a
relação à Divindade é onipresente.

Na relação à Divindade não pode haver medo, não pode haver aborrecimento, não pode haver tristeza (a
tristeza é, sempre, ligada à reminiscência de um passado), não pode haver, tampouco, buscas ilusórias de
alguns prazeres, porque a alegria permanente, imanente, é instalada, de maneira definitiva.

Os modos de vida na quinta, estritamente, nada têm a ver com o que vocês conhecem aqui.
Vocês serão os mesmos, em sua essência, mas não serão mais, de modo algum, os mesmos ao nível do que
farão, em especial o que vocês chamam o papel social de que os ocidentais são tão orgulhosos (suas
profissões, seus status, casamentos, filhos, seus papeis de relação de ajuda), através do status, não existirão,
absolutamente, mais.

Questão: a quinta dimensão corresponde à realização do não si?

Perfeitamente, caro amigo, mas a realização do não si a título individual – como o viveram alguns Mestres e
como eu o vivi em minha vida – nada mais tem a ver com a realização do não si do planeta, uma vez que aí, os
campos vibratórios não são aqueles de um indivíduo, mas do conjunto de sistemas solares.
As modificações são diferentemente mais extensíveis, importantes do que na realização do não si de um ser
que desperta porque, aí, é todo um Sistema Solar que desperta.
Mas a analogia é lógica e concebível.

Questão: por que se sente uma defasagem entre o que se vive à noite e de dia?

Meu caro amigo, é preciso saber que a quinta dimensão não conhece o tempo passado, presente, futuro – tal
como vocês o conhecem na terceira dimensão – o que quer dizer que, quando vocês acederem à quinta
dimensão (quando do processo coletivo da ascensão ou de diferentes ondas de ascensão), naquele momento,
vocês vão se encontrar confrontados a algo de importante.
Independentemente da vibração e do estado de alegria, é que vocês vão se aperceber que acreditavam –
quando estavam na terceira dimensão – vir de um passado e ir para um futuro.
O problema é que, quando penetram a quinta dimensão – como você o faz em algumas viagens noturnas –
você tem a impressão, voltando a viver coisas, porque, simplesmente, quando de processos de expansão
temporária, na quinta dimensão, você é confrontado à noção de que seu futuro, de fato, é seu passado.

Eu me explico: dado que a quinta dimensão não tem tempo dimensional, o que é vivido ali é vivido de modo
instantâneo.
Mas, tendo acesso, também, a uma vida comum na terceira dimensão, acontece que a consciência guarda a
impressão de déjà vu, de já vivido, em relação à própria vida, simplesmente, porque você se aperceberá –
quando passar, totalmente, à quinta dimensão – que, de fato, você não vinha de seu passado, mas de seu
futuro.
É, de fato, o futuro que vem a você, ao ponto de reencontro que se chama a ascensão.

Questão: como manter consciência mais nitidamente, no dia, do que se vive à noite?

Melhor não porque, senão, o processo de dissociação entre a terceira e a quinta seria, ainda, um maior dilema.
Quanto mais imersão houver na quinta dimensão, mais a vida na terceira dimensão – tanto ao nível social,
profissional, afetivo, relacional – será, eu diria, difícil.
Tornar o mais perfeito possível cada instante de sua vida é o melhor modo, efetivamente, de não desprender.
Não permitir ao que acontece à noite, de momento, tomar demasiada importância na vida consciente.

Em função do grau de desabrochar de sua Divindade, tudo é possível.
Pode-se chegar, em função do grau de Luz que nos inunda, totalmente, a rejeitar tudo o que fez a vida até o
presente e, isso, em todos os domínios, mas, isso, é algo que você sozinho decide, com sua Luz que você é.

É preciso, efetivamente, compreender que a imersão total na quinta dimensão é a revelação total da Divindade.
O que você chamava, há pouco, a realização do não si corresponde a um desaparecimento total das máscaras
da personalidade.

Questão: como fazer para ter mais sentir ao nível celular?

Basta subir a vibração.
Há milhares de técnicas, mas não há técnica.
Basta, simplesmente, entrar em sincronização, em sincronia com o corpo, pela respiração, por exemplo, e,



naquele momento, pedir às estruturas celulares para vibrarem, até sentir a vibração ao nível do corpo físico.
Depois, essa vibração vai subir e invadir os diferentes casulos (isso é uma subida em vibração).

A própria consciência intervém em sua própria subida na vibração.
Isso corresponde, totalmente, ao que vocês vivem (nem sempre quando de minhas canalizações, isso
depende do público), sobretudo, no momento em que vocês trabalham nas curas espirituais e em que se faz
esse trabalho vibratório que vocês chamam «coluna».
Aí, eu tenho visto, efetivamente, que, por internédio de meu canal e, também, do canal de outras entidades, há
uma subida vibratória à quinta dimensão.
É isso a vibração: essa espécie de peso que invade, de repente, todo o corpo e que, após, faz como um
reforço de energia ao redor de si.
Isso é a subida na vibração.

Questão: como defender-se contra uma espécie de «ingenuidade» da qual as pessoas, por vezes,
aproveitam?

Mas, absolutamente, não é preciso defender-se disso, é o objetivo da transformação.
Lembrem-se das palavras de seu maior neófito: «ninguém pode penetrar o reino dos céus se não volta a
tornar-se como uma criança».
Então, a ingenuidade faz parte da quinta dimensão, obviamente.

Questão: o que você pensa de máquinas utilizadas em algumas práticas de despertar espiritual?

Caro amigo, no tempo da Atlântida, não se colocava a questão de saber se uma máquina era responsável pela
cura.
Sim, as máquinas podem curar, as máquinas não são robôs, as máquinas não são forças demoníacas, a
máquina pode servir à Luz, obviamente.
Então, as tecnologias da Luz são perfeitamente capazes de realizar o que você chama o despertar espiritual.
Obviamente, o despertar não é a realização, mas é uma primeira etapa, e esse gênero de máquina é
perfeitamente capaz de realizar isso.
O instrumento de música que emite um som, que desperta o kundalini é, também, uma máquina.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço, a todos aqui presentes, e eu lhes aporto toda a minha bênção, todo o
meu amor e espero reencontrá-los muito em breve.
Até muito em breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Dá-me alegria estar, novamente, entre vocês e, obviamente, como de hábito, responderei às questões que
vocês têm a intenção de colocar-me.
Então, eu os escuto.

Questão: a vida em casal é, ainda, correta?

Caro amigo, ser feito para viver só é algo que sobrevém, unicamente, quando se chega ao estágio da mestria,
bem após o despertar, bem após a transcendência.
Então, não se pode dizer que os seres humanos sejam feitos para viver em casal, quando se vê como isso
acontece hoje, mas, efetivamente, é preferível viver a dois.
É mais fácil a levar, mesmo se, por vezes, isso pareça muito difícil viver, sobretudo, nesses tempos nos quais
há um que puxa para o alto e o outro que não puxa, de modo algum, na mesma direção, o que é o caso de
muitos casais.

Questão: por que se encontram, por vezes, dificuldades com o dinheiro?

A grande lição é que, hoje, mais do que nunca, quando se tem a vocação ou a pretensão – ou o desejo, pouco
importa – de aceder à quinta dimensão, é evidente que para nada serve comprar, no sentido em que vocês
entendem.
Ser proprietário de algo, estritamente, para nada serve, é totalmente ao oposto, eu diria, da evolução para a
quinta dimensão.

Então, não se pode pregar, aconselhar a liberação da quinta dimensão e querer, a todo custo, possuir, comprar
um investimento tão catastrófico, por exemplo, como o automóvel.
Há outros modos de ter um automóvel.
Isso não quer dizer, com isso, que seja preciso privar-se e pedalar uma bicicleta durante todo o ano. 
É contrário ao nível de evolução de todo mundo.

A partir do momento em que vocês têm uma orientação para a quinta dimensão, é preciso aprender a liberar-se
de muitas coisas.
Liberar-se, também, do automóvel não quer dizer não ter automóvel, mas, simplesmente, encontrar outros
modos de proceder, para ter um automóvel e não comprar.
Mesmo se se dê um automóvel, torna-se proprietário, de qualquer forma, não é, finalmente, a boa solução.

Questão: como afastar uma entidade que põe no desconforto?

É muito simples, cara amiga: basta deixar a terceira dimensão, o que é, matematicamente, impossível de
momento, você bem sabe.
É preciso subir o nível vibratório, ou seja, abandonar a terceira dimensão, mas lembre-se de que algumas
falhas, onde quer que elas estejam situadas nos seres humanos, são falhas e portas de acesso, de entrada, de
entidades nem sempre benevolentes, obviamente.

Enquanto algumas irregularidades, eu diria, falhas, existem em algumas partes dos casulos, isso deixa a porta
de entrada aberta para algumas entidades.

Então, enquanto você pertence à terceira dimensão, não há facilidade evidente para suprimir isso.
É preciso enfrentar, subir na vibração, para fazer desaparecer.

Questão: por que, como terapeuta, eu me sinto cansado, após alguns tratamentos?

A origem, nesse caso, caro amigo, pode ser múltipla.
Ou você caiu no que se chamam os vampiros energéticos, ou seja, as pessoas que bombeiam, que
bombeiam, que bombeiam, ou há um defeito, em alguns momentos, de canalização de ligação à energia que
vem de outros planos para tratar através de você.

Então, os dois são possíveis, mas, geralmente, são bombeamentos e, por vezes, há uma dificuldade para
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religar-se à sua fonte e religar-se à fonte das terapias em relação à energia que desce.
Os dois são possíveis.

Basta encontrar um ritual que lhe convenha.
Você pode traçar sinais de cruz ao nível de sua fronte, ao nível de seu peito, ao nível de seu ventre.
Você pode, também, pôr dentes de alho (risos), mas você pode, também, por exemplo, decidir religar-se ao
céu e à Terra, e chamar os irmãos desencarnados.
Se você faz isso antes de cada tratamento, isso deveria bastar para evitar que os bombeamentos bombeiem.
Você pode portar, também, uma pedra de proteção.

Eu lhes agradeço.
Caros amigos, eu lhes aporto todo o meu amor, a minha bênção, todos os meus encorajamentos para
preservar cada um em seu caminho, e eu lhes digo, a todos, até muito em breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, para alguns de vocês, certamente, é a
primeira vez que os vejo, então, eu lhes apresento inicialmente minhas saudações e lhes trago já todo o meu
Amor e as minhas Bênçãos, e vamos começar as entrevistas tais como eu gosto particularmente e sobretudo

as questões-respostas que me são caras.

Então, cara amiga, se quiser começar a lançar as questões, eu serei todo ouvidos do que me dirá, para tentar
responder.

***

Questão: Por que há tantos problemas de vírus?

Posso re-situar, cara amiga, a noção de vírus com relação à origem.
O vírus é uma origem tipicamente astral, ou seja, ligada ao mundo emocional.

Eles são criações não de origem Divina, mas criações diretamente inspiradas da criação da terceira dimensão
e, portanto, da conjunção junto ao ser humano de um uma série de medos e de pavores, eu diria, que

produziram esses vírus, progressivamente, desde milhares de anos, desde a criação desta terceira dimensão,
ou seja, desde cinquenta mil anos.

Então, os vírus não estão inexoravelmente ligados a uma agressividade.

A teoria mais adequada corresponde em imaginar, como dizem os homeopatas, que a coisa mais importante é
o terreno e que o vírus não é absolutamente nada.

Então nos juntamos, se quiser, cara amiga, a origem desse vírus.
O vírus nasceu no mundo astral, no mundo emocional, o mundo de divisão, o mundo de separação, do ego, da

personalidade.

É evidente que uma pessoa que tem um nível vibratório suficiente é capaz de eliminar todos os vírus, porque
os vírus não têm tomada sobre ela.

O que quer dizer que, se o vírus tiver uma tomada (seja qual for o vírus), isso corresponde a um problema
profundamente emocional que está escondido e repelido certamente no interior desses casulos de Luz.

Então, efetivamente, quanto mais se subir na vibração e na consciência, mais se apercebe de que o vírus não é
absolutamente nada em relação à interioridade do homem e que são os defeitos no nível desta interioridade

astral (e não espiritual) que faz a virulência, eu diria, dos vírus e a possibilidade para eles de encontrar um
terreno propício para o seu florescimento.

Então, assim que o vírus penetrou, efetivamente, é importante tratar não o vírus como tal, mas, sim, apoiar o
corpo, para que o corpo astral e o corpo etéreo possam assim fazer desaparecer e limitar a influência desse

vírus.

Mas não esqueça que a origem situa-se no nível da personalidade e, em particular, em algo de fundamental
que é um medo repelido e um medo que está inscrito muito profundamente, já que isso pode ir até ao nível

genético que está ligado à vivência da pessoa.

Então, poder-se-ia dizer que é preciso tentar encontrar a origem precisa do medo, o porquê e como este medo
chegou a se cristalizar.
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O importante é subir o nível vibratório porque, a partir do momento em que o nível vibratório subir, a partir do
momento em que a serenidade interior ou o controle começar a aparecer, naquele momento, o medo não pode

mais existir.
A única verdadeira solução situa-se nesse nível.

Quer dizer que a solução não está na luta contra o vírus.
Em um primeiro tempo poder-se-ia dizer que se pode aumentar o terreno efetivamente, mas o mais importante

não está nesse nível, porque aumentar o terreno jamais fez desaparecer um vírus (que seja um vírus de
hepatite por exemplo, crônica).

Em nenhum caso ele poderá desaparecer com medicamentos, tanto químicos como os que visam destruir o
vírus, ou com vacinas ou produtos naturais que elevariam de maneira temporária o sistema imunológico, por

exemplo, para combater o vírus.
A solução situa-se no nível da eliminação do medo, não com relação a encontrar a origem precisa deste medo,

mas, sim, com relação a uma subida vibratória, com relação à Vibração do Coração, obviamente.
A solução está unicamente nesse nível.

***

Questão: Por que há pessoas que não são atingidas por vírus, apesar do fato de não apresentarem,
aparentemente, uma taxa vibratória muito «elevada»?

Obviamente, cara amiga, porque elas não têm medo, elas estão no ego da força e do poder, elas jamais ficarão
doentes porque desenvolveram estratégias de luta e de privatização, eu diria, do ego, que faz com que estejam

no poder e os seres de poder jamais ficam doentes.

Assim que a doença estiver aí, por outro lado, não é questão, obviamente, de recair na tentativa de encontrar
um poder, mas, de preferência, de subir o nível vibratório, porque a doença é realmente um sinal que é

enviado.

Por outro lado, os seres que estruturaram, que enrijeceram o seu ego (ou seja, que subiram no poder e em um
falso controle que nada tem a ver com a evolução espiritual e a subida na vibração), desenvolveram estratégias

de defesa que são muito eficazes.

Mas, infelizmente, quando eles forem privados dos corpos, eles irão se aperceber de que se enganaram.

Não se deve julgar unicamente na aparência da doença ou da boa saúde.
Houve santos que estiveram extremamente doentes, houve personagens que eram verdadeiros algozes que

jamais estiveram doentes em sua vida.

A doença não faz referência à evolução espiritual, a doença faz simplesmente referência a um sinal que é dado
à alma.

Por outro lado, alguns seres conseguiram cortar-se da alma e eles jamais ficarão doentes, porque
desenvolveram estratégias de poder, mas jamais irão evoluir, ao menos nesta vida, no nível espiritual.

***

Questão: Como aumentar a taxa vibratória para si mesmo?

A subida vibratória pode se fazer de milhares e milhares de maneiras, há muitas técnicas para subir a taxa
vibratória.

Há seres que vão lhes dizer que não há técnica, como fez por exemplo o grande Krishnamurti; outros irão lhes
dizer que há técnicas, e outros irão lhes dizer que são necessárias técnicas, mas que não se deve praticá-las.

O importante sendo desviar o mental, porque o obstáculo mais importante à subida vibratória não é o medo ou
as emoções, é, obviamente, o mental, é ele que é o obstáculo crucial na subida vibratória.

A partir do momento em que vocês se colocarem a questão “eu quero subir na vibração”, obviamente, é o
mental que diz isso, não é a alma.

A alma jamais diria esse tipo de coisa, a alma os faz estremecer e subir na vibração diretamente.

A partir do momento em que um pensamento for emitido, ele apenas pode vir do lugar da dissociação, da
separatividade, ou seja, do lugar do mental.

Ora, o mental, como diziam alguns Mestres, mente sempre.

Não pode ali haver subida vibratória real que os conduz à imortalidade (não do ser físico que vocês são, mas



para o encontro da sua Divindade), isso não pode ocorrer sem que o mental esteja perfeitamente silencioso e
perfeitamente na calma.

Para isso, alguns seres terão necessidade de técnicas, alguns vão meditar, alguns vão pedir, alguns vão fazer
gestos, outros terão cristais, o que sei ainda..., e outros vão aceder diretamente a este estado de

transcendência.

Então, retenham entretanto que, mesmo uma técnica, mesmo válida (e na minha vida havia a paneuritmia, por
exemplo, que era um exercício excelente, havia também a saudação e a adoração do Sol da manhã que

levanta, isso também é uma técnica que permitia colocar o mental em repouso), o importante é, para a subida
vibratória, impedir o mental de trabalhar.

Porque, a partir do momento em que você quiser trabalhar, por exemplo, no vírus que está ligado ao medo no
nível do corpo astral, você se serve do corpo mental.

Você se engana e acaba errando, porque não pode haver subida vibratória nesse caso.
É preciso fazer calar o mundo emocional, é preciso fazer calar o mundo mental, para aceder ao Supramental e

aceder à dimensão espiritual do ser.

A subida vibratória produzir-se-á quando você sentir, em um primeiro momento, os chacras que se ativam (em
particular o chacra da Coroa), mas você não deve permanecer no nível da Coroa.

Obviamente, esta subida vibratória (que está ligada à ativação do triângulo Sefirótico superior) deve conduzir à
iluminação do coração e o coração apenas pode ser preenchido se a cabeça estiver vazia, isso é

extremamente importante, vazia de pensamento, mas também vazia da energia que é recebida dos planos
espirituais para reconduzir ao coração.

A única subida vibratória autêntica corresponde a essa e a nenhuma outra.

Agora, vocês podem utilizar as técnicas que quiserem ou nenhuma técnica, isso é secundário.

***

Questão: Como se pode chegar ao desapego desses apegos antigos?

O desapego do antigo apego, aí está uma bela expressão, corresponde efetivamente a uma palavra que é
importante.

Chegar a desprender-se, ou seja, a abandonar os apegos, é algo que faz parte da evolução espiritual que é
solicitada hoje a toda a raça humana, para aqueles que o puderem, para aceder a novas Vibrações e a novas

Dimensões.

É extremamente importante não permanecer fixado nos apegos, sejam eles quais forem, e os apegos mais
importantes que todos vocês têm, como ser humano (mas que nós superamos durante a nossa vida, aqueles

que atingiram o estado de soberania) são, obviamente, os apegos familiares que são a ferida, eu diria, de suas
vidas e de suas encarnações desde milhares de anos.

Então, é preciso decidir confiar.
Não há que ser julgado pelos membros da família ou da ex-família, não há tampouco que sofrer em relação a
algo que pertence ao passado, porque desta maneira, você mantém em você os fantasmas e você cristaliza
nos casulos de Luz coisas que podem se tornar muito desagradáveis e desencadear uma série de sintomas,
ou de doenças que, desta vez, podem ser muito graves, unicamente com relação a este apego de natureza

familiar.

Há também os que são apegados a outra coisa, por exemplo, a objetos, também a lugares, por que não?

Tudo o que é forma de apego é algo que vai remetê-los ao que chamamos de passado.

Ora, o acesso à Dimensão nova corresponde a uma liberação total do passado e é preciso abstrair-se desse
passado, desapegar-se desses apegos do passado, dirigir a sua consciência, e mesmo o seu mental, para

coisas a vir.

O ideal sendo, evidentemente, estar centrado totalmente no presente, mas a maior parte dos seres humanos,
em todo caso os ocidentais, quando se fala de presente, de entrar no presente, define o presente com relação

às experiências vividas no passado, então, não é realmente o presente.

Quando um oriental lhe diz que está centrado no instante presente, é o acesso a um instante de transcendência
onde não há mais poluição do instante presente por uma memória do passado.

Então, efetivamente, há hoje, uns e outros na encarnação, para superarem processos de apego extremamente
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diversificados, mas cada um encontra-se confrontado com os apegos que lhe são os mais dolorosos a
superar.

Porque, quando não se está apegado a algo, eu diria que é muito fácil desapegar-se, já que se estar já
desapegado, é uma banalidade, como dizem.

Por outro, quanto aos apegos profundos, é preciso refletir sobre a natureza desses apegos.
Um apego é um apego, não se tem necessidade de saber qual é a natureza do apego e porque ele é assim e

porque ele é de outro modo, se é cármico, se vem de uma vida passada, se vem de algo que não foi
compreendido.

Necessariamente, sim, é isso.

Então, convém, antes, trabalhar no instante presente e na Divindade interior, no ser interior, porque há apenas
esta dimensão, e eu jamais diria o bastante, que é capaz de desembaraçá-los de todos os apegos.

Ou seja, de encontrar a própria dimensão espiritual, ela não conhece os apegos.
De encontrar a sua própria Divindade, a Divindade interior dos seres de Luz que vocês são.

Quando retomarem consciência do que vocês são e esquecerem todas as sombras do passado, vocês irão
voltar a tornar-se totalmente vocês mesmos, isso se faz progressivamente.

Afirmem a sua Unidade, afirmem todas as manhãs:
“eu sou Um”,

“eu sou um comigo mesmo”,
“eu sou um com o meu instante presente”.

Mas eu não sou o resultado do meu passado, ainda que o jogo da encarnação tenha feito crer nisso e que o
meu corpo ainda creia nisso, isso é uma heresia que durou suficientemente muito tempo.

Tanto mais que não se deve esquecer que o sacrifício de CRISTO foi relacionado a esta liberação do
passado.

Isso é extremamente importante de compreender também.

Então, não há técnica para liberar-se, assim, de um golpe de varinha mágica, mas há uma técnica para dizer “eu
estou no meu presente” e “eu sou um” e “eu estou na busca da minha Divindade interior” e não nas

lamentações dos problemas do passado que pertencem ao passado e que não são mais o seu presente ou,
em todo caso, que não deveriam ser.

Então, recebam todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e eu lhes digo certamente até breve, em uma
próxima vez.

Até breve, caros amigos.

************
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, para alguns de vocês, de
encontrá-los pela primeira vez comigo.

Espero que vocês encontrem proveito, através das nossas conversas e encontrem, eu diria, o melhor caminho
possível para o desabrochar da sua alma.

Então, caros amigos, se vocês quiserem, vamos já começar as questões, para que eu possa ali levar algum
esclarecimento, se vocês quiserem.

***

Questão: você pode nos falar de Maitreya e da sua eventual vinda?

Caro amigo, de qual Maitreya falamos?
Porque há várias entidades que vêm da região hindu e que se pretendem ser Maitreya, como os Mestres dos

raios.
Eu já falei disso em várias ocasiões que isso fazia parte de entidades de natureza luciferiana que nada tinham a

ver com a energia Crística.
Nunca houve qualquer dúvida de que Cristo retorne sobre a Terra, Cristo irá voltar como o profeta João disse

no Apocalipse.
Haverá uma vinda, como Ele partiu, ou seja, pelos ares, para atrair a Ele, um a um, os escolhidos, no momento

dos períodos de reagrupamento, perto dos três dias de trevas que vocês todos aqui conhecem.
A palavra Maitreya é portadora de uma vibração que tem várias origens.

Uma origem hindu-tibetana, que está ligada à loja negra, da qual fazem parte aqueles que chamamos de
tibetanos e os seres que inspiraram o movimento do qual eu já falei, ou seja, da teosofia, com madame

Blavatsky (1 e 2).
Isso eram energias que faziam parte das forças involutivas às quais o grande iniciado e iluminado Krishnamurti

esteve a ponto de ali deixar sua pele, aliás.
Há, também, um Maitreya de origem Paquistanesa, que se situa na Inglaterra, que faz, ele também, parte de
coisa alguma, porque é uma personalidade completamente delirante, se quiserem, mas que faz crer, há vinte

anos, que ele vai se manifestar em algum lugar.
Ele nada tem a ver com a energia Crística, ainda menos com a energia luciferiana, é alguém que é perturbado,

digamos.
Há um único Cristo, e há uma reunião de energias Crísticas na região dos Pirineus, por causa de origens

atlantes e de memórias atlantes que ali estão profundamente enterradas.
Então, isso, sim, é verdadeiro, obviamente não haverá alguém chegando em carne e osso desempenhando o

papel de Cristo.
Vocês são, todos vocês, Cristo em potencial, vocês são seres Divinos ao realizarem a sua Divindade e

tornarem-se e tornam-se, todos vocês, Cristo, mas não haverá um ser exterior podendo reivindicar ser Cristo
reencarnado ou Maitreya ou Mestre de algum raio.

Tudo isso é enganação, eu diria.

O.M. AÏVANHOV – 3 de agosto de 2006
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Por outro, a encarnação do princípio Crístico é uma realidade evidente, pelo menos para toda a Europa do
oeste e do leste, nesses dois lugares franceses que são a região dos Pirineus e a região perto de Chartres.

***

Questão: será que, apesar de tudo, um ser pode manifestar-se para federar essa energia Crística?

Mas, caro amigo, é você mesmo que tem esses papéis.
Não conte com um ser que vai dizer-lhe «olá, sou eu, e siga-me».

É você mesmo que representa essa energia, é você mesmo, através de reuniões da consciência coletiva, tal
como ela funciona na quinta dimensão, através das unidades coletivas de consciência, que serão capazes, eu

diria, de federar esse movimento Crístico.
Mas haverá, efetivamente, grandes movimentos ligados aos períodos de reunião, aos períodos de

reagrupamento com, obviamente, a intervenção do que chamamos de Anjos do Senhor, ou seja, a milícia
Crística, a milícia celeste que, ela, vive na quinta dimensão, mas com um corpo de carne.

Esses seres são seres, eu diria, altamente espirituais, ao mesmo tempo tendo conservado um corpo de
terceira dimensão, mas sem viver a terceira dimensão através do emocional.

Eles são as milícias celestes, os Anjos do Senhor, que virão, no momento das tribulações.
Isso, são seres de Luz, mas encarnados em um corpo de carne, mas que não têm faces, eu diria, humanas,

eles são extraterrestres.
Em seguida, há seres despertadores.

Não procurem um ser exterior a si mesmo.
Aqueles que virão, virão ajudá-los, no momento oportuno, mas não haverá Mestre que virá dizer-lhes o que

fazer, hoje, até o momento dos eventos, isso, cabe a vocês fazê-lo.
Haverá, efetivamente, a vinda de seres, mas no momento dos eventos, não antes.

Mas esses seres que virão não virão no sentido em que você entende, ou seja, como seres que vieram instalar-
se na região.

Vocês são, todos vocês, portadores de uma mensagem, vocês são, todos vocês, portadores dessa energia de
quinta dimensão, mas, em caso algum, é preciso, obviamente, que haja um Cristo que virá dizer-lhes o que é

preciso fazer.
É a vocês que cabe saber o que é preciso fazer, e haverá, efetivamente, uma chegada de seres de Luz, mas

não mais de Luz do que você.
Tudo isso, se quiser, faz parte de um mesmo caminho.

Não há necessidade de esperar algo no exterior, vocês têm tudo no interior, para levar a efeito essa missão, na
condição de que vocês o aceitem, é claro.

Há, efetivamente, a vinda de seres de essência Crística, mas, no momento das tribulações, não agora.
A natureza da manifestação deles será, para alguns deles, extremamente física, quando da transição e do

basculamento da terceira à quinta dimensão.
Lembrem-se de que vocês não conhecem, atualmente, as regras de vida da quinta dimensão.

Isso necessita, eu diria, de certo aprendizado.
Por enquanto, não se esqueçam de que vocês têm acesso à quinta dimensão, mas que vocês vivem, ainda, na

terceira, vocês não vivem na quinta.
Mas na quinta dimensão, há regras que são totalmente diferentes daquelas que vocês conhecem na terceira.
Não há necessidade, por exemplo, de viver do mesmo modo, no nível alimentar, não há necessidade de viver

do mesmo modo o que vocês chamam de sexualidade, não há necessidade de viver tão compartimentado
como vocês o são, na terceira dimensão.

Por exemplo, os pensamentos são captados, na quinta dimensão, instantaneamente, por todos os seres que
estão ao seu redor, portanto, isso necessita de certo aprendizado.

Esse aprendizado ocorrerá e será efetuado pelo Cristo em pessoa e, também, por suas milícias, após os
eventos aos quais vocês não estão, ainda, confrontados.

Vocês estão no período, eu diria, preparatório desses eventos, e convém centrarem-se – não sobre o que
deve advir no exterior, porque, isso, todo mundo sabe, mas ninguém conhece a data – cada vez mais na alegria
interior, na fluidez e tentar despertar o máximo de seres humanos para essa realidade, favorecer a constituição

dos casulos de Luz deles, o despertar deles, a Kundalini, a descida do Espírito Santo, a ativação das cinco
novas vibrações no nível do corpo.

Isso é algo de muito concreto na terceira dimensão.
Não lhes é pedido para projetar em um ano ou em cinco anos, para saber, exatamente, o que acontecerá

naquele momento porque, naquele momento, vocês estarão focados muito demasiadamente no passado e não
no instante presente.

Que vocês já tenham o conhecimento desses eventos é, já, uma grande alegria que deve estar em vocês, mas
isso não demanda uma fonte de interrogação ou de medo porque, caso contrário, vocês perderiam o sentido

da sua missão.



***

Questão: na nossa vida quotidiana, como intensificar esse centramento, essa alegria, essa fluidez?

É preciso centrar-se no instante presente.
Progressivamente e à medida que vocês se centrarem no seu presente, progressivamente e à medida que

vocês se alinharem consigo mesmos, progressivamente e à medida que se abrirem à recepção da Luz Interior
que vai religá-los ao Pai Sol e, também, à Mãe Terra, de modo a encontrarem-se alinhados nos campos de

força que os alimentam, progressivamente e à medida que vocês conseguirem soltar, quaisquer que sejam as
preocupações perfeitamente naturais que vocês têm na terceira dimensão (por exemplo, em relação ao

dinheiro, por exemplo, em relação ao mental, em relação ao afetivo), progressivamente vocês entrarão na
mestria, ou seja, no soltar.

É o abandono à vontade Crística, isso corresponde, se quiserem, a todas as parábolas do Cristo, não se
preocupar com o amanhã, estar na certeza de onde se quer ir, mas estar centrado em toda a energia do

instante presente.
A partir do momento em que vocês estiverem, realmente, centrados consigo mesmos, alinhados com o Pai,
alinhados com a Mãe, naquele momento, as energias do chacra do coração da quarta dimensão e da quinta

dimensão podem ativar-se, sem problema.
Progressivamente e à medida que vocês avançarem, nas semanas e nos meses que vêm – aí, eu não falo

mais em anos – vocês se aperceberão, muito rapidamente, quando saem do seu eixo.
Naquele momento, a alegria se vai, naquele momento, o mental toma a dianteira e o mental vai ditar-lhes coisas
que não são verdadeiras, porque o mental, obviamente, é sempre o mentiroso absoluto, aquele que vai afastá-

los da verdade.
É importante que o mental esteja ao seu serviço, mas que vocês não estejam ao serviço do seu mental, e que
o seu mental seja, sem parar, orientado no instante presente, na fluidez, na capacidade, eu diria, para sentir a

Luz do Pai e as energias da Mãe Terra.
Isso é o mais importante.

Se vocês sentirem que saem do centro, que saem do eixo, a tristeza invade-os, o mental começa a causar-lhes
medo, a contar-lhes boatos, aí, vocês se afastam da verdade interior.

A mestria é, sobretudo, controlar o mental, através do soltar e do abandono à vontade do Pai, isso é o mais
importante.

Naquele momento, se vocês entrarem nessa preconização extremamente simples, vocês deverão avançar,
sem muito problema, eu diria, exceto aqueles inerentes aos aspectos distorcidos da terceira dimensão, que

vêm chocá-los, porque essa terceira dimensão está em período de aversão, em período, eu diria, de epilepsia,
ou seja, essa espécie de obstinação de resistir à emergência da Luz na sua dimensão.

Caro amigo, se você estiver apegado ao passado, se estiver apegado às memórias, como você quer
desapegar-se, obviamente?

Então, é, também, uma questão de nível de consciência, porque há seres que chegam a desapegar a
consciência das memórias: naquele momento, eles não têm mais necessidade de preocupar-se com essas

memórias, porque, tendo encontrado a Luz Crística, ela vai dissolver as memórias.
Mas, infelizmente, a humanidade, eu diria, noventa e nove, noventa por cento está, completamente, enredada
em suas memórias arcaicas, enredada nas memórias familiares, enredada nas memórias transgeracionais e,

sobretudo, nas memórias diversas e variadas, ligadas às tomadas de encarnações sobre este planeta.
Então, tudo foi feito no mundo para trancá-los com essas memórias, porque as memórias são os melhores

meios de compelir o homem a reencarnar-se.
Então, hoje, vem para vocês uma nova dimensão, que é capaz de pulverizar todas as memórias, mas estejam
também certos de que vocês apenas poderão aceder, total e livremente, a essa nova dimensão de vida, se

vocês tiverem abandonado as suas memórias.
Então, as memórias, é, por vezes, fácil de abandoná-las e, por vezes, mais difícil.

Existem técnicas diversas e variadas que permitem descristalizar, eu diria, essas memórias, mas lembrem-se,
de qualquer forma, em algum lugar em um canto de sua cabeça, das palavras do Cristo que diziam: «busquem

o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».
Isso é a coisa a mais importante, porque a energia da quinta dimensão,

enquanto vocês estão na terceira, como hoje, é capaz, se vocês conseguirem captá-la, de nutri-los na sua
Fonte, de vir limpar a maior parte das suas memórias.

Então, se restarem delas, efetivamente, é preciso apressar-se em limpá-las, mas atenção, também, para que o
mental não se apreenda delas porque, se vocês tiverem um problema em tal energia, por exemplo, cristalizada
há muito tempo, e que induz certo tipo de comportamento, certo tipo de mágoa, eu diria, que os enfraquece em

sua vida, se vocês levarem sua consciência nela, com um nível de terceira dimensão, vocês vão, ainda mais,
eu diria, trancá-la, cristalizá-la, confiná-la e torná-la ativa, de algum modo.

Então, nem sempre é bom querer atrair a atenção da consciência para onde está a memória.
Eu diria que o mais fácil é subir, cada vez mais, em vibração.

Quanto mais vocês subirem em vibração, mais a energia da quinta dimensão estará à sua ajuda para



descristalizar todas essas memórias.
O que os impede de aceder, total e livremente, à quinta dimensão, são apenas as cicatrizes deixadas pelo seu

passado, obviamente, mas vocês não são esse passado.
Infelizmente, tudo os afeta, há mais de cinquenta mil anos, desde que o venerável Melquizedeque lançou a
encarnação da terceira dimensão, a crer que vocês eram tudo o que era seu passado, mas vocês nada são

disso, vocês são uma alma imortal, em um corpo mortal, vocês são um ser de Luz e um ser Divino.
A única diferença entre vocês e eu é que eu o realizei antes de vocês, mas vocês não estão, ainda, totalmente,

conscientes disso e, ainda, não o aceitaram, totalmente.
Eu diria que, se vocês aceitassem, totalmente, sua dimensão quinta, o seu corpo desapareceria,

instantaneamente, haveria um fenômeno de combustão espontânea, no qual vocês subiriam ao céu, como
Enoque ou Elias, os profetas, mas é um processo, vocês hão de convir, extremamente raro.

Vocês necessitam passar por um aprendizado que toma milênios, mas vocês estão no fim desse aprendizado
e, portanto, no fim do aprendizado não é preciso jogar como crianças atrasadas que permanecem presas aos

seus modos de funcionamento antigos, obsoletos e detestáveis, convêm liberar-se deles.
É isso que denominamos o soltar de abandono e a mestria, é a mesma coisa.

O que chamamos de memórias autônomas – que dão a impressão de agir no seu lugar, de fazer as coisas no
seu lutar e de impedi-lo de aceder a dimensões, eu diria, mais leves – é, exatamente, o que eu dizia,

anteriormente.
O ser humano tem vivido, eu diria, cinquenta mil anos, desde a criação de Atlântida, nos apegos às memórias.
Então, a memória não é algo que vai liberar-se em dois minutos, obviamente, mas, hoje, vocês têm acesso à
Luz do Cristo, o que não era o caso há vinte anos, há trinta anos ou há cinquenta anos ou há um século ou há

dez mil anos.
Então, como eu dizia, «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».

A partir do momento em que vocês aceitarem essa frase, o mental fará tudo para dissuadi-los disso,
obviamente.

O mental quer que vocês se interessem onde há dor, onde há memória, porque o mental vai nutrir a memória,
progressivamente e à medida que vocês levarem a atenção à origem do sofrimento.

Vocês não vão liberá-lo, vocês vão reforçá-lo.
O que é preciso é derivar a energia.

É preciso ser capaz de aceder a outro nível vibratório, para descristalizar o que está cristalizado.
Se vocês levarem a consciência – sobretudo quando vocês têm acesso à quinta dimensão e estão no caminho
de Luz – ao lugar em que isso dói, vocês vão desviar a Luz não para descristalizar, mas para cristalizar, ainda

mais, o problema.
Convém adotar técnicas que não recorram ao mental, mas que recorram a uma ajuda exterior.

Pode ser massagem, pode ser trabalho energético com um cristal, feito por alguém mais, que vai descristalizar
uma cristalização, mas, em caso algum, o seu mental pode superar algo que levou tantos e tantos séculos para

enraizar-se em vocês e para fazê-los crer que vocês são esse sofrimento.
O ser humano é um ser de Luz.

A experiência da encarnação, que foi desejada há cinquenta mil anos, é um caminho de experiência específico,
que não é constante em todas as formas evolutivas de vida.

A dificuldade, no momento da transição, é o momento em que se apercebe de que tudo isso, como dizem os
orientais é Maya, é ilusão.

O que lhes parece, hoje, problema – o fato de comer, de fazer amor, de ter dinheiro no bolso – corresponde a
um modo de funcionamento que é Maya, mas vocês estão nessa Maya, então, é preciso subir o nível da

vibração, cada vez mais.
Vocês chegarão, a um dado momento, ao que chamamos de alegria interior na qual, naquele momento, nada
mais tem importância, porque vocês são um ser realizado e, se vocês não se preocupam em comer, levarão a

vocês o que comer, porque vocês emanarão muita Luz, muita Luz.
A partir do momento em que vocês soltarem todos os amontoados, todos os fardos e se encontrarem nus com

a sua Luz, naquele momento, tudo irá se realizar, porque a Luz é a Graça, porque a Luz é a abundância.
A Luz não se coloca a questão da falta, a Luz não se coloca a questão de memórias passadas.

É para isso que vocês devem ir.
Enquanto o seu mental e a sua consciência iluminada estiverem polarizados, focalizados na vontade de

desembaraçar-se de memórias em vocês (eu não falo para os outros), naquele momento, vocês irão se tornar
pesados, entrarão não no soltar, mas, ao contrário, em uma cristalização muito mais importante.

Compreendam isso e vivam-no, sobretudo, e, se vocês conseguirem encontrar esse estado de iluminação, de
transcendência, de Samadhi, ainda que apenas alguns minutos, vocês terão compreendido, completamente, as

minhas palavras, e vocês irão vivê-las.
Então, efetivamente, quando vocês se interessarem pelos outros seres humanos, vocês verão, sentirão,

perceberão as cristalizações deles.
Então, efetivamente, é preciso tentar descristalizar um pouco, para permitir à consciência, eu diria, respirar,

poder tomar um pouco de ar.
Mas a vocês, que já estão no caminho, não é o que lhes é solicitado, é não fazer a mesma coisa que aqueles

que estão encistados, eu diria, nessa terceira dimensão, é, ao contrário, deixar a Luz, a Graça invadi-los.



Nada mais há a fazer.

***

Questão: por que se observam cada vez mais estados de possessão?

Caro amigo, a explicação é simples, há, obviamente, uma influência de forças obscuras sobre o planeta, muito
mais do que há dez anos e muito mais do que há vinte anos, e muito mais do que há um século.

A influência das forças obscuras é quase total, sobre o planeta.
Nós passamos muito longe de uma catástrofe, no inverno passado, quando a Terra devia começar uma

mudança vibratória importante.
Nós não sabíamos, nos planos sutis, se a Terra podia desengajar-se dessa influência das forças escuras.

Obviamente, um ser humano que tem uma vida voltada para a possessão, será possuído, obviamente.
Então, efetivamente, você vai encontrar cada vez mais pessoas possuídas pelas forças escuras, luciferianas,

arimanianas, mas, também, ligadas à egrégora na qual vocês vivem, que é cada vez mais pesada.
Não há explicação a procurar no mental ou a procurar através de uma sensibilidade que seria maior.

São os seres que evoluem para a quinta dimensão, é, entretanto, infelizmente, uma realidade cada vez mais
flagrante, cada vez mais seres humanos são possuídos, em todos os sentidos do termo.

***

Questão: como se proteger nos acompanhamentos terapêuticos, em especial?

Caro amigo, há três modos de se proteger, há uma pedra, que é uma pedra de proteção, a pedra da Cruz da
Bretanha [são cruzes celtas de pedra encontradas na Irlanda e na Grã-Bretanha, comuns em igrejas católicas e

cemitérios, que se apresentam em pé e com um círculo; http://wiki.cancaonova.com/index.php/Cruz].
Há um segundo modo, é o de traçar sinais da cruz sobre os chacras, com um óleo essencial de lavanda

verdadeiro, e o terceiro modo, que é, certamente, o mais simples, vai consistir, antes de fazer o trabalho e após
terminar o trabalho, em cruzar os pulsos, diretamente, diante do seu coração e permanecer com as mãos

juntas, assim, durante o espaço de trinta segundos.
Isso será extremamente poderoso.

Se a entidade, entretanto, incorporou durante o trabalho, basta refazer isso trinta segundos após o fim do
tratamento, e você verá que aquilo irá se liberar.

E se, além disso, você tiver a pedra no bolso, e se, além disso, você tomar a precaução de traçar o sinal da
cruz com a lavanda verdadeira sobre os sete chacras, não haverá problema.

***

Bem, caros amigos, como de hábito, eu lhes trago a minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes agradeço por
essas trocas que, eu espero, terão sido enriquecedoras para vocês.

Até breve.

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, vamos começar a trocar entre nós e, se posso aportar minha ajuda ao seu caminho, é
com grande prazer que eu responderei às suas questões.

Questão: de qual tipo seriam as intervenções Crísticas a vir?

Parece-me, cara amiga, que eu havia dito, na última vez, que o Cristo voltaria como ele partiu, ou seja, nas
nuvens.
Ele partiu com o corpo de ascensão, ele voltará com esse corpo, mas, em caso algum, ele poderá rebaixar seu
nível vibratório até a dimensão de vocês, sobretudo no estado atual no qual ela está.

Então, a vinda do Cristo do fim dos tempos corresponde a um fenômeno de apelo da alma individual, coletiva,
planetária, que se manifestará sob a forma de Luz, mas, em caso algum, o ser Cristo estará, eu diria, presente,
historicamente, falando através de um processo de encarnação ou um processo, mesmo, de walk-in.
É evidente que a energia Crística estará presente em todos os seres humanos que estiverem prontos para dar
o salto quântico evolutivo para a quinta dimensão.
Mas, em caso algum, deve-se esperar qualquer manifestação de Cristo em um corpo de carne.

Obviamente, os seres que estiverem, eu diria, no fenômeno de pré-ascensão, quando de alguns eventos,
poderão portar, eu diria, a energia Crística, mas, em caso algum, trata-se da presença do Cristo autêntico.
Ele se manifestará, diretamente, quando do intercruzamento, eu diria, da terceira e da quinta dimensão.
Ele será visível e perceptível a todo o planeta, mesmo aqueles que recusarem voltar-se para Ele, porque a
anunciação de fenômenos vibratórios ligados à ascensão à quinta dimensão é um processo no qual todo ser
humano deve estar, eu diria, em face de suas escolhas de aceitação ou de recusa.
E a aceitação ou a recusa de passagem a essa nova dimensão de vida é, unicamente, função de sua liberdade
individual, ou seja, saber se vocês estão prontos para ir para o abandono, eu diria, e ao acesso à mestria
individual, ou será que sua alma tem necessidade, ainda, de fazer o caminho de separação, de dissociação, de
gozo, eu diria, de prazeres da terceira dimensão durante, ainda, certo tempo?
Mas ninguém, nenhuma alma poderá dizer que não viu o Cristo, que não tenha sentido a energia de Maria.

Obviamente, é um processo que tocará ao conjunto da humanidade e não alguns escolhidos ou algumas
pessoas que estarão em uma diligência de elevação, de ascensão, como vocês chamam, para a quinta
dimensão.

Bem, caríssimos amigos, eu estive muito, muito contente por apresentar-me entre vocês e, como de hábito,
vou aportar-lhes todo o meu amor e, sobretudo, toda a minha bênção, desejando-lhes, também, uma boa
continuação em seu caminho.
Eu lhes digo até breve, caros amigos.
Até breve, fiquem bem.
_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, agora, se quiserem, vamos, como de hábito, começar essas trocas que serão, eu espero, aproveitáveis
para sua evolução e aproveitáveis para seu caminho na vida, eu diria.

Então, podemos ir.

Questão: poderia falar-nos do carma?

A lei de ação/reação, tal como foi exprimida no budismo tibetano e, depois, retomada pelos ocidentais, não
corresponde, absolutamente, à realidade.
Então, a palavra «superstição» corresponde, efetivamente, a algo de perfeitamente real, ou seja, a alma
humana está tão afundada na encarnação e na reencarnação, que é persuadida de que deve pagar todas as
ações do que viveu, progressivamente e à medida de  vidas.
Mas, obviamente, isso tem sido vivido por todos os seres humanos, há milhares e milhares de anos, enquanto,
hoje, através, tanto de meu ensinamento como dos ensinamentos que vocês recebem à esquerda, à direita, é
evidente que a lei de ação/reação (carma, como se chama), deve ser, imperativamente, substituída pela lei que
se chama de ação de graça, que foi inaugurada pela encarnação do Cristo, que permitiu a todo ser humano, a
título individual, eu diria, escapar dessas leis de carma para entrar na lei de ação de graça.

Então, o que é que isso quer dizer: passar da ação/reação à ação de graça?
Isso quer dizer que, a um dado momento, no processo de elevação espiritual, torna-se evidente que a vida –
tanto nessa dimensão como nas múltiplas dimensões que existem acima de vocês – é manifestação de amor,
e o amor não conhece ação/reação.
O amor conhece apenas expansão infinita.
É o ser humano, por suas encarnações sucessivas, que criou essa lei de ação/reação, que é específica, eu
diria, do que acontece nessa dimensão.

Mas, na dimensão da alma, eu os tranquilizo, não há qualquer obrigação ligada a qualquer retribuição de vir
encarnar-se para pagar os erros do passado.
Isso é uma visão do espírito.
Aliás, inúmeros ensinamentos budistas tibetanos haviam compreendido isso, perfeitamente, quando eles
diziam que era uma heresia crer que se tinha que pagar tudo o que se havia feito.

A partir do momento em que se abre para a dimensão do amor, naquele momento, obviamente, a lei de carma
não existe mais e, portanto, sem exagerar, pode-se considerar isso, efetivamente, como uma superstição.
O que não quer dizer que não haja reencarnação, o que não quer dizer que não haja retribuição, mas,
simplesmente, a partir do momento em que a consciência desperta à dimensão do amor e da Divindade, basta
entrar na lei de ação de graça, isso é ao nível individual.

Em contrapartida, obviamente, ao nível coletivo, não é possível escapar, eu diria, do que se chama o carma
coletivo, ou seja, a retribuição, mas, desta vez, não ao nível do indivíduo, mas ao nível da coletividade.
Obviamente, se vocês fazem mal à Terra, a título coletivo, a Terra devolverá o que vocês fizeram a ela, mas
isso é outra coisa, é um carma coletivo.
Agora, mesmo essa noção de carma coletivo, não se deve ver isso como algo de negativo, é, sempre, uma
questão de experiências, de experimentações e de crescimento da quantidade de Luz que vocês são capazes
de revelar, através das experiências.

Muito numerosas vezes eu disse que, nos anos que vêm, vocês terão a enfrentar, a título coletivo, certo número
de eventos extremamente desagradáveis, quando se os vê com o olhar da terceira dimensão, mas, quando se
os vê com o olhar iluminado e um pouco mais longe do que a ponta de seu nariz, apercebe-se de que as ditas
experiências correspondem, de fato, a um período de purificação, de transformação e de elevação do nível de
consciência.

Então, obviamente, mesmo os orientais, quando falavam de carma, jamais disseram que era algo de inexorável,
de inevitável e de espantosamente mecânico; é tudo, exceto isso.
E é ainda mais verdadeiro desde o sacrifício do Cristo: o fato de verter seu sangue permitiu o despertar de
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energias que vocês vivem, atualmente, e, sobretudo, o nascimento do que se chama a ação de graça, que
varreu todas as noções cármicas.

Eu lhe garanto, caro amigo, que nenhuma alma é obrigada a reencarnar-se, qualquer que seja seu carma.
Entretanto, é preciso, efetivamente, compreender que, quando se deixa a Terra com certo número de atrações
– por exemplo, atrações ligadas a noções de prazer exagerado, de atrações de tipo materiais, obviamente – a
alma tem muito mais dificuldades no momento da morte para liberar-se desses diferentes impulsos, paixões
que puxam, ela mesma, a reencarnar-se.

Mas uma entidade espiritual, mesmo aquela que se convencionou chamar de Senhor do Carma – ou seja, os
Lipikas cármicos, aqueles que vigiam pelo respeito dessa lei, desde planos em que essa lei não existe – eles
fazem apenas obedecer ao que querem as almas.
A partir do momento em que você chega a morrer em plena consciência, deixar esse mundo completamente
(não desengajado), mas completamente, na fé e na certeza da lei de amor, naquele momento, a reencarnação
torna-se totalmente hipotética, e tanto mais que, ao nível coletivo, vocês se aproximam, durante esses sete
últimos anos, eu diria, de um processo de despertar que vai bem além da terceira dimensão.

Vocês vão deixar, pelo menos a maior parte de vocês, a escola de experiências na qual estão há dezenas de
milhares de anos.
Naquele momento, será preciso substituir a lei de ação/reação pela lei de ação de graça.
É preciso, efetivamente, compreender que a Luz não tem necessidade de reencarnar-se, e vocês são Luz.

Obviamente, vocês construíram certo número de coisas que faz com que tenham criado resistências à Luz,
vocês criaram leis, como dizem os anjos, que fazem com que vocês sejam, irremediavelmente, atraídos para o
processo de reencarnação, mas é uma armadilha que vocês mesmos construíram.
Em momento algum a Divindade havia preparado tal plano em relação à terceira dimensão.
Então, os jogos de emoções, essencialmente, os jogos de sofrimentos implicados aos outros e a si mesmos
faz com que vocês tenham gerado esse processo de reencarnação, vocês, realmente, geraram-no, ele não foi
criado pela Divindade.

Todos os mundos que evoluem na terceira dimensão não são obrigados a passar por esse processo de
retribuição, no sentido cármico, sobretudo, a partir do momento em que há conexa à Luz e à Fonte que vocês
são.
Isso é extremamente importante.

Então, o carma é uma lei que foi, efetivamente, estudada de diferentes modos por alguns movimentos, como o
budismo tibetano, como na ayourveda, mas, em momento algum, é algo de inexorável.
Ao nível coletivo, isso vai tornar-se cada vez menos inexorável, porque a energia que vem para vocês é uma
energia que corresponde àquela que foi encarnada pelo Cristo em Sua vida, que se chama a energia da ação
de graça ou a energia, se preferem, do éter, chamada, ainda, a energia da quinta dimensão e, na quinta
dimensão, não há carma, há apenas Luz e, também, Luz e expansão dessa Luz, não pode haver processo
ligado à sombra.

Questão: se não há mais encarnação, qual é o interesse das experiências que vivemos aqui?

Cara amiga, essa experiência de encarnação, vocês a fazem há dezenas de milhares de anos, então, se alguns
de vocês têm vontade de prosseguir a experiência, é problema de vocês.
Agora, se vocês não têm vontade de escolher o absoluto, a felicidade espiritual, nada, nem ninguém os forçará
a ir para a Luz.

Se vocês têm necessidade de fazer ainda mais experiências da separação, de tentar encontrar, eu diria, a
beleza da vida – que é real, na terceira dimensão – através da experiência, do sofrimento e, ainda, afastar-se
um pouco mais da Fonte, isso é um problema individual.
Nada, nem ninguém, os obrigará a parar seus ciclos de encarnação, mas, simplesmente, é preciso
compreender que tudo vem da unidade.
Então, a unidade multiplicou-se, fragmentou-se, em múltiplas unidades que quiseram fazer a experiência da
separação para com a Fonte.
A própria Fonte acompanhou essa vontade de fragmentação, de afastamento da Fonte, mas, a um dado
momento, é preciso, efetivamente, que ela retorne à fonte, isso não pode ir cada vez mais nos processos de
fragmentações, que conduzem ao que vocês observam, hoje, sobre a Terra.

Agora, se vocês querem prosseguir a experiência da terceira dimensão, se querem crer que há um paraíso
sobre a Terra a construir, vocês estão no erro fundamental, o paraíso está ao nível da alma, ele não está ao
nível da encarnação, nas dimensões de terceira/segunda ou, ainda, mesmo, quinta, o paraíso está bem além.

Então, ninguém julgará se vocês querem continuar a experiência da dissociação, a experiência da
fragmentação, a experiência do jogo da vida, esse é seu caminho pessoal, individual.
Ninguém os julgará.
É por isso que os criadores dão-lhes, eu diria, toda latitude para fazer como bem lhes pareça, vocês têm
liberdade total.



Mas, agora, cara amiga, compreenda, efetivamente, que o inferno é aqui, não é lá em cima, não é na Luz.
Então, eu posso conceber que algumas almas tenham necessidade de experimentar mais a vida na terceira
dimensão, mas o problema é que, hoje, vocês chegam a um período que é um período extremamente capital
na história da humanidade, que é um período de escolha no qual o conjunto do planeta vai passar à quinta
dimensão.

Então, vocês têm liberdade de recusar e serem reciclados alhures, em uma possibilidade de reviver o que
vivem, no entanto, há cinquenta mil anos.
Eu posso conceber que algumas almas não tenham, verdadeiramente, vontade de juntar-se à Luz, é problema
delas, mas é um problema que não vai ao sentido da evolução prevista nesse planeta.

Questão: como se pode ajudar alguém que não teria a consciência dos desafios dessa diligência
global em sua própria diligência evolutiva?

Então, cara amiga, aí está uma questão extremamente importante, há vários modos de responder, eu
começarei pelo mais direto.
Por que, a todo custo, querer ajudar alguém?
Esse é um caminho pessoal, e o Mestre vem quando o aluno está pronto.
Se uma pessoa decide não ver a verdade da Luz, é que o caminho dela não foi suficientemente dissociado,
separado para interessar-se por isso.
Não há julgamento a ter em relação àqueles, eu diria, que são mais evoluídos, mais avançados, mais abertos
em um caminho e aqueles que permaneceriam atrás.

Ninguém conhece a história de uma alma, completamente, o que quer dizer que algumas almas já começaram,
eu diria, um caminho de retorno para a Unidade, que é um caminho que corresponde ao acesso a outros
modos de vida, o que não quer dizer fusão à Fonte, mas ser iluminado pela Fonte.
É de outro modo diferente viver iluminado pela Fonte do que viver separado da fonte, não é, de modo algum, a
mesma coisa.

Agora, querer, a todo custo, que um ser humano desperte, isso, é uma visão, eu diria, um pouco egoica,
porque quereria dizer que se quer, a todo custo, arrastar o outro para onde se está.
Mas quem sabe se o outro está, realmente, nessa demanda ou nessa necessidade?
Então, demanda a mais direta que se pode fazer é, sobretudo, não se servir do mental, de palavras, de pedidos
ou de insistências – quer elas sejam afetivas ou não –, para arrastar alguém ao caminho da Luz.

Em contrapartida, é preciso compreender que, a partir do momento em que alguém começa esse caminho
para esse despertar específico há, necessariamente, uma vibração que emana do ser que está no caminho e,
obviamente, essa vibração é capaz de ter um efeito de abertura sobre aquele que recebe essa vibração: há,
efetivamente, um efeito contagioso dessa vibração.

Os exemplos não faltam – seja no Oriente, no Ocidente – de seres que em nada acreditavam e que,
confrontados a um personagem específico, viram-se explodir na Luz, porque eles construíram paredes, e
essas paredes foram explodidas pelo reencontro com esse portador de Luz.
Então há, também, a noção de liberdade aí.
Ninguém tem o direito de impor o que quer que seja.
Os seres que vocês são, todos, aqui presentes, vocês estão, todos, em graus de experiências, diríamos,
diferentes.
Há os que aspiram apenas a uma coisa: é entrar na casa; há os que aspiram apenas a uma coisa: é
experimentar a beleza da encarnação na terceira dimensão e, depois, há os que não sabem muito, porque não
viram o que havia do outro lado.

Então, obviamente, quando não se conhece o que há do outro lado, isso provoca, necessariamente, eu diria,
um medo, um medo inerente à constituição física que vocês têm porque, na encarnação, há certo número de
medos que são ligados não tanto à experiência das encarnações, mas que são ligados, também, às suas
estruturas cerebrais, que fazem com que o medo seja algo que vai evitar, a priori, os perigos.

Então, a novidade é algo que dá muito medo, sobretudo, quando não se sabe o que há do outro lado, mas eu
lhes garanto que todos aqueles que fizeram a experiência de saber e de viver o que há do outro lado –
quaisquer que sejam as concepções da vida que eles tenham – têm apenas uma vontade: é a de voltar a essa
Fonte.
Há aqueles que fariam uma experiência negativa, mas é, de qualquer forma, muito raro.

Então, por que querer mudar os outros?
É preciso, sobretudo, contentar-se em estar, si mesmo, na mestria da energia, na mestria espiritual, na mestria
do despertar, estar no abandono à vontade Divina.
Naquele momento, os seres que deverão mudar, mudarão, por simples contato vibratório.
Mas a partir daquele momento.

Questão: então, por que você vem falar-nos?



Eu venho falar-lhes, cara amiga, para aportar-lhes, além das palavras, uma vibração muito específica.
Vocês viveram, em muito numerosas reprises para alguns de vocês, energias de cura.
É evidente que eu evoluo em planos vibratórios que nada mais têm a ver com a encarnação (porque eu faço
parte, eu diria, de uma linhagem que evolui em dimensões que estão bem além daquela que lhes é prometida
nos anos a vir), entretanto, eu sou obrigado a falar para orientar sua sede, eu diria, de evolução espiritual.

Eu não venho convencê-los a ir para a dimensão nova, bem ao contrário.
Vocês são livres e continuarão livres, como o Pai o quer, ou seja, no momento em que vier essa nova vibração,
vocês serão totalmente livres para fazer a escolha da Luz ou fazer a escolha de continuar a experiência, de
mudar de dimensão ou de permanecer na mesma dimensão.

Então, eu não venho dizer-lhes «venham, sigam-me».
Um verdadeiro Mestre não diz, jamais, «venham, sigam-me», ele os abre à sua própria mestria, ele os abre à
sua própria irradiação e eu venho para isso.
Eu não venho para levá-los ou para dizer-lhes para seguir-me, assim como, em minha vida, eu jamais procurei
arrastar as pessoas, eu tentei, o mais possível, revelar a própria Divindade dos seres, sem o querer.
Eram eles que me pediam, eu jamais impus algo a alguém que não o pedisse, obviamente.
É isso que diferencia os verdadeiros Mestres dos gurus, no mau sentido do termo, ao ocidental.

Questão: por que a Fonte, que criou o homem, deixou as coisas evoluírem assim?

Primeiro, a Fonte jamais criou o homem; é o homem que se criou a ele mesmo, a partir da Fonte, é
profundamente diferente.
Agora, a descida na encarnação e a divisão, a separação que vocês vivem, mesmo apesar da beleza de
algumas coisas na encarnação, é algo que participa da experiência da vida.
A partir do momento em que vocês exteriorizam a consciência em um processo de encarnação, vocês
chegam, a um dado momento, quando vocês ocultam, completamente, sua Divindade, o que é próprio do ser
humano completamente adormecido.
Porque, quando eu digo ocultar a Divindade, não basta crer em Deus para dizer que se reuniu à Divindade, não
basta dizer que a vida é bela para estar reunido à Divindade, reunido à Divindade é algo que é profundamente,
não uma atitude mental, mas que provoca as estruturas energéticas, neurológicas, celulares a viver certo
número de transformações, isso é a ligação à Fonte.

Agora, não é preciso prejulgar, eu diria, o porque isso aconteceu.
O que devia acontecer acontecerá.
Obviamente, quanto mais vocês se afastam da Fonte, mais projetam a consciência ao exterior da Divindade,
mais vão para zonas de sombra.
A consciência distanciada, a consciência separada, tal como vocês a vivem, conduz ao que vocês vivem,
atualmente, através da utilização de energias, por exemplo, que vocês chamaram «fósseis», as energias de
resistência, através da resistência do mental, através do ego, tal como ele foi constituído.

Agora, eu posso assegurar-lhes que, quando vocês se juntarem não à Fonte, mas aos planos dimensionais,
não existe mais essa dimensão de ego.
Vocês serão profundamente enriquecidos da experiência que viveram, ou seja, que todas as criaturas, pode-se
dizer, da Luz, todos os seres únicos fragmentados da Fonte não passam, necessariamente, por esse processo
de encarnação, de divisão, de fragmentação, obviamente.
Alguns seres, por exemplo – em especial, no Intraterra – mantiveram um corpo físico, mas não conhecem a
estrutura emocional, tal como vocês a têm vivido, porque as consequências das emoções são o que vocês
vivem hoje.

Não se pode dizer, de um lado, que há a beleza e, do outro lado, que haja a cólera, a divisão, o ódio e outras
emoções que fazem parte da natureza humana.
Mas, uma vez que vocês tiverem superado esse processo de divisão e que farão surgir em dimensões outras –
e que vocês estiverem estabilizados nessas dimensões outras – sua alma será enriquecida dessa experiência.
O processo de descida na encarnação e a separação da Fonte é um processo evolutivo que foi decidido, eu
diria, no alto escalão, há mais de cinquenta mil anos, pela ordem de Orionis, a ordem de Melquisedeque, se
preferem, que decidiu que a humanidade devia experimentar a criação material, no sentido em que se a chama,
no sentido em que vocês a vivem, ao mesmo tempo sabendo que essa criação material seria puxada entre os
dois extremos que seriam, de um lado, pela beleza, a emoção de beleza através da criação artística, e,
também, a emoção do ódio, que é seu oposto.

Obviamente, isso devia resultar por um processo que já aconteceu em muitas outras civilizações extraterrestres
não humanas por outros lugares, que viveram esse processo de separação.
A separação não é um estado que conduz à unidade; é um estado, eu diria, que conduz à experiência múltipla,
que enriquece a experiência múltipla.
O momento em que vocês retornarem a dimensões, eu diria, que não são mais separadas.
Chegou-se aí porque, como dizem os orientais, vive-se o fim do Kali Yuga, ou seja, a idade sombria, a idade
das trevas, mas, em todas as trevas, quaisquer que sejam, tranquilizem-se, mesmo o ser o mais vil, que é o



mais na sombra, possui uma partícula de Luz que é chamada sua alma imortal, seu espírito imortal, porque não
pode haver trevas se não há Luz, obviamente.

Questão: é correto seguir um Mestre?

Então, cara amiga, pode-se responder de dois modos.
Krishnamurti, por exemplo, em sua vida, dizia que era preciso matar o Mestre, que o único mestre é você.
Ele tem toda razão, mas ele jamais deu a técnica para ali chegar.
Então, obviamente, eu prefiro, eu diria, um Mestre que está aí para dar-lhes técnicas, mesmo engraçadas,
técnicas que são criadas a partir do zero para permitir-lhes aceder à sua Divindade.

Raros são os seres humanos que são capazes de aceder sozinhos, eu diria, a essa dimensão espiritual
autêntica.
Havia Krishnamurti.
É preciso prestar atenção a algo que é extremamente importante, se vocês tomam seu Mestre através de
escritos, ou seja, mesmo o Mestre o mais ilustre, como o Cristo, o mental vai apropriar-se da coisa e, quando o
mental apropria-se de algo, bem, ele crê que ele está na realização.
Mas ele está na ilusão, obviamente, porque o mental não participa, em nada, as palavras não participam, em
nada, no despertar espiritual.

O verdadeiro despertar espiritual é o momento em que o mental cala-se, mesmo durante um bilionésimo de
segundo; naquele momento, o despertar pode sobrevir.
Nesse sentido, Krishnamurti tinha razão, mas, em momento algum, ele deu o meio aos seres para aceder a
esse estado de consciência.

Então, há Mestres que deixaram ensinamentos, eu falo, por exemplo, do primeiro a ter falado dessa quinta
dimensão, que era Rudolf Steiner, que deu as técnicas para chegar à iluminação do mental.
Há Mestres muito mais recentes em todas as tradições, ou em todos os povos que, hoje, estão vivos, que são
capazes não de fazer um caminho mental, mas de confrontá-los em face de si mesmos e de restituí-los à sua
própria Mestria.

O verdadeiro Mestre não é aquele que vai tomá-los pela mão e levá-los; ninguém pode levá-los, apenas vocês
mesmos é que podem levar-se.
Então, o Mestre é aquele que vai, através, por vezes, de uma palavra, por vezes, através de uma técnica, pô-los
em ressonância em face de si mesmos, para permitir-lhes encontrar essa dimensão espiritual.
Então, para alguns seres, eu diria, para a maioria dos seres, é preferível encontrar um Mestre vivo, ainda que
apenas uma vez ou duas, ou várias, para dar-se conta do que acontece porque, sozinho, é extremamente difícil,
porque, sozinho, o mental toma a ascendência, sempre.

Mesmo quando vocês falam de amor, mesmo quando falam de prazer, o mental toma a dianteira, enquanto o
despertar, por definição, é a parada do mental, total.
Então, se eu lhes digo «parem o mental», vocês vão pôr-se a meditar, para parar o mental e, bem, o mental vai,
também, servir-se disso, é nisso que um Mestre autêntico, iniciado, desperto, é capaz de insuflar-lhes, sem
querer, porque são vocês que vão vê-lo, não a própria visão dele, das coisas, mas vai restituí-los a si mesmos,
à sua dimensão de ser de Luz.

Há inúmeros Mestres, cada um era, entretanto, portador de uma tradição, portador de um movimento, portador
de uma energia.
Então, a energia do despertar é, sempre, a mesma, a energia da realização é, sempre, a mesma.
Agora, há uma coloração, obviamente.
Por exemplo, Sri Aurobindo, foi criado na tradição Oriental, em relação ao yoga, portanto, ele construiu o yoga
do supramental.
Há um ser, por exemplo, como Krishnamurti, que tentou, toda a sua vida, escapar dos condicionamentos que
quiseram fazê-lo viver e que conseguiu.
Então, ele vai falar com o mental iluminado, sem fazer referência a técnica yogi ou outras.
E, depois, há outros Mestres que vão passar, por exemplo, por energias quando da confissão em um
confessionário na igreja, mas é a mesma energia de despertar.

Então, a energia de despertar é, sempre, a mesma, e ela viverá no interior de si, mas as energias no exterior,
que se apresentam, podem ser profundamente diferentes.
Há pouco, vocês tiveram a visita de Santo Inácio de Loyola, então, a energia de Santo Inácio de Loyola,
absolutamente, nada tem a ver com a minha, mesmo se nós sejamos da mesma Fonte, mesmo se sejamos a
mesma unidade, é preciso, efetivamente, compreender isso.

Quando a Virgem apresenta-se, é a energia da Mamãe; quando é o Cristo que chega, é a energia Crística.
Será que se pode dizer que é a mesma energia?
No entanto, eles têm o mesmo coração.

Quando do processo de cura espiritual, vocês tiveram a chance de ter palavras de Santo Inácio, mas durante e
antes que Santo Inácio interviesse, vocês tiveram dezenas de entidades que trabalhavam em suas estruturas.



Todos participam da Luz.
A partir do momento em que esses seres não habitam mais um corpo de carne, mas manifestam-se através de
um canal, não é a mesma coisa que, efetivamente, eu diria, se você tivesse diante de si Krishnamurti e, ao lado,
Sri Aurobindo.

Obviamente, o movimento de um seria ao oposto do outro.
É preciso fazer escolhas a partir do momento em que os Mestres estão vivos.
Mas, a partir do momento em que as entidades que se exprimem, em que as entidades que se manifestam de
maneira vibratória pertencem à quinta dimensão, então, há colorações diferentes, mas o efeito em suas
estruturas é, sempre, o mesmo.
Portanto, não há contradição, há adição.

O eu faz a potência vibratória das curas espirituais, como alguns de vocês puderam constatar em relação a
doenças, mesmo orgânicas, é, justamente, a multiplicidade das entidades que vêm de quinta dimensão, sétima,
nona, décima primeira dimensão, que vêm agir em vocês, de diferentes maneiras, mas, obviamente, a
multiplicidade de vibrações, de ressonâncias, de irradiações permite essa ação de maneira, eu diria,
multiplicada.

Agora, imaginem que vocês fossem, há vários anos atrás, um aluno de Sri Aurobindo, se vocês fossem ver,
depois, Krishnamurti, vocês teriam sido completamente destruídos por seu discurso, porque o mental de vocês
se prenderia a uma visão que seria contrária à outra.
Mas é preciso, efetivamente, compreender – e isso é, justamente, aqueles que têm necessidade de um Mestre
vivo – que, quando vocês estão presos a um Mestre, é preciso segui-lo, até seu despertar.
Mas, obviamente, é diferente entre o que está vivo e o que vem de dimensão superior.
Aí, nós lhes aportamos a Luz de despertar, diretamente.

Questão: então, por que dirigir-se a diferentes Mestres e não à Luz Divina?

Mas porque, cara amiga, há tantas encarnações que foram tomadas de maneira extensível nesse mundo,
pouco a pouco os farrapos da sombra e do ego que foram colocados, através dos diferentes corpos, são
barreiras intransponíveis para aceder ao que você chama a Luz.
Se você acedesse à Luz sem a presença de um Mestre ou, então, se você é um ser quase desperto, como
Krishnamurti, você não tem necessidade de Mestre, eu já disse.
Entretanto, se você desvendasse o que chama de Fonte, você não teria mais corpo, você seria consumada,
instantaneamente, quando eu digo consumada é no verdadeiro sentido do termo, seria uma combustão
espontânea de todas as suas estruturas.

Então, obviamente, não se pode.
Isso é uma ilusão do mental, extremamente egoica ainda, que lhe diz «eu acedo ao Divino».
É impossível, você acede ao Divino, unicamente, quando é um ser Desperto, quando está despertado e,
efetivamente, você é despertado e quando despertou, você não pode mais amar a matéria.
Você transforma a matéria para espiritualizá-la.

É, infelizmente, impossível, dadas as constituições energéticas, espirituais, de diferentes dimensões.
É preciso, efetivamente, compreender que, se vocês tivessem a potência de suas orações e de suas
meditações, tal como vocês dizem, há muito tempo que a guerra teria desaparecido, há muito tempo que não
haveria mais distorção, curto-circuito vibratório, há muito tempo que vocês já teriam acedido à quinta dimensão.

Então, é uma heresia, não pode haver outra coisa que não seja um acesso à Luz.
Se vocês acedem à Luz, tornar-se-ão um ser desperto que constitui o que se chama corpo de Luz, com
despertar do kundalini, com despertar de novos corpos, com certo número de processos extremamente
precisos, que foram descritos por todos os grandes Mestres e todos os grandes iniciados que vivem sobre
este planeta, qualquer que seja a tradição.

Então, se esses sintomas não estão presentes, não pode haver despertar, é uma trapaça do mental, isso é
absolutamente formal, qualquer que seja a palavra que se ponha aí, pode haver a ilusão de que a Luz está aí, a
ilusão de que se transforma sua vida, mas se vocês não têm o aparecimento, a visão e a presença real dos
intermediários, quaisquer que sejam, não haverá realização do que vocês pedem.

Então, não pode haver cura espontânea se não há intervenção desses intermediários que são suportes
vibratórios (quando eu falo de cura, eu não falo, unicamente, de cura de doença, eu falo, também, de
transformações e de encaminhamentos para o caminho de despertar).
Mesmo o próprio Pai, quando quer dirigir-se, eu diria, a sistemas solares – porque o Pai não se dirige a um ser
humano, ele se dirige ao conjunto de um Sistema Solar – Ele o faz por intermédio do que se chamam os
mensageiros, sejam os Tronos, as Dominações.
Tudo isso é algo que é perfeitamente real, mas jamais o Pai vai dizer-lhes no ouvido algo, é, necessariamente,
um intermediário, o que se chama um mensageiro que virá fazê-lo.

Então, os Mestres são mensageiros, então, os arcanjos são mensageiros.
Não creiam que vocês têm a pretensão, na terceira dimensão, de dirigir uma oração ao Pai e que o Pai vai



responder-lhes.
Isso é uma heresia, porque isso se saberia.
Sobre a Terra, minha fé, inúmeras coisas já teriam sido transformadas há muito tempo, o que não é o caso.

Questão: como se podem compensar as manifestações, por vezes desagradáveis, ao nível dos
ouvidos, ligadas às evoluções?

Bastante desagradáveis, mas, infelizmente, nada se pode ali.
A partir do momento em que a energia do despertar apresenta-se, aparece certo número de fenômenos
vibratórios que tocam todas as estruturas, seja no cérebro, seja nas costas, seja nos ouvidos ou nas mãos.
Esses processos são ligados à ativação de encaminhamentos para um despertar e para uma transformação
radical das estruturas físicas, energéticas, psicológicas e espirituais.

Então, não há meio de compensar isso.
Esses fenômenos são os marcadores do despertar, tais como eles foram descritos pela maior parte dos
grandes sábios, em especial na tradição Oriental.
Infelizmente, os sinais de despertar são os sinais de despertar, não é questão de suprimi-los.
Por exemplo, um ser desperto, na tradição católica, que viveu os estigmas, pode pedir a Jesus para retirá-los,
entretanto, ele aceitou um caminho espiritual através de uma religião, uma tradição e viver a impregnação da
energia Crística em si, até o mais profundo de sua carne.
Isso faz parte da iniciação e do despertar.
Não se pode retirar o sofrimento que é ligado ao caminho pedido.

Questão: quais são os marcadores do despertar?

Então, os marcadores do despertar correspondem à primeira etapa; isso corresponde à recepção de uma
energia específica que provoca o despertar.
Essa energia, de acordo com as tradições, vai chamar-se diferentemente.
Ela pode chamar-se a Shekina, a Shakti, o Espírito Santo.
É uma energia que é transferida, a priori, diretamente, pelo Mestre desperto, portador dessa energia, mas
pode ser, também, transferida, simplesmente, na natureza, pela beleza da natureza.
É uma energia específica que está presente sobre a Terra, há mais de vinte anos e que vai ativar o que se
chamam os chacras superiores.

A partir do momento em que os chacras superiores são ativados, vai manifestar-se uma vibração e, depois, um
som específico, no ouvido esquerdo.
De fato, não há um som, há sete sons diferentes, que são ligados à progressão do despertar.
Esse som é ligado à construção de pontes de Luz que unem a personalidade interior à alma, no ouvido
esquerdo.

Após, esse som aparece no ouvido direito, e traduz a construção de uma ponte de Luz entre a alma e o
espírito.
Paralelamente a isso, a energia de despertar continua a descer na Coroa, no sétimo chacra, ao longo do canal
mediano da coluna vertebral, até o nível do sacrume, naquele momento, sobrevém o processo despertar do
kundalini, mas isso não terminou.
Isso não quer dizer que quando se despertou o kundalini que se é um ser desperto porque, naquele momento,
é preciso que o caminho de retorno faça-se, que as energias subam até o topo da cabeça para ativar o que se
chamam os corpos espirituais, que são ligados à quinta dimensão.
Sempre com a presença desse zumbido nos ouvidos, filetes de sangue na narina esquerda e, ao mesmo
tempo, vibrações ligadas como uma faixa ao nível da fronte e da coroa.
Esses são os marcadores específicos do despertar.

Então, quando se quer falar da Divindade, da Luz, e quando não se viveu esses marcadores do despertar,
bem, está-se no mental, simplesmente, está-se na ilusão do despertar.

Aí estão os primeiros sinais.
Há muitos outros, entretanto, os níveis do poder da alma correspondem, também, à ativação da clarividência, à
ativação da recepção da Luz diretamente pela coroa e não mais, unicamente, pelas zonas como o pâncreas ou
como os pés.
Naquele momento, as energias espirituais e as energias multidimensionais podem vir ao seu encontro.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço muito por todas as questões extremamente interessantes que vocês me
colocaram e por sua predisposição à interrogação espiritual e ao desejo de caminhar para a Luz autêntica.

Então, eu lhes aporto, como convencionado e como de hábito, minha bênção a mais sincera e desejo-lhes um
muito bom caminho para a Luz e façam rapidamente, para salvar esse fabuloso estado de consciência que
vocês merecem, porque é o que vocês são, enquanto vocês não sabem disso.

Eu o soube antes de vocês, mas vocês não o sabem ainda, e são, simplesmente, as armadilhas de seu mental,
de suas dúvidas, de suas interrogações que os impedem de ver a Luz que vocês são.



Aí está.
Nisso, eu lhes aporto minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, a maior parte de vocês que eu não via há
muito tempo.
Há, também, uma pessoa que eu jamais vi, a quem eu desejo, aqui também, as boas vindas, e, como de hábito,
eu lhes apresento todas as minhas saudações e toda a minha alegria e a minha gratidão de poder encontrar-me
com vocês, para trocar com vocês sobre assuntos que podem concernir-lhes ou que concernem, também, à
evolução do que vocês vivem nesse momento sobre este planeta.

Então, primeiramente, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: pareceria que tudo se acelera, no positivo, no negativo. Por quê?

São coisas que eu evoquei em numerosas reprises, cara amiga, mas gostaria de retomar certo número de
elementos.
Vocês entraram, há alguns meses, no período probatório para o planeta Terra porque, efetivamente, desde o
ano 2006, se se conta até 2012, restam-lhes, muito exatamente, sete anos.
Esses sete anos são os sete últimos anos que vocês têm a viver para aceder à dimensão a que vocês chamam
quinta.

Então, efetivamente, progressivamente e à medida dos meses que passam durante este ano e todos os anos
que vêm, vocês verão uma aceleração de processos, tanto climáticos, como eu já disse, em numerosas
reprises (ou seja, os quatro elementos vão desencadear), mas, também, no interior do homem (obviamente,
porque esses elementos existem, também, no interior do homem, as tomadas de consciência, as reversões de
situações, o que acontece no casal, o que acontece nas famílias irá crescendo).

As pessoas vão estar ou cada vez mais mal, ou cada vez mais em desacordo com as condições de vidas que
elas haviam estabelecido anteriormente, porque aquelas que devem estabelecer-se na quinta dimensão nada
mais têm a ver com o que existia anteriormente.

Então, basta que uma alma esteja no caminho para a própria abertura à quinta dimensão para que ela se
aperceba, de um dia para o outro, de que não é feita para viver o que viveu, durante quarenta anos, e tem
necessidade, de repente, eu diria, de novidade.
Então, se essa pessoa tem quarenta anos, vão dizer que é o demônio de quarenta anos, o demônio do meio-
dia, por vezes, isso pode sobrevir aos sessenta anos ou mesmo aos setenta anos.

De repente, olha-se o passado e diz-se «não, esse não é mais eu», «não é mais possível que isso funcione
assim», e tem-se a necessidade de tudo mudar na vida.

Aí está como funciona a maior parte dos seres humanos hoje, porque é ligado à abertura, o que faz com que
não se possa mais aceitar o que era aceitável e vivido, mesmo com prazer, anteriormente, com as mesmas
pessoas, com os mesmos lugares, com as mesmas localizações, os mesmos tipos de atividades.
E todo ser humano sobre este planeta, que está no caminho espiritual de abertura para essa quinta dimensão,
vive isso, a um dado momento.
Quanto mais os eventos forem adiados, mais eles tomarão um aspecto, eu diria, de envergadura enorme.

As coisas aceleram-se, grandemente.
Há inúmeros elementos que entraram em manifestação nos Estados Unidos, nós já havíamos falado disso,
efetivamente, no inverno passado e na primavera, e havíamos dito que certo número de elementos que se
levava a efeito – o elemento água e o elemento ar e, também, o elemento terra – devem manifestar-se antes do
fim deste ano.
O número de eventos já deveriam produzir-se, como vocês sabem, no mês de maio, mas eles foram adiados,
por razões de reajustes de redes magnéticas (não terrestres, mas do Intraterra), para permitir evitar que os
povos do Intraterra, da Luz e da Fraternidade fossem completamente enterrados pelo que ia acontecer ao nível
dos tremores de Terra.
Então, isso é algo que foi reportado em alguns meses, o tempo que certo número de estruturas seja
modificado ao nível do Intraterra, em especial, nas regiões da América do Norte.

O.M. AÏVANHOV – 12 de setembro de 2006
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Questão: poderia fazer-nos uma compilação de seus ensinamentos por temas?

Cara amiga, se eu pedi uma ordem cronológica, é por uma razão extremamente precisa: há coisas
extremamente importantes, que seguem uma planificação específica.
Então, não é questão de reagrupar por tema.
Mas o melhor modo de proceder é, efetivamente, a maneira cronológica, porque há uma cronologia precisa.

Quando vocês retomam os ensinamentos que eu lhes dei, mesmo respondendo às questões de natureza
global, pessoal, evolutiva, ao nível da Terra, vocês se aperceberão de que há o desvendamento de certo
número de coisas que se faz seguindo certa cronologia, que é extremamente importante a reencontrar para o
leitor.
Aliás, em minha vida, como vocês sabem, a maior parte de meus ensinamentos foi retomada sob a forma
escrita, através das conferências que eu dei, geralmente retomadas por tema e perdeu, eu diria, o fio
cronológico, histórico, do porque essas coisas foram ditas, a um dado momento.

Vocês não têm a diferença entre o que eu disse em 1940 e entre o que eu disse em 1970, enquanto há uma
diferença fundamental, e nada foi colocado nessa ordem cronológica, que é extremamente importante a
reencontrar, sobretudo, para os sete últimos anos que vocês têm nessa dimensão.

Questão: e poder-se-ia respeitar uma cronologia no interior de temas?

Então, isso é algo que pode ser extremamente interessante, e que me agrada muito, devo dizer.
Há assuntos que me têm ao coração, obviamente.
Agora, ao nível do modo de trabalhar, é a vocês que cabe definir um tema e, por exemplo, para cada um dos
reencontros, que as questões sejam, sempre, em relação com esse tema.
Os temas de predileção são, obviamente, a transformação da alma humana dos sete próximos anos, então,
isso toca, obviamente, os setores, digamos, não proféticos, isso é, absolutamente, a evitar, mesmo se eu tenha
dado numerosos elementos durante o ano que se escoou, mas eles sobrevêm progressivamente e à medida
que sobrevêm.

Os mais importantes são, obviamente, o acesso à quinta dimensão e as transformações do ser humano, do
corpo humano e da alma humana para o acesso a essa quinta dimensão.
Também o papel da medicina, o papel da saúde, o papel da Luz, o papel e os jogos, eu diria, da sombra e da
Luz, também, independentemente da saúde, esses são os temas que são extremamente importantes, hoje.
Mas podem ser, também, temas profundamente diferentes, como, por exemplo, a influência Crística, hoje, ou,
ainda, o papel dos ensinamentos que eu dei em minha vida, hoje, e assim por diante.

Isso, é a vocês que cabe definir.
É muito melhor trabalhar isso em sessão pública, obviamente, para que o máximo de pessoas aproveite
desses novos ensinamentos.

Bem, caros amigos, vou, agora, deixar o lugar para a Mamãe, para sua efusão de sua energia do coração.

Então, antes de partir, eu lhes aporto todo o meu amor, toda a minha bênção, e espero revê-los uma próxima
vez.

Vou, agora, deixar o lugar, eu diria, para a efusão da Mamãe, que é Maria, obviamente.
Eu os abraço e digo-lhes até breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu lhes aporto minha bênção e, verdadeiramente, eu me alegro de estar com vocês, e vamos poder
trocar, se quiserem, sobre coisas que vocês têm no coração e que estão em relação com sua evolução, seu
caminho, mas, também, grandes interrogações deste período um pouco perturbado, no qual nós vivemos.
Então, se quiserem, eu lhes deixo, agora e já, a palavra.

Questão: muitas pessoas têm dores nas costas nesse momento. Por quê?

Caro amigo, a maior parte das pessoas que tem dor nas costas enfrenta, eu diria, dois mecanismos que se
conjugam para desencadear esses fenômenos dolorosos.
Primeiramente, há a noção de estação, ou seja, o início do outono, e o mês de outubro corresponde,
classicamente, a períodos nos quais as energias, ao nível da coluna vertebral, são um pouco mais importantes
e, portanto, fragilizados.
E este ano, preferencialmente, como vocês já sabem, no qual há ajustes que se fazem aos níveis telúrico e
geomagnético que fazem com que as energias telúricas estejam se transformando, profundamente.
E esses dois elementos conjuntos provocam, se querem, uma repercussão de anomalias ligadas a dores ao
nível da região lombar, o que vocês chamam lumbago, mas, também, em acordo com os nervos que passam
na região.

Questão: é o mesmo para as pessoas que têm dificuldades ao nível do sacrum?

Isso corresponde, perfeitamente, à mesma coisa, é a região que reage.
O sacrumé o osso que impacta as energias telúricas, quando elas se modificam, e as energias, também,
ligadas à estação.

Questão: dadas as grandes perturbações a vir, não é melhor consagrar-se, unicamente, ao
desenvolvimento pessoal?

Eu diria que a palavra desenvolvimento pessoal incomoda-me, porque não é um desenvolvimento pessoal, é
um desenvolvimento, eu diria, mais, de consciência, importante, mas que não tem a ver com a pessoa, que tem
a ver com a compreensão e a abertura de certos níveis que os fazem integrar na multidimensionalidade.
Então, obviamente, é difícil para um ser humano que tem uma família, atividade, algumas ocupações – que, por
vezes, existem há numerosos anos – dizer, mesmo se se saiba que isso vai acontecer amanhã, «chega, eu
paro tudo e eu me consagro à minha pequena pessoa».
Não é isso que é solicitado.

Obviamente, o desenvolvimento da consciência, o acesso à multidimensionalidade deve estar na dianteira da
cena, mas não lhes é pedido, contudo, para retirar-se da vida e pôr-se no interior de si ou em um lugar,
esperando que as coisas aconteçam.
Jamais foi pedido isso.

Em contrapartida, é evidente que há certo número de coisas a fazer, como dizia o Cristo, quando ele veio, e
como ele dizia aos seus discípulos, querendo que eles o seguissem: «deixem os mortos enterrarem os
mortos».
É importante compreender que as coisas do passado devem morrer, entretanto, vocês devem continuar a
assumir, eu diria, a materialidade da vida, mas com uma ótica multidimensional, o que é profundamente
diferente, que consiste, sobretudo, em amplificar a própria irradiação, ativar os corpos sutis, irradiar a Luz,
irradiar o divino, irradiar o amor e irradiar essa multidimensionalidade.
O resto é apenas bla-bla.

Questão: o que significa o fato de encontrar dificuldades com os vizinhos?

Eu responderei, cara amiga, que tudo o que acontece no exterior corresponde ao que acontece no interior, ou
seja, através dos problemas que lhes acontecem, mesmo através de um problema através de um vizinho, há,
nesse nível, como que uma ausência de limites que é posta entre si e o exterior ou um excesso de limites entre
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si e o exterior.

Então, o problema não é o processo de saber se é preciso manter o muro, ou o que é preciso fazer em relação
a isso, mas compreender qual é o significado interior do que acontece porque, obviamente, e, sobretudo,
quando vocês estão no caminho para a multidimensionalidade, é evidente que nada acontece por acaso, e tudo
está aí para pô-los em face de sua interioridade.
Não em relação a um carma, isso é uma tolice monumental, crer que um muro em concreto seja ligado a um
carma.
Há uma relação direta com um processo interior, simplesmente.

Convém, portanto, identificar não o carma ou a vida passada, mas identificar o que significa, para vocês, o que
foi construído, aí, por seu vizinho, ou seja, pôr um limite, porque não havia bastante limite ou porque havia, ao
contrário, demasiado limite, e esse excesso de limites conduziu aquele com o qual se estava em relação a um
fenômeno de rejeição.
Aí está o que é preciso compreender.

Questão: e o que significa o fato de ser convocado como jurado no curso de um processo?

Pode, ali, haver um ensinamento, do mesmo modo que a questão precedente: isso pode, também, ser posto
diante de escolhas, e as escolhas, isso implica escolher, obviamente, isso implica fazer atuar a razão e não,
unicamente, a intuição, mas, também, decidir, em sua alma e consciência, algo além do julgamento,
propriamente dito, mas saber fazer as boas escolhas.
E é, certamente, um período interior, no qual havia certo número de escolhas a fazer.

Questão: por que as evoluções que vivemos fazem reagir tanto o ambiente familiar?

Isso é uma muito boa coisa.
Porque, a partir do momento em que vocês se engajam para a multidimensionalidade e o ambiente próximo
põe-se em seu caminho, isso corresponde a pessoas que recusam a multidimensionalidade e é muito, muito
bom afastar-se disso, ainda mais, continuar seu caminho para a multidimensionalidade, o desabrochar de sua
alma, o que quer que diga o ambiente.

O único modo de ajudar o ambiente é mostrar o exemplo, ou seja, dizer estar firme em suas escolhas, estar
segura e certa do que se empreende, o que quer que digam os outros.
O único modo de trabalhar é engajar-se a fundo em seu próprio caminho e em sua multidimensionalidade.

Apenas esse aspecto vibratório é que poderá contaminar o ambiente.
Lembrem-se do inverno passado, o período de incerteza que nós vivemos para saber se o encadeamento do
plano ia poder fazer-se ou não.
E, infelizmente, apesar de todos os eventos que sobrevêm, regularmente, apesar das notícias científicas, das
notícias econômicas dos diferentes setores da vida do ser humano, não há muitas notícias pessoais que se
encaminham.
Não, realmente.
Eu falo, sobretudo, de um caminho interior para a verdadeira transformação interior, e não, unicamente, exterior.

Questão: jovens são utilizados, em alguns países, como bombas. O que fazer?

Não mais que os jovens que vocês condicionam a tornar-se grandes capitalistas e os jovens, no Ocidente, que
vocês criam negligenciando a espiritualidade, negligenciando o repeito ao outro.
É exatamente a mesma coisa, vista de outro modo.
A educação que vocês dão aos jovens no Ocidente é a mesma coisa que eles dão com bombas.
Vocês as dão com ideias.

Eu vou poder deixar o lugar para a Mamãe, porque, aí, a efusão de energia do coração, para acolher no silêncio
e no recolhimento, braços e pernas descruzados, porque é um momento extremamente importante que, eu
espero, os fará sair de seus questionamentos de terceira dimensão, por vezes, um pouco estúpidos,
desculpem-me por dizê-lo, mas é a impressão que isso dá.
Vocês navegam entre a multidimensionalidade a mais pura e a estupidez a mais pura, de momento.

Então convém, de qualquer forma, parar de oscilar entre essa aspiração à multidimensionalidade (que é
completamente louvável e completamente aceitável) e procurar lados, eu diria, um pouco mais densos, nos
quais vocês passam o tempo, em sua vida, na maior parte, pelo que eu sinto, a subir e a descer, o que não é o
mais confortável para sua alma.
Eu lhes digo isso com o meu amor, obviamente, para evitar-lhes os desagrados em função de períodos que
chegam.

Então, é preciso inclinar-se para um objetivo, inclinar-se para um objetivo o mais alto possível e, uma vez que
se tenha inclinado, não relaxar a pressão para voltar a descer a coisas tão passadas, eu diria.

Aí está a mensagem importante que eu tinha vontade de dizer-lhes, através de nossas trocas desta noite.



Agora, eu lhes aporto o meu amor, a minha bênção e não se esqueçam disso: inclinar-se para a
multidimensionalidade e não sobrecarregar-se com coisas que tornam pesado.
É a lógica elementar.

Então, agora, eu deixo o lugar a algo de muito mais importante, que é a efusão do coração de Maria.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, vamos, todos juntos, ajudar este planeta e os seres que vocês são a caminhar para mais
Luz, para mais autenticidade, para mais transdimensionalidade e, sobretudo, para ir aonde vocês devem ir
como filhos de Luz.

Então, eu lhes deixo a palavra e vamos, como de hábito, dialogar, todos juntos.

Questão: como viver, o melhor possível, o período de mudanças atuais?

Cara amiga, pode-se observar, em seus casulos de Luz, um período – mas que corresponde ao que acontece
para muita gente, nesse momento – de transformação, de reversão e de coisas que irão ao sentido, eu diria, de
mudanças de vida importantes.

Compreenda, efetivamente, que é algo que se observa junto a todos os seres que estão no caminho e, nesse
momento, há dois anos, e cada vez mais transformações que vão tocar alguns setores de vida para permitir-
lhes atualizar, totalmente, o ser espiritual que vocês são porque, obviamente, como vocês todos aqui presentes
sabem, há grandes transformações que estão em curso, ao nível dos indivíduos, mas, também, ao nível da
Terra e, em especial, a sacralização deste planeta.

Então, o período essencial é um período no qual vocês devem fazer a prova de autenticidade, de verdade e
fazer as escolhas guiadas, unicamente, pelo impulso interior da alma e, absolutamente, não por contingências
materiais ou ligadas a relações que poderiam existir entre vocês e outras pessoas.
Aí está o que se pode dizer, de uma maneira geral, e sem entrar mais em detalhe nos elementos um pouco
demasiado pessoais.

Questão: é melhor emitir intenções específicas em relação à própria vida ou deixar rolar?

Cara amiga, você evoca algo de extremamente importante.
Então, está-se no direito de perguntar-se, quando se está na encarnação, se é preciso, efetivamente,
demonstrar vontade, dirigir a própria vida no sentido em que se entende ou se é preferível deixar, eu diria, agir
a Divindade em si e entregar-se a uma vontade divina, que não é a vontade humana.

Então, há duas coisas que são importantes.
O caminho da mestria necessita, como eu já disse em numerosas reprises, de certa forma de soltar e de
abandono, para adquirir essa mestria.
Isso corresponde, nos princípios orientais, ao que se poderia chamar o não desejo e o não querer.
Então, isso é uma primeira etapa, mas que não contradiz, absolutamente, aliás, a noção de querer e de
aspiração para a Divindade.

Então, vamos resolver o problema desse modo, se quiserem, e que corresponde, eu diria, perfeitamente, às
energias, aos níveis de consciência que estão emergindo nesse momento sobre o planeta, para os seis
últimos anos que lhes restam: o mais importante é encontrar a Divindade interior, sua multidimensionalidade e
seu ser espiritual e divino, para aceder a outro estado de consciência que é prometido a certo número de seres
no caminho.

Então, através do que é prometido, a coisa a mais importante não é dirigir a vontade a circunstâncias da vida,
porque ninguém, mesmo um Mestre, pode saber, no momento em que um evento chega na vida dele, se esse
evento – mesmo se seja vivido de maneira desagradável – pertence a algo que é feito para a evolução dele.

Vocês sabem, em minha vida, eu passei certo tempo atrás do que vocês chamam as grades, e durante esse
episódio, que eu vivi como profundamente injusto, porque totalmente injustificado, eu meditei, longamente.
Mas apenas bem mais tarde é que eu compreendi o sentido da lição: o momento em que foi necessário
interiorizar, ao máximo, certo número de coisas, para preparar, eu diria, uma transformação última e final, na
mestria que eu vim realizar.

Então, é preciso centrar-se na vontade de aspiração, na vontade de mestria, que corresponde a um abandono,
de algum modo, à vontade divina.
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de algum modo, à vontade divina.
O que não é preciso, em contrapartida, é tentar orientar os eventos de sua vida em relação ao que a
personalidade decide.

Então, é um saber dosar entre soltar, deixar rolar e vontade divina e vontade não da personalidade, mas
vontade da alma, que é aspirar nessa Luz, ou seja, pedir que a vontade do Céu faça-se.
Isso é um desejo, não é uma oração, poderia ser a prece do coração ou a oração do coração.
Depois, o resto deve fazer-se de acordo com princípios bem conhecidos na espiritualidade, que vão, hoje,
bem além do que eu exprimi e do que ensinei em minha vida.
Isso corresponde a um processo que era chamado, há ainda pouco tempo, o fenômeno de sincronia.

A sincronia são os eventos que se produzem em relação a um caminho espiritual e que vão pôr em nossa
estrada os elementos necessários para o cumprimento de nossa Divindade.
Mas, hoje, desde alguns anos, e cada vez mais, vocês entram no que se chama a fluidez da Unidade, que é
além da sincronia.
Então, essa fluidez da Unidade os faz passar, às vezes, por momentos extremamente difíceis, momentos nos
quais vocês têm a impressão de tudo perder, ao nível familiar, ao nível profissional, ao nível da habitação, ao
nível de coisas que lhes parecem, por vezes, profundamente injustas.
Mas saibam que para todo ser vivo, humano, que está, hoje, no caminho, não pode haver coisas injustas,
apenas há coisas que não são compreendidas no momento em que elas se produzem, mas que terão,
necessariamente, explicação no momento adequado.

O importante é a confiança, obviamente, nas coisas que se desenrolam em nossa vida, porque, jamais, para
um ser no caminho, há, nesse caminho da Divindade, coisas que não vão ao sentido do desabrochar da Luz
interior.

Então, sim, é preciso pedir, mas pedir a Divindade, pedir a Luz, pedir o acesso à quinta dimensão, mas pedir,
obviamente, apenas para sua vida.
Para curas transdimensionais, espirituais, nas quais entidades múltiplas intervêm para agir, às vezes, muito
fisicamente, eu diria, em doenças orgânicas que correspondem a pedidos que foram feitos não é a mesma
coisa.
Aí há, através da intercessão dessas entidades espirituais e dado o número que nós descemos, há uma
multiplicação da energia de quinta dimensão que vai, efetivamente, transcender os limites da matéria, tratar
vocês, mas, também e sobretudo, despertá-los, cada vez mais, para essa dimensão.

Então, se isso passa por uma cura física ou pelo alívio de alguns fardos, sim.
Mas o mais importante não é isso, o mais importante é o acesso a essa quinta dimensão.
Então, sim, é preciso pedir a Luz, é preciso pedir a Divindade, é preciso pedir a revelação do ser espiritual que
se é.
Isso é a coisa essencial a pedir e, depois, deixar estabelecer-se na vida, mesmo se não se compreenda,
sempre, através do abandono, do soltar.
É assim que se descobre o caminho para a própria mestria.

Questão: as entidades que nós temos encarnado podem coexistir em outro plano e pode haver
unicidade dessas entidades?

Cara amiga, se eu compreendi bem a questão, é preciso, já, saber que os planos multidimensionais, para além
da terceira dimensão encarnada, não são mais dimensões separadas ao nível consciência.
É preciso, também, compreender que um ser de Luz, seja de planos da quinta dimensão ou bem mais alto
ainda, da nona, da décima primeira e bem mais alto ainda, é capaz de manifestar-se em sua dimensão, a partir
do momento em que eles tenham os suportes vibratórios para fazê-lo, obviamente, através de um lugar, através
de uma entidade encarnada.

Mas é preciso compreender que elas são capazes, essas entidades, de manifestar-se de múltiplos modos, e
não há fenômeno dizer uma entidade está aí e não alhures.
O Cristo pode estar presente em múltiplos lugares ao mesmo tempo, e em múltiplos corações ao mesmo
tempo.
Isso é a ubiquidade, como vocês chamam.
A ubiquidade é um fenômeno, eu diria, que é natural nas dimensões que são outras que não aquela na qual
vocês vivem (que é profundamente distanciada e separada).

A questão da unicidade.
Pode haver unidade, a unicidade não é o infinito nem o indefinido.
É preciso, efetivamente, compreender que, a partir do momento em que vocês acedem, através do que vocês
chamaram o corpo de Luz, o corpo imortal, através dos termos que vocês empregam hoje, como o corpo de
ascensão, quando vocês constituem esse corpo imortal, quando despertam, muito exatamente, esse corpo
imortal, sua consciência será capaz de expandir-se tanto no plano horizontal, para fusionar com outro ser
humano, com uma borboleta, com uma flor, com uma árvore, com um animal, mas, também, nos planos
transdimensionais nos quais vocês serão capazes de sentir – incorporar mesmo, por que não? – algumas
entidades que vêm de outras dimensões.



Mas isso não é um fenômeno fusional.

É preciso, efetivamente, compreender que, mesmo quando se tem uma consciência expandida, mesmo em
outros planos, as coisas que evoluem na quinta dimensão não têm, verdadeiramente, correspondências totais
com o que evolui na décima primeira dimensão, por exemplo.
As dimensões interpenetram-se, mas um pouco, eu diria, como uma espiral, como uma elipse, se querem, que
repassa por um mesmo ponto, mas em outro grau vibratório.

Então, não há fenômeno de unicidade, vocês podem viver uma experiência de fusão mesmo com a Luz e viver,
mesmo, uma experiência transcendente extremamente total e perturbadora, que os faz viver esse fenômeno de
unidade, ou mesmo de unicidade, com todo o criado e o incriado, mas não é por isso que vocês vão
transformar-se em entidades reais e existentes em outros planos, é claro.

A palavra continuidade é o que corresponderia melhor, eu diria, sabendo que há – como chamar isso... – há
portas, há limiares que são ligados a mudanças de estado vibratório.
Um pouquinho como a água é sempre água, quer ela esteja no estado líquido, no estado sólido ou no estado
gasoso, entretanto, é a mesma constituição.
Há uma continuidade, obviamente, quando vocês passam do gelo ao líquido e, depois, ao gás, entretanto, são
estados vibratórios profundamente diferentes.
Então, há unicidade em relação a uma filiação, digamos, em relação a uma Fonte, Fonte de onde vocês vêm,
de onde nós vimos e para onde retornamos, mas o nível no qual eu retorno não é o mesmo que o nível no qual
vocês retornam.
Obviamente, há filiação comum, Fonte comum, que é a Luz.

Questão: a que correspondem as dores que muitos sentem ao nível da coroa?

Então, cara amiga, é preciso compreender que, quando o corpo de ascensão constitui-se, o corpo de Luz
constitui-se, há certo número, obviamente, de fenômenos específicos que acompanham isso.
Não é uma visão do espírito, não é porque se leu em um livro que o corpo de Luz constitui-se, que se vai
constituí-lo.
Obviamente, a constituição do corpo de Luz corresponde à constituição de certo número de, digamos, circuitos
energéticos novos, que correspondem a coisas extremamente precisas.

Então, eu a remeto, para isso, ao que foi escrito no Apocalipse de São João, quando São João diz «haverá
muitos chamados, eles serão marcados na fronte», marcados pela abertura da energia da coroa, ou seja, do
sétimo chacra acoplado ao sexto chacra, que correspondem, ao mesmo tempo, à Sefiroth Kéter e, também, a
Chokmah e Binah, que é o triângulo sefirótico superior, que é aberto à vontade divina.

Então, sentir a coroa nesses períodos importantes está, perfeitamente, eu diria, na ordem das coisas para
aqueles que estão em um caminho espiritual.
É, de algum modo, o marcador da ativação de certo número de coisas em você: primeiro, a reconexão com sua
alma, em seguida, a reconexão a outras dimensões e, sobretudo, a constituição do que se chama um canal de
Luz entre a alma e o espírito, que se traduz por vibrações que percorrem o topo do crânio, que vocês chamam
coroa.
Então, é um processo perfeitamente normal, no processo do despertar, mas, também, da mestria.

Questão: como ajudar, o melhor possível, uma amiga que é atingida por uma doença?

Então, aí, vocês entram em um problema.
Pode-se, sempre, ajudar as pessoas pela oração; pode-se, sempre, ajudar as pessoas, de uma maneira ou de
outra.
O melhor modo que vocês têm de fazer, quando não é seu papel de ser terapeuta, é preciso evitar, a todo
custo, transformar-se, eu diria – é um pouco pejorativo – em salvador, ou seja, aquele que vai querer, a todo
custo, ajudar as pessoas, a despeito delas.
Vocês estão, hoje, engajados, neste planeta, em um caminho de mestria, mesmo aqueles que o recusam.
Então, cada ser humano é totalmente livre de seu caminho.

Agora, ajudar o outro quer dizer, simplesmente, olhá-lo com amor, senti-lo com amor, e já é enorme.
A melhor coisa que vocês podem fazer para outro ser humano é mostrar-lhe seu estado de mestria em curso
de elaboração, e isso é válido para todo ser humano.

A melhor ajuda que vocês podem aportar não é através da vontade de ajudar alguém, é estarem, vocês
mesmos, em contato com sua própria Divindade e, quando vocês se aproximarem de um ser doente, através
de sua Divindade aberta, realizada, em curso de realização, vocês emitirão vibrações de Luz, obviamente, e
esse estado vibratório de Luz pode, em alguns casos, ter uma ação terapêutica ou, em todo caso, ajuda, de
qualquer modo, essas pessoas ditas doentes.
Esse é o aspecto, eu diria, vibratório, o mais importante.

Questão: poderia desenvolver sobre o que você chama a «mestria»?



A mestria é ter, já, a mestria sobre seu desenrolar de vida, não no desenrolar dos atos quotidianos, obviamente,
mas, já, a mestria no interior de si, do que nos anima.
Então, o que é que anima um corpo humano na encarnação?
Obviamente, é a energia da alma, em primeiro lugar, portanto, é preciso fazer a vontade da alma, isso quer
dizer estar em contato com sua alma.
Agora, se querem, se os elementos que estão no interior do homem não são controlados – assim como vocês
não chegam à mestria no exterior, da água, do fogo, do ar e da terra, do mesmo modo, antes da mestria –
vocês são incapazes de controlar o que os anima, ou seja, antes de tudo, o estado emocional.

Então, a mestria é, já, não asfixiar, não suprimir as emoções, mas, já, compreender, ser capaz de compreender
como isso funciona no interior de si, não ao nível das engrenagens energéticas, dos chacras ou dos corpos
espirituais, mas, já, ser capaz de controlar seus próprios impulsos, controlar suas próprias aspirações da
personalidade que quer sempre mais, isso é importante.

A mestria não é algo que se obtém com uma ascese.
Era importante, em minha vida, eu falei disso, mas, hoje, a mestria é-lhes oferecida, dado que as energias que
eu chamei transdimensionais estão aí, entre vocês, já há numerosos anos.
Elas estão aí para permitir-lhes acolhê-las, fazê-las suas e deixá-las transformá-los.

A mestria é o soltar, em relação à sua vontade pessoal de sucesso social, por exemplo, para alguns, de
sucesso afetivo para outros, de sucesso profissional ou sucesso de um quadro, por exemplo, e não sei mais o
quê.
É deixar trabalhar, em si, a vontade divina, deixar desenrolar-se a vida, simplesmente, estando no sentido
dessa vida e estando na irradiação da Luz interior, da Fonte que vocês são, da Luz que vocês são.
Isso é a mestria.

Questão: poderia desenvolver o que você chama a fluidez da Unidade?

A sincronia é a primeira etapa que se manifesta, não quando da mestria, mas quando do que se chama o
despertar, ou seja, o primeiro reencontro com a Luz, no momento em que os chacras do alto do corpo ativam-
se para receber o que se chama a Shekinah, o que vocês chamam a polaridade da Luz feminina do Pai, se
querem.
Então, isso é o despertar e, quando o despertar chega, acontece a sincronia.
A sincronia é o quê?
É muito simples: você diz «gostaria de encontrar tal pessoa», você emite um pensamento, a pessoa chama-o.
Você pensa em um título de livro que gostaria de ler e ele lhe cai no colo, e assim por diante.
Esses são os fenômenos de sincronia.

A fluidez da unidade vai bem além da sincronia; a fluidez da unidade é um processo que é diretamente ligado à
mestria, ou seja, na fluidez da unidade vocês abriram, além dos chacras do alto, certo número de portas e, em
especial, o que se chama a porta do éter ou a porta da quinta dimensão, que lhes permite constituir um canal
extremamente preciso, que é chamado o canal do éter, que os põe em contato com a quinta dimensão.
A quinta dimensão é além do que Sri Aurobindo, por exemplo, chamava o Supramental.
Na quinta dimensão não há lugar para a sombra, não há lugar para o mental, não há lugar para a emoção, não há
lugar para as dúvidas, há apenas o desenrolar da plena manifestação e da plena potência da Luz.

Então, quando se entra na fluidez da unidade, as coisas desenrolam-se em acordo com a vontade divina e sua
vontade pessoal apaga-se diante da vontade divina, para fazer apenas uma.
E, aí, as coisas acontecem em hipersincronia, ou seja, tudo o que chega é portador de sentido, o que não quer
dizer que seja preciso, a todo custo, procurar um sentido para um pássaro que atravesse diante de vocês,
entretanto, todas as coisas importantes da vida revestem um sentido sagrado.
Isso é a fluidez da unidade, mas é, unicamente, ligada, não ao processo do despertar, que corresponde à
ativação dos chacras superiores, mas, realmente, à constituição do que se chama o canal do éter, que os põe
em contato, diretamente, com a quinta dimensão.

Questão: poderia fazer uma atualização do que acontece nesse momento, globalmente?

É apenas a amplificação do que já começou desde o ano passado e, eu diria, que entre o período de 2005 e
2012, vocês entraram nos sete últimos anos de transformação possível.

Então, esses fenômenos de transformação não são, eu diria, tão suaves, tão calmos como o que acontecia no
tempo antigo.
O que acontece, hoje, para os seres na busca e, também, para todo o planeta, é que vocês vão encontrar-se
postos em face de coisas extremamente violentas, brutais, que vão obrigá-los a corrigir o alvo, em seus
caminhos.

Então, para alguns, isso será ao nível profissional, para outros, será ao nível emocional, para outros, será ao
nível afetivo, nas relações, no casal ou com os filhos.
É preciso aceitar isso, não é preciso deixar-se andar por cima, mas é preciso, efetivamente, compreender o
sentido dos eventos que chegam.



Então, sim, efetivamente, para muitos seres no caminho, há a impressão de que é muito difícil e, sim, é difícil,
porque isso necessita, eu diria, de certo número de reajustes, e esses rejustes, para alguns de vocês, são
giros a 360 graus: gira-se como um catavento, antes de encontrar o bom sentido e dá-se meia volta, mas isso
faz, também, parte do caminho para o despertar e, também, para a mestria.
O que quer dizer que tudo deve ser, eu diria, retificado, corrigido, para aceder à quinta dimensão.

Então, há certo número de coisas que pareciam normais em nossa vida – isso podia ser uma profissão que
ocupava toda a nossa vida ou um amor, que ocupava toda a nossa vida – e, de um dia para o outro, isso muda.
Sente-se bem, no interior de si, quando se está encarnado, que, de um dia para o outro, há coisas que
empurram.
Em minha vida, também, a título de minha mestria individual, eu vivi isso, mas vocês o vivem, agora, ao nível
coletivo.

Mas lembrem-se, em numerosas reuniões que tivemos, eu falei de analogias que existiam entre o que
acontecia no interior e o que vocês observavam no exterior.
Os movimentos dos elementos no exterior correspondem ao que acontece no interior de vocês: quando ar é
liberado, a cólera libera-se, no interior de vocês.
E os fenômenos de sismos, os fenômenos ligados às águas, os fenômenos climáticos, também,
correspondem ao que acontece no interior de vocês, e são fenômenos de reajuste, eu diria, essenciais, que
preparam os alinhamentos, que preparam a mestria, que preparam o despertar e as transformações finais que
vão sobrevir durante este período de seis anos.

Então, efetivamente, há períodos nos quais isso vai tornar-se, a priori, cada vez mais difícil, porque é físico que
é difícil, não é a alma, a alma exulta, ao contrário, a alma está contente com o que acontece.

Então, por vezes, na vida material, não é evidente, por vezes, na vida, em alguns setores, isso coloque
problemas, mas porque é pedido para ir para esse soltar, extremamente importante.
Eu diria, de algum modo, é como ao nível dos elementos: em sua vida, a um dado momento, vocês não
saberão mais para onde voltar-se, e vocês apenas poderão voltar-se para si mesmos, no interior de si
mesmos, para encontrar sua Divindade, para encontrar sua própria Fonte e, portanto, seu despertar e, portanto,
sua mestria.
É apenas naquele momento que as portas abrir-se-ão, totalmente.

Questão: como encontrar essa Fonte, se o corpo ou o «moral» é atingido?

A experiência prova, caro amigo, que, quando o corpo é atingido, quando a alma é atingida, ou quando o mental
é atingido, nos períodos de grande escuridão, encontra-se a Luz.
Infelizmente, o ser humano é assim construído, nessa estrutura de terceira dimensão (não ao nível de sua
alma, felizmente), que ele tem, eu diria, frequentemente, a noção de um traumatismo – corporal, físico, mental,
emocional – que será, de algum modo, o elemento desencadeador da transformação, porque inúmeros seres
humanos, mesmo na busca, satisfar-se-iam em estar em uma condição bem equilibrada, na qual tudo vai bem,
na qual não há ondas e tudo parece sereno.
Mas, de fato, não é isso a alegria interior.

A alegria interior é o momento no qual, simbolicamente, perdeu-se tudo, no qual se perde tudo e se aceita
entregar-se à vontade divina.
Aí, eu não falo de evolução espiritual, eu falo de revelação espiritual, eu falo da última transformação.
Então, enquanto há um caminho espiritual e bem leve, que não vai perturbar os hábitos, que vai pô-los em uma
busca que os satisfaz e que não se intromete demasiado em sua vida, é muito satisfatório para o ego, sim, para
a personalidade, mas não para seu objetivo final, que é o de realizar sua Divindade.

Aí, nós não falamos mais de evolução espiritual, nós falamos, realmente, da transformação final, ou seja, do
despertar e da mestria que os conduzem ao limiar de uma nova vida, em outro estado vibratório, outro estado
de funcionamento no qual não há mais lugar para a sombra, no qual não há mais lugar para a dúvida, para que
sua Luz emirja das profundezas da terceira dimensão, para permitir-lhes descobrirem-se a si mesmos.

Então, efetivamente, por vezes, isso pode parecer difícil, mas eu posso assegurar-lhes de que, quanto mais
isso for difícil, melhor será depois, e eu não sou masoquista.
Mas isso não é desejado pela Divindade.
Ainda uma vez, compreendam bem que eu não faço o masoquismo, ou, como vocês chamam isso?
O dolorismo [dor e sofrimento].
Eu digo, simplesmente, que o ser humano tem tendência a fossilizar-se em funcionamentos, fossilizar-se em
hábitos, mesmo espirituais.

Ora, a Luz e a Fonte encontram-se apenas através de uma revolução, e a revolução, por vezes, pode fazer mal.
E a revolução é indispensável para encontrar o que vocês têm a encontrar, para serem desembaraçados da
ilusão na qual nós temos vivido mais de cinquenta mil anos.

Tudo o que eu posso dizer é que, enquanto não se encontrou, isso quer dizer que não se procurou no bom



lugar, simplesmente e, geralmente, isso quer dizer que se procura onde não é preciso.
O único lugar onde procurar não é, sobretudo, em referências exteriores e, sobretudo, não em referências
religiosas, sobretudo, não em fenômenos exteriores.
É preciso nutrir-se a si mesmo para encontrar-se.

Então, é, como dizia nosso amigo Krishnamurti em sua vida, ele dizia: aquele que não foi ao outro lado,
obviamente, não pode saber o que há do outro lado, então, não ouse ali ir, mas pergunte como é do outro lado.
É o mesmo princípio, cara amiga, ao nível de sua alma.
Não há a procurar, mesmo se os fenômenos de sincronia, de fluidez da unidade manifestem-se, é que você
procura a Fonte exterior a si.
A Fonte é você, e unicamente você.
Essa é a palavra mestre do fim: a Fonte é você e, unicamente, você.
Essa é a resposta.

Questão: por que, apesar de uma cura real, alguns sintomas podem persistir?

Isso quer dizer que o mental estava tão habituado a esses sintomas, que ele ainda não compreendeu que foi
curado.
Infelizmente, é a verdade, nada mais há.

Então, por vezes, há uma latência, porque o mental trabalhou muito, através, mesmo, de uma busca, eu diria,
simbólica, uma busca espiritual, e é preciso que o mental, também, chegue a calar-se, definitivamente.
E, aí, o sintoma é o sintoma do mental.
Nada mais há a compreender.
A partir do momento em que a causa desapareceu, se o sintoma ainda está aí, é que o mental não
compreendeu.

Questão: como superar essa influência do mental?

O mental é o último monstro que vocês têm a vencer.
O primeiro monstro, obviamente, é o mundo dos desejos, dos impulsos, o mundo das emoções.
Depois, para chegar a essa porta que corresponde ao supramental, e além, é preciso, efetivamente, vencer o
mental.
Mas nós temos funcionado durante tanto e tanto tempo com o mental, que não é evidente poder acalmá-lo
porque, a partir do momento em que vocês se dizem «eu vou acalmar meu mental», vocês já estão no mental.
É esse o problema, é que, mesmo quando vocês têm a impressão de fazer o vazio, o mental está aí, e ele
observa.

A transcendência é ligada à parada do mental.
Se vocês conseguissem parar o mental, ainda que apenas um tempo extremamente curto, a iluminação
chegaria, imediatamente.
O único modo de parar o mental é, primeiro, deixar lugar ao despertar, ou seja, sentir o que se chamam as
energias da coroa.
Então, quando a energia da coroa está ativada, há sinais extremamente precisos que se manifestam.
Há um, que é extremamente importante, porque é nesse sinal que deve orientar-se o que se chama o vazio e a
clareza mental, é não meditar, mas concentrar-se no som interior – que é o som da alma – que é ouvido do
ouvido esquerdo.

Então, naquele momento, progressivamente e à medida que vocês penetrarem, em consciência, ao nível do
som, o mental calar-se-á e, a um dado momento, o som vai modificar-se.
Há certo número de sons que vão aparecer no ouvido e, por vezes, no meio da cabeça, até chegar ao que se
chama a música das esferas; esse é o último estágio.

Quando se chega à música das esferas, o mental não pode mais interferir e, aí, intervém a irrupção da
dimensão supramental da quarta dimensão, que vai deixar lugar à quinta dimensão.
Então, não há ferramenta para fazer calar o mental.
Vocês podem meditar, como alguns budistas tibetanos, durante várias vidas, para purificar o mental, mas, como
vocês dizem, como é a expressão? «macache bono» [não dá].
Vocês podem ali passar milhares de vidas, isso, absolutamente, nada fará, vocês reforçarão, cada vez mais, o
mental.
O mental é algo que não consegue controlar-se.

A mestria não é a mestria do mental, é, justamente, fazer calar o mental.
Então, o mental, não vale a pena dizer a ele para calar-se, ele não se calará, jamais, em contrapartida, é preciso
desviar a consciência para outra coisa.
Então, os messias do início do cristianismo criaram a oração do coração, retirar-se aos desertos.
Isso era perfeitamente possível, mas, hoje, basta-lhes concentrar-se na energia do despertar.
A partir do momento em que vocês tenham despertado essa energia, pouco a pouco, o mental vai – assim que
chegarem à música das esferas – apagar-se, por si mesmo, para deixar-se preencher pelo supramental.



Então, é difícil, nesse momento, porque é, ao mesmo tempo, mais fácil (porque a energia da Shekinah está aí,
do Espírito Santo, se preferem), mas, ao mesmo tempo, é mais difícil, porque, com as dificuldades da vida,
vocês têm tendência, a maior parte, a ter o mental que pedala no chucrute, como se diz, ou seja, ele pensa
muito.
Infelizmente, são as circunstâncias atuais que fazem com que, ao mesmo tempo, a Fonte seja mais fácil a
encontrar, mas, ao mesmo tempo, o mental vai tentar afastá-los da Fonte.

Questão: as modificações que eu aportei à minha vida, ultimamente, são corretas?

Cara amiga, as modificações sobrevindas na vida, recentemente, correspondem a mudanças que eram
desejadas há muito tempo.
Então, houve a coragem, eu diria, para passar ao ato em relação a essas mudanças.
Então, nesse sentido, elas vão, eu diria, essas modificações, ao sentido do alívio, portanto, de uma facilitação
do que deve chegar.

Então, é perfeitamente justificado e perfeitamente correto, é algo que era importante levar a efeito.
Então, é preciso que você ouse abandonar os modelos nos quais você encontrou certa forma de desabrochar,
porque isso não é o despertar, é um desabrochar.
É preciso aceitar afastar de você os caminhos que você fez até o presente, que lhe aportaram esse
desabrochar para encontrar-se toda nua, em face de si mesma, para encontrar-se a si mesma, mas isso é uma
diligência mais interior do que exterior, não são as transformações em sua vida, as maiores transformações
exteriores já ocorreram.

Questão: poderia falar-nos de entidades ditas negativas?

Então, eu diria, vamos considerar dois pontos de vista.
Primeiro, o ponto de vista da lógica energética: a partir do ano de 1987, as portas do astral foram abertas, o
que faz com que a maior parte das entidades que não pertencem à Luz autêntica foram ou precipitadas na
encarnação, ou precipitadas nos planos astrais os mais próximos da Terra, e elas se manifestam, obviamente,
de maneira muito mais fácil, também.

Então, é preciso, efetivamente, compreender.
Esse é o ponto de vista energético, que é ligado à abertura das portas em 1987, que corresponde à influencia
do Sol Central da galáxia que veio misturar-se, de algum modo, do destinado da Terra e que abriu algumas
portas, que permitiu, também, a abertura, obviamente, à sacralização do planeta.
Entretanto, isso atraiu certo número de entidades mais próximas de vocês a vir em contato com vocês.
É exatamente a mesma coisa para entidades chamadas extraterrestres, que pertence a sistemas involutivos
que ainda não terminaram de involuir.
Essa é a realidade energética, ligada à abertura de portas e de limiares.

Então, agora, há outra realidade, muito mais importante, e ela concerne, diretamente, a cada ser humano com
ele mesmo.
Não se esqueçam de que a terceira dimensão é um mundo distanciado, separado, no qual vocês estão, sem
parar, classificando, permanentemente, ao nível mental, ao nível emocional, ao nível de sua vida, entre o que é
bem e o que é mal, em todos os sentidos do termo.
Então, enquanto vocês estiverem nesse modo de funcionamento, atrairão a vocês entidades boas, mas,
também, más.

Então, é questão de subir sua taxa vibratória, ir para o despertar, ir para a mestria e, quanto mais vocês forem
para essa direção vibratória, mais as forças da sombra tornar-se-ão insignificantes, ou seja, a um dado
momento, efetivamente, na evolução espiritual, vocês são confrontados a forças de Luz, forças da sombra,
para permitir-lhes fazer seu caminho de discernimento, mas, também, de aprendizado, isso é lógico, é normal,
isso faz parte da evolução normal.
Mas, em período de revolução, como aquele que vocês vivem agora, é importante subir o nível vibratório de
maneira a ser cada vez mais transparente, cada vez mais claro, cada vez mais luminoso, cada vez mais religado
à Fonte que vocês são e, nesse caso, a sombra não pode mais ter tomada.

Mas se seu mental tenta, ainda, dicotomizar entre bem e mal, vocês serão confrontados às forças da sombra,
obviamente.
O que acontece do exterior, que vem chocá-los é, também, o que acontece em seu interior.
Se seu interior está corretamente polarizado, todo, inteiro, inclinado para a mestria, para a Fonte, a sombra nada
mais pode, ela pode apenas explodir ao seu contato.

Então, é um caminho, efetivamente, que é, ao mesmo tempo, energético (pela realidade energética do acesso
à quinta dimensão e a purificação da dimensão intermediária, que é a quarta dimensão), mas, também, de seu
próprio caminho de consciência.

Questão: por que tantas pessoas sentem um sentimento de impotência?

O sentimento de impotência, cara amiga, o sentimento de estar paralisado ou de impotência em relação a



eventos que chegam é, infeliz ou felizmente, uma constante, para muitas pessoas no caminho.
Então, é preciso centrar-se, cada vez mais, no som interior, em sua Fonte interior.
É-lhes pedido, através das experiências, não, necessariamente, para arregaçar as mangas e bater-se, sem
parar, contra coisas que são inevitáveis, ou mesmo inexoráveis.
Convém-lhes, quando algo os põe nessa situação de impotência, não lutar contra (porque, quanto mais vocês
lutarem, mais nutrirão a adversidade, isso é uma constante), mas o importante, hoje, é voltar-se para sua Fonte
interior, para a Divindade que vocês são, porque nada mais deve ter importância do que isso, e essa é a
vontade da Luz, fazê-los tomar consciência de que só conta a Luz e nada mais que tudo o que vocês
construíram – seja nos papéis sociais, seja na riqueza, na pobreza, seja nos laços familiares, seja em tudo o
que vocês construíram – finalmente, não tem qualquer espécie de importância em relação à sua Divindade, e
que alguns seres têm necessidade de ver destruído o trabalho de uma vida para poder encontrar a Divindade.

Então, isso pode parecer difícil a dizer, mas corresponde, exatamente, à época que vocês vivem.
É urgente que o máximo de seres humanos encontre sua Divindade e sua Fonte, mais do que urgente.

Questão: onde estão os planos de evolução do planeta, hoje?

Vou dizer que, mesmo nos outros planos, nada acontece como se previa.
Primeiro, há a escala do tempo, que não é a mesma; em seguida, houve períodos, eu diria, extremamente
críticos, porque as efusões da energia de quinta dimensão, obviamente, desencadeiam reações.
Então, vocês veem, mesmo a título individual, o que lhes acontece quando estão no caminho espiritual em
relação a essas transformações ligadas à emergência da quinta dimensão, que vêm colidir sua vida, e vocês
imaginam, efetivamente, que, para aqueles que não estão completamente abertos ou que recusam essas
dimensões, obviamente, as resistências provocam desgastes muito mais importantes na crosta sutil planetária.

Então, há seres que passam o tempo a reajustar as redes magnéticas do planeta, com períodos, eu diria,
extremamente críticos.
Sobretudo que ninguém pode dar uma escala de tempo para o advento real, concreto, da quinta dimensão, a
não ser que nós temos uma data prazo, eu diria, uma data prazo que não se pode ultrapassar, o que quer que
aconteça.

Então, resta, ainda, tempo, obviamente, resta certo número de pares de anos, mas não são centenas de anos,
é o espaço de uma vida, eu diria, mesmo, de uma dezena de anos, ou mesmo muito menos, em relação ao fim
de 2012.

Então, obviamente, há períodos de reajuste, mas há muito, muito numerosos seres que vivem no intraterra, que
estão vigiando para que esse planeta vá para onde ele deve ir, ou seja, para sua sacralidade a mais íntima, e
que a maior parte dos seres humanos que estão no caminho viva o despertar e viva a mestria.
É por isso que, para alguns de vocês, os eventos da vida tomam, por vezes, um aspecto de cataclismas, de
transformações e de perturbações, porque é importante que vocês vivam isso, cada um em seus domínios,
obviamente, para fazê-los compreender que aquilo a que vocês estavam apegados e que, por vezes, fazia o
centro de sua vida, não é importante, que o sentido da vida é encontrar a Luz e nada mais e que isso, agora,
como eu dizia, é extremamente urgente.

Questão: o que se tornarão aqueles que não estariam prontos para passar à quinta dimensão?

Bem, eles serão reciclados, simplesmente, e recomeçarão um ciclo de cinquenta mil anos.
Porque, o que é que acontece na quinta dimensão?
É a Terra que é sacralizada e os seres que são capazes de ali viver nos novos Céus e novas Terras,
renovados.
Os outros serão reciclados, mas não faltam planetas para experimentar a terceira dimensão.
E não se esqueçam, também, de que, quando se diz isso, tem-se a impressão de que há a terceira, há a quinta
do outro lado, mas não se esqueçam, tampouco, de que isso quer dizer que talvez a Terra vá cindir-se (como
se dizia, há pouco, em relação às multidimensionalidades) em uma Terra de terceira e uma Terra de quinta.
Isso, de momento, faz parte do grande segredo.

Questão: a experiência mística leva ao despertar?

O processo vivido foi da ordem da experiência e não da ordem do estabelecimento definitivo nesse nível
vibratório atingido.
Até então, é um processo que corresponde a uma intrusão, no verdadeiro sentido do termo, intrusão da
dimensão da Luz na realidade dessa terceira dimensão na qual as coisas, na qual a consciência vai transcender
a dimensão habitual para passar ao que e chamada a consciência cósmica.
Eu responderia: o importante não é viver a experiência, mas estabilizar-se nesse nível de consciência; isso é a
mestria.

A experiência deixa o gosto, depois, quando se volta, de algo que era magnífico, como a experiência EQM
[EQM – experiência de quase morte] que, no entanto, é extremamente transformadora para aqueles que a
vivem, que transforma os casulos de Luz e as irradiações, mas não é, ainda, a mestria.
Isso é o despertar, a mestria é além, é viver, permanentemente, nessa dimensão, é a energia, por exemplo,



que lhes aporta a Mamãe, quando ela vem.

Maria transmite-lhes essa energia de quinta, de maneira irradiante, é isso que é preciso atingir não é a
renovação da experiência.
É um estado que é preciso atingir.

Questão: a oração é um meio para subir a taxa vibratória?

A oração centrada na oração do coração, em si mesmo, não a oração de pedido, é, efetivamente, um estado,
eu diria, específico, que faz subir a vibração.
O problema, hoje, é o de estabilizar a vibração e não atingir uma experiência ou um estado de oração a um
dado momento e depois, após, voltar a descer para lidar com suas ocupações.

A meditação ao nascer do Sol foi, também, um ato importante de minha vida, assim como a paneuritmia, que
permitia tocar o nível de consciência diferente do comum.
Hoje, eu diria que as coisas são um pouco diferentes porque, ainda uma vez eu repito a palavra, não se está
em uma evolução, está-se em uma revolução que diz mudança de estado de consciência e de estado cântico
da energia e da própria vibração do átomo, da própria vibração da Luz.

Então, a subida vibratória corresponde – o melhor que eu posso encontrar – a abandonar-se, entrar no soltar
em relação à vontade do que acontece em sua vida.
A subida vibratória é onipresente.
A energia do Espírito Santo, o espírito da quinta dimensão está aí, ao alcance da mão, basta abrir-se a ela para
subir na vibração.
É o que eu proponho e, quando eu vou, Maria chega.
É o que se vive nas curas espirituais, também, das quais eu participo.
Isso é uma subida vibratória que é profundamente, eu diria, transformadora, infelizmente, não para todo mundo,
porque é preciso aceitar essa energia, aceitar fazê-la sua e aceitar apropriar-se dela.
Isso necessita, obviamente, de abandonar os medos, todos os medos.

Questão: por que não se podem ver as entidades que nos acompanham?

Se você não vê as entidades que se manifestam, cara amiga, é que há uma razão que é muito simples: se você
visse as entidades, talvez, você desmaiasse.
A maior parte das entidades trabalha.
Vocês as sentem, vocês as veem no trabalho, através do que acontece em sua vida, mas vocês nem sempre
têm a possibilidade – para muitos seres humanos – de vê-las, realmente, no trabalho, porque é preciso poder
suportar esses fenômenos, porque, a partir do momento em que vocês veem as entidades, vocês fazem
apenas sentir, vocês, entre aspas, entram em um processo físico que é chamado a dissociação.

É preciso ser capaz de gerar a dissociação.
A dissociação é um processo extremamente traumático nas estruturas, porque vocês veem duas realidades ao
mesmo tempo.
Ora, o cérebro não está habituado a ver duas realidades ao mesmo tempo e, se vocês veem as entidades,
realmente, tal como elas são, arriscam, realmente, desmaiar, se não estão estruturados para vê-las.

É por isso que a maior parte das pessoa sente as entidades, veem-nas no trabalho, podem, por vezes, ouvi-las
ou trocar com elas em um modo telepático, digamos, mas não têm acesso à visão.
É uma proteção, de algum modo.

Questão: como abandonar os medos sem passar pelo mental?

Toda a estrutura humana de terceira dimensão – estrutura cerebral compreendida, estrutura celular
compreendida – foi construída a través do aprendizado de medos, que era ligado à sobrevida da espécie.
Tudo isso é inscrito, profundamente, nos genes.
É inscrito, profundamente, na célula.
É inscrito, profundamente, no cérebro, portanto, isso faz parte da terceira dimensão.

Então, o único modo de vencer os medos é não lutar contra, é compreender que todos os medos são apenas
construções que são ligadas ao medo da falta, ao medo de morrer, ao medo de não ser amado.
Todos os medos fazem parte de obstáculos que são colocados à sua mestria.
Então, não se pode aceder à mestria controlando os medos e os medos devem evacuar-se através do
aumento vibratório.

Quanto mais vocês se aproximam de sua Fonte, de quem vocês são, mais o medo afasta-se.
Há medos, apesar disso, que são profundamente escondidos, porque são ligados a uma experiência de vida
traumática nessa vida ou em outras vidas e que, mesmo apesar do despertar, permanecem, ainda, presentes,
porque é a estrutura biológica que é, também, assim feita.

Então, o abandono dos medos apenas pode fazer-se através da certeza da Divindade de quem vocês são,



isso é extremamente importante, mas vocês não podem eliminar os medos um por um, assim como não
podem eliminar o carma um por um.
É preciso entrar na sacralidade, na fluidez da unidade, em sua Divindade, é a única solução.
Vocês não podem caçar os medos, porque haverá outros deles, sem parar, vocês podem apenas escapar,
entre aspas, de seus medos, subindo nesse nível de consciência da quinta dimensão.
Grosso modo e em resumo, progressivamente e à medida que seu nível vibratório aproximar-se da mestria,
após o processo de despertar, vocês se aperceberão de que a maior parte desses medos que os habitava até
o presente afastaram-se de vocês e vocês vão chegar a conceber esses medos como um processo – que faz
parte, talvez, de um processo biológico ou adquirido através da educação ou através da memória de suas vidas
passadas – que não é mais vocês porque, de fato, não são os medos que vão deixá-los, mas são vocês que
deixam os medos, por seu distanciamento desses medos, por sua subida vibratória.

Vocês vão deixar a terceira dimensão, vão abandonar o mal, o bem, vão abandonar o julgamento, vão
abandonar as emoções que, até o presente, faziam de forma a que vocês desejassem isso ou aquilo.
Essa é a verdadeira mestria, mas é difícil a explicar, não há técnica, propriamente dita.
As técnicas que eu ensinei em minha vida eram técnicas que permitiam a evolução espiritual lenta, como era o
caso, de vida em vida, progressivamente.
Mas, em minha vida também, assim como meu Mestre Bença Deunov, havia sido predito que haveria um
período de iniciação maior da humanidade, que é uma iniciação pelo fogo.

Essa iniciação pelo fogo corresponde à mestria e ao acesso ao éter, mas isso é um processo que não
conhece, eu diria, técnicas, tais como eu as ensinava em minha vida.
Vocês não podem desembaraçar-se dos medos por uma técnica.
Vocês não podem desembaraçar-se de seu carma estudando, sem fim, os carmas que vocês estabeleceram
nessa vida.
Vocês não poderão desembaraçar-se de suas memórias celulares trabalhando na decodificação dessas
memórias, porque é sem fim.

A única coisa para a qual vocês se voltam é sua Divindade, e é, também, a armadilha da espiritualidade, há vinte
anos, de arrastá-los para o que eu chamaria, eu, caminhos transversos, nos quais vocês têm a impressão de
conhecer-se cada vez melhor, através de técnicas, através de modelos de consciência, através, também, de
implementações de estudos simbólicos ou da astrologia ou dos tarôs e não sei o que mais.
Mas isso os afasta de sua Fonte, isso não os aproxima de sua Fonte.
Essa foi uma grande armadilha que o mental que os fez crer que, através do estudo de tal coisa ou de tal coisa,
vocês vão encontrar a Divindade.
Mas isso é falso.

Questão: o fato de não mais ter desejos ligados à alimentação é um sinal dessa evolução?

É claro, é um dos sinais essenciais.
Há dois sinais essenciais, independentemente dos sinais energéticos ligados ao despertar, mas, quando vocês
se aproximam da mestria, os fatores alimentares são profundamente transformados porque, na quinta
dimensão, não há mais necessidade de alimentos, porque vocês se nutrem, diretamente, do éter e de Luz.

Questão: qual é o segundo sinal?

O segundo sinal concerne ao desejo, no sentido o mais amplo.
Há uma única vontade: é a de encontrar a Divindade, mas o desejo – sexual ou outro – torna-se como
secundário.
O que não quer dizer que o acesso à quinta dimensão contradiga o fato de comer ou contradiga o fato de ter
relações com um parceiro, eu não disse isso, eu disse, simplesmente, que, quanto mais a alma aproxima-se de
vocês, mais vocês se afastam de condições de vida da terceira dimensão, mais vocês entram no não desejo,
mais vocês entram na não necessidade.
E isso os preenche de alegria, não é algo de triste, não é algo de imposto e forçado.
Se vocês se impõem e se forçam, é que não é a mestria.

É a hora de deixar o lugar, eu creio, a Maria, ela está aí e espera para derramar suas energias de quinta
dimensão.
E eu, caros amigos, eu lhes digo até breve, eu lhes aporto toda a minha bênção e eu lhes digo, talvez para
alguns, até amanhã, mas, aí, estarei em outro papel com vocês, na sala ou, talvez, até outra vez.

Aí está, recebam todo o meu amor e até breve.
___________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como de nosso hábito, eu lhes aporto
toda a minha bênção para começar, sobretudo, neste período que é extremamente propício para essa famosa
bênção dos planos que correspondem a naturezas que estão bem além de sua dimensão, na qual vocês
vivem.
De fato, nós chegamos a um período extremamente propício para a abertura de algumas portas que lhes
permitirão aceder, muito mais facilmente, ao seu estado de Divindade interior.
É um período extremamente propício, até o fim deste ano, para viver isso, reforçar isso e desenvolver tudo o
que faz sua Divindade em vocês, no interior de suas estruturas, no interior do que faz o que vocês são.

Obviamente, isso corresponde à ativação de algumas portas e de algumas novas vibrações, no próprio interior
de suas células.
Esse processo foi iniciado graças ao Senhor do Carma, o grande mestre Orionis, que comanda os destinos,
obviamente, de todo o conjunto desse Sistema Solar.

Questão: como evoluem as energias, nesse momento?

A evolução das energias, como eu já disse em numerosas reprises, desde o período do outono, corresponde
a uma grande agitação elementar, ao nível do planeta e, também, força de reajustes no planeta, mas, também,
obviamente, como vocês compreenderam, no interior de vocês mesmos, período no qual as coisas são
recolocadas, eu diria, a zero, como vocês dizem, como expressão que corresponde a um recomeço de algo
de profundamente diferente.
Um pouquinho como vocês puderam vivê-lo, para muitos seres humanos neste planeta, na abertura da quinta
dimensão, na qual as coisas são aplainadas, na qual há decisões que devem ser tomadas, na qual as coisas
são cortadas e na qual tudo deve recomeçar sobre novas bases.

A energia de quinta dimensão é o derramamento da energia de Melquisedeque que desce.
Obviamente, como vocês compreenderam, é uma irradiação de natureza cósmica que chega no topo do crânio,
e os seres que não estão prontos para receber essa irradiação no topo do crânio, as energias não vão penetrar
por esse lugar, elas vão penetrar alhures, ou seja, nos chacras abertos e, em especial, ao nível do terceiro
chacra, que é ligado ao ego.

Então, haverá reforços do ego ou, então, egos vão, ainda mais, inflar-se ou, ao contrário, explodir, e
ressurgimento de emoções negativas.
A energia cósmica desce, é a Luz pura, mas, de acordo com o lugar de recepção da Luz, de acordo com a
possibilidade de abertura, os efeitos não são, de modo algum, os mesmos.

Questão: o que é, hoje, da mulher e do homem interiores, do yin e do yang?

Eu não compreendo.
Ou fala-se em linguagem vertical, ou seja, alinhamento de energias da personalidade com as energias da alma,
caso em que eu compreendo.
Agora, se se fala ao nível da personalidade, de yin e de yang, isso quer dizer que não se superou o nível da
dissociação yin/yang próprio à personalidade, que não se integrou na dimensão da alma ao nível da fusão dos
hemisférios.

Então, eu não posso responder a essa questão, porque ela me parece extremamente ambígua.
Temo que haja um grau de confusão entre as duas pessoas interiores, ligadas à polaridade masculina e
feminina que existem, realmente, ao nível da personalidade e, unicamente, ao nível da personalidade.
Falar, ainda, de maneira dissociada, de homens e mulheres interiores prova, simplesmente, que não se realizou
a fusão das duas polaridades.

Questão: como essas energias impactam nas relações, em especial, de casal?

O nível vibratório deve exprimir-se nos diferentes componentes da vida encarnada com o acesso à quinta
dimensão, ou seja, ao nível do corpo, ao nível das emoções e ao nível da alma ou do espírito.
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Então, essa comunicação, quando não se faz, ela faz recair nas dores da dissociação da personalidade em
masculino/feminino e algo que não é encontrado.

Mas o problema fundamental não é um problema interior, o problema fundamental não é um problema ao nível
da personalidade, é um problema que tem em conta, unicamente, o aspecto vibratório da relação.
Então, essa vibração deve implementar-se na fase de sincronia, e sem passar pela recaída ao nível da
personalidade.
Ela corresponde a uma sincronia de três níveis.
Se um lado preferencial é desejado pela relação, não por um dos indivíduos, seja ao nível das emoções ou ao
nível da alma, do espírito, isso pode ser vivido nesse nível.
Se ela deve passar pelo corpo, ela deve passar pelo corpo.
A vibração é a mesma, qualquer que seja o apoio empregado, nesse caso.

Então, quando essa sincronia estabelece-se, as coisas parecem simples.
Não há, eu diria, tabu, não há atrito, não há ressonância de conflito possível, há, unicamente, um acordo
vibratório, em todos os sentidos do termo.
O problema é que vocês têm o hábito de funcionar, obviamente, em nível relacional de terceira dimensão, ou
seja, há um indivíduo de um lado e outro indivíduo do outro, ou uma situação do outro lado, e vocês têm a
impressão de que, nessa relação, há, sempre, necessidade de reencontrar-se, em diria, com um emissor, um
receptor, mas, também, um culpado para algo.

Então, na quinta dimensão, não pode haver culpado, a não ser aquele que arrasta o outro na recaída ao nível da
personalidade.
Entretanto, não há que procurar.
O nível vibratório deve fazer-se em uma sincronia de ressonância, mas isso não pode fazer-se dizendo é a
culpa de um ou do outro, porque um pode ter subido à quinta dimensão, ter integrado certo número de
parâmetros e emitir um raio relacional que não encontra eco no outro.
Naquele momento, quem é responsável?
Não há responsabilidade a procurar.

A partir do momento em que há, eu diria, uma responsabilidade a procurar, isso quer dizer que a
responsabilidade os faz recair na terceira dimensão.
Na quinta dimensão é questão apenas de mestria e não de responsabilidade, no sentido acusação.

Então, o nível vibratório de ressonância de quinta dimensão, na relação entre dois indivíduos, não se faz,
absolutamente, na noção de chantagem, absolutamente não mais na noção de posse, tampouco,
absolutamente, na noção de ação/reação, mas, verdadeiramente, no fenômeno que eu chamei de sincronia, na
qual as coisas acontecem na fluidez.
Aí, está-se além da harmonia, porque não se está no respeito mútuo, mas na mestria mútua, o que é diferente.

A relação de mestria relacional entre dois indivíduos que estão no caminho para a quinta dimensão
corresponde a uma relação, em sua linguagem de terceira, na melhor das hipóteses, seria, talvez, o que vocês
chamaram, durante certo período, o amor incondicional.
O que quer dizer que, quando dois seres chegam a essa relação fluida de quinta dimensão, cada um está em
face do outro como se estivesse em relação a uma neutralidade do amor incondicional, ou seja, a dimensão
relacional que vocês chamam amor de terceira dimensão é transcendida, totalmente.
Quer dizer que ela pode, essa relação, viver-se nos três níveis ou em um único dos três níveis, ou em dois dos
três níveis, de maneira totalmente fluida.

O equivalente que se pode encontrar na terceira dimensão seria, eu diria, o amor desinteressado, que não está
olhando o que pensa ou diz o outro, desapegado, de algum modo, da tomada afetiva, emocional, de terceira
dimensão.
Isso é uma relação de mestria de quinta dimensão.

A partir do momento em que um dos níveis é vivido como satisfatório, os dois outros não são nem um
obstáculo, nem uma necessidade.
Eles podem viver-se nos três planos, mas, também, em um único plano, porque a finalidade não é colocar a
relação ao nível sexual, emocional ou da alma, ela está ao nível do aspecto puramente incondicional.
O que quer dizer, também, com isso, que o amor de terceira dimensão emite, sempre, uma condição, seja de
posse, seja de jogo de sedução, seja de mestria do outro, mas não de si.
Enquanto o amor de quinta, a melhor expressão que eu posso dar é incondicional, porque é algo que é dado
sem nada esperar em retorno.

Em uma relação de terceira clássica, mesmo com inspiração espiritual, assim que haja um deles que tenha
encontrado acesso, mesmo intermitente, a essa dimensão da mestria, o outro, se não está em relação com
esse aspecto vibratório de quinta dimensão, vai tudo fazer para rebaixar o outro à terceira dimensão.
E isso é vivido como algo de profundamente ofensivo por aquele que o vive, que vive, eu diria, essa influência.

Então, obviamente, é por isso que, hoje, muitos casais não conseguem seguir um ao outro porque, em geral, é,
sempre, o mesmo esquema entre a relação de dois indivíduos: há um deles que encontra uma nova porta, na



sempre, o mesmo esquema entre a relação de dois indivíduos: há um deles que encontra uma nova porta, na
ocorrência, aqui, a quinta dimensão, e o outro vê, nessa nova porta que ele ainda não viveu, como um objeto,
eu diria, na relação de terceira, que é impregnado de chantagem afetiva, de controle sobre o outro ou de
mestria sobre o outro e vai tudo fazer para tentar fazer voltar o outro para onde ele não pode voltar.
Mas eu diria, nesse caso, não há julgamento a portar, o importante é que cada um siga seu caminho.

A partir do momento em que há um que tenha aberto a porta, o outro não quer abrir a porta, o que não quer
dizer que ele não a abrirá, mas isso passa, necessariamente, pelo que se chama uma ruptura, de maneira a que
o outro encontre-se em face de si mesmo e não seja mais levado nessa espécie de chantagem afetiva que
tenta puxar outro para onde ele não deve mais estar.
E, naquele momento, a chantagem afetiva que tomou fim, aquele que recusou abrir a porta estará, naquele
momento, pronto para abrir a porta.
Obviamente.

Questão: que são os fenômenos chamados «acústicos» [zumbido nos ouvidos]?

O fenômeno que você chama acústico não é acústico, é o canto da alma.
Então, isso, você vai ouvir até o fim de seus dias.
Há, muito exatamente, sete sons diferentes, para chegar ao canto cósmico, mas o acústico, tal como você o
denomina, a primeira vibração, corresponde à ativação dos chacras superiores.
É o marcador típico da ativação de seus chacras.

Questão: é transmissível de uma pessoa a outra?

É perfeitamente possível, é um fenômeno de contágio de casulos de Luz, que vocês chamam, também,
ressonância mórfica, ligada aos campos energéticos que se transmitem de um ao outro.

Bem, caros amigos, vou dirigir-lhes todo o meu amor incondicional da quinta dimensão e minha bênção a mais
fraternal.
E, depois, aproveitem bem essa nova transformação.
Eu lhes digo até breve, certamente, e boa coragem para tudo o que vocês têm a fazer e o que vocês
empreendem.
Até breve.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Gosto muito de poder trocar com vocês sobre as preocupações que lhes são caras.

Então, se quiserem, vamos, de imediato, começar e responder às suas questões se, todavia, vocês têm
questões que lhes concernem.

***

Questão: qual atividade escolher para agir, o melhor possível, na sociedade?

Será preciso fixar as finalidades, fixar os objetivos, fixar o que, realmente, tem-se vontade de fazer, aquilo para
que se é feito, mas, também, o que se tem vontade de fazer para si mesmo, já, em um primeiro tempo, e para

as pessoas com quem se vive.
Mas, também, qual é o sentido e a direção que se quer dar ao próprio trabalho, em todos os sentidos do termo.

Então, qual é, hoje, eu diria, o melhor modo de agir na humanidade?
Tentar ajudar não a humanidade – é um pouco presunçoso –, mas mas as pessoas que vão, eu diria, estar em

contato, diretamente, com vocês.
E isso é válido para o conjunto de seres humanos que vocês vão encontrar, em todas as circunstâncias de sua

vida.

Então, é preciso tentar encontrar seu ser interior, ou seja, sua Luz interior, sua irradiação interior, sua irradiação
do divino, de maneira a estar centrado, obviamente, mas, sobretudo, estar em paz consigo mesmo, estar em

uma capacidade de irradiação de Luz que é ligada a um estado de serenidade interior.
Então, qual é o melhor modo de estar nessa serenidade interior?

É, obviamente, escolher as ocupações que nos dão prazer, escolher, realmente, quando se tem a
possibilidade, fazer o que se quer.

A partir do momento em que vocês estão em acordo consigo mesmos – não com os desejos da
personalidade, mas com um assentimento do ser interior – vocês poderão, já, ao seu modo, ajudar a

humanidade por sua própria subida vibratória.

Então, obviamente, eu não vou dizer-lhe o que você deve fazer, mas o que seria melhor fazer para si.

Em contrapartida, é evidente que você deve dirigir-se para o que vai, para você, ser, aparecer como algo de
fluido, como se diz, como algo que é fácil de fazer, que não necessita de provas ou de trabalho muito,

demasiado importante em relação ao resultado obtido.

É preciso ir, eu diria, nas linhas de menores resistências, é preciso, também, estar atento aos sinais que são
propostos pela vida e o destino, esses sinais que podem chegar tanto à noite como de dia, através de

encontros, através de palavras trocadas.

Por isso é extremamente importante, eu diria, estar à escuta do que é enviado pela vida.
A partir do momento em que se está à escuta do que é enviado pela vida, convém decidir, si mesmo, em

função dessas oportunidades, em função do que se sente no interior de si, a exatidão do que deve ser vivido.
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Eu não posso dizer melhor, então, agora, obviamente, se você me pergunta, as únicas precisões que eu
poderia dar é que é preciso, obviamente, tentar deixar as grandes cidades; isso é extremamente importante:

tentar, se possível, ir a lugares nos quais há possibilidade de ter ou montanhas, ou possibilidades de estar em
pleno campo, isso é extremamente importante em um futuro bastante próximo.

É importante, também, encontrar uma ocupação que vai permitir, como eu dizia, encontrar-se centrado,
encontrar-se em uma situação na qual não se seja obrigado, como vocês dizem, a esforçar-se para chegar a

algo, acima de tudo, bastante irrisório.
O importante é fazer o que dá prazer, isso é muito importante.

***

Questão: como ajudar um casal que se separa?

É importante compreender que, no caminho da sincronia e da unidade da fluidez – que é um caminho para a
ascensão dimensional – há, também, coisas que estão presentes, obviamente, e que não vão ao sentido da

Luz autêntica.
Então, é fácil iludir-se.

Em contrapartida, escolher certo caminho e ir para a dificuldade é contra o que é previsto para a quinta
dimensão e para a evolução espiritual.

Então, como se pode, eu diria, ajudar?
Ajudar é tentar não influenciar os outros, é fazer pesar os argumentos que vão fazer compreender que há erros

que não se deve cometer.
A liberdade é imprescritível, obviamente, mas há, também, coisas importantes, ao nível da compreensão do

que nos é enviado, porque, senão, nós temos coisas que acontecem, à primeira vista, pensamos que elas são
para um melhor, mas elas nem sempre são, às vezes, para um melhor.

Por vezes, são provas ou testes que lhes são colocados no caminho, para ver se vocês estão suficientemente
firmes em sua fé e em sua evolução para essa nova dimensão.

Então, as pessoas que são persuadidas, por um obscurecimento da alma, ou seja, pela personalidade que
toma a dianteira, como vocês dizem, o ego, que toma a dianteira, é muito difícil dar marcha a ré a alguém, fazê-

lo compreender seus próprios erros.

Então, os erros, às vezes, devem ser vividos, mas a consequência do erro é que isso vai entrar, eu diria, em
zonas de resistência e, a partir do momento em que vocês entram em resistência, em que a vida põe-nos na
resistência, é que vocês não estão, de modo algum, no sentido da fluidez e no sentido da abertura à quinta

dimensão.

Então, eu não diria que seja preciso orar por essas pessoas, mas ter pensamentos de amor, pensamentos de
Luz, pensamentos de lucidez que vão, certamente, ajudar, talvez, a tomar decisões e escolhas que serão,

talvez, melhores do que aquelas que estão sendo tomadas.

Então, é extremamente importante não insistir para dizer «ele não deve fazer isso» porque, se vocês dizem
isso, as pessoas que estão no ego serão reforçadas para fazer o que não devem fazer.

Então, o único modo é estar no silêncio e, sobretudo, enviar pensamentos de amor, pensamentos de Luz e
deixar as coisas evoluírem.

Se as pessoas não estão prontas para compreender que o que elas fazem não está na Luz, necessariamente,
elas irão para soluções que serão extremamente desagradáveis, mas, infelizmente, é a escolha de todo ser

humano, hoje.

***

Questão: como superar a fusão e o ciúme em uma relação amorosa, sem romper?

É importante, quando da maturidade de uma evolução de casal, superar o nível fusional para chegar ao
equilíbrio.

A fusão é algo que permite viver, com extrema força, uma noção de amor exacerbado, mas possessivo.
Depois, convém entrar em uma maturidade da relação.

O espaço fusional vai induzir um sentimento de expropriação de seu poder pessoal.

Então, para encontrar o poder pessoal, é preciso não sair da relação, porque isso seria um erro, quando há o
amor real, mas é preciso afirmar, a si mesmo, o que se é.

E, para afirmar, si mesmo, o que se é, é preciso, já, encontrar o que se é, ou seja, desenvolver sua força
espiritual, sua força de alma e encontrar sua dimensão interior e não crer que o outro vá aportar a dimensão



interior.

O outro pode aportar a certeza da relação de ser amado, mas, em momento algum, ele pode induzir a força
interior porque, isso, é algo que apenas pode vir apenas de si mesmo e isso necessita de decidi-lo, si mesmo.

O ciúme é ligado à captação do fogo.
A partir do momento em que o outro recupera o próprio fogo, o ciúme pode apenas apagar-se.

Isso se chama sair da fusão para entrar na serenidade na relação.
Dito em outros termos, é preciso cessar de alimentar a paixão com o fogo, o fogo deve alimentar você mesmo.

***

Questão: como conhecer a cor da alma?

A cor da alma corresponde a coisas importantes que nós podemos, efetivamente, desenvolver e dizer, mas o
mais importante é que a alma deve desabrochar.

A alma deve recobrir o ego, o que quer dizer que, quando a alma nasce para a consciência, ela toma, cada vez
mais, importância, e ela vai, ao nível dos casulos de Luz, recobrir e não asfixiar o ego, nem fazê-lo elevar, mas

pô-lo em seu exato lugar, ou seja, não pôr o ego à frente, mas por a parte a mais exterior, o que irradia do
centro, ou seja, a alma.

Os seres humanos, mesmo aqueles que revelaram a potência da própria alma, podem, sempre, enquanto a
alma não está, totalmente, realizada, digamos, estar sob a influência, a um dado momento, do ego.

O ego é tudo o que vai trazê-los de volta a si mesmos, fazendo, como dizer, barreira com o que está no exterior
e no ambiente.

O ego, não se esqueçam, é algo que divide, algo que separa, algo que está na negativa, algo que tem medo,
enquanto a alma é apenas bondade, a alma é apenas abertura.

A partir do momento em que vocês entram nessa fluidez da alma – que corresponde à emergência, também,
da quinta dimensão – vocês vão entrar em algo que é fluido, mas, enquanto não colocaram, totalmente, os pés
e a totalidade de seu corpo na quinta dimensão – o que não é o caso para ninguém, ainda, mesmo se alguns

se aproximam disso – há, sempre, o risco de ver o ego ressurgir.
Então, eu prefiro, efetivamente, que não se fale, jamais, do ego ou de defeitos, mas que se fale, antes, da

beleza da alma, porque é isso o mais importante.

O importante não é ser de cor como isso ou aquilo, o importante é revelar isso, totalmente.
A finalidade da cor da alma é fazê-los ir para a brancura da quinta dimensão e tornarem-se almas de cor branca.

De momento, as almas coloridas representam noventa e nove por cento das almas encarnadas sobre a Terra,
quer elas sejam vermelhas, verdes ou azuis, mas isso não dá o sentido do caminho.

O importante é ir para o desenvolvimento da alma, qualquer que seja a cor dela.

***

Questão: por que nada muda, enquanto eu peço isso?

É preciso, primeiro, definir, porque dizer «eu quero fazer isso ou aquilo», isso não basta, necessariamente,
para que as coisas apresentem-se, manifestem-se ou instaurem-se.

É preciso trabalhar muito mais na definição precisa do que você quer fazer.
Não é um freio, é a não definição real, concreta dos objetivos e, também, que a transformação não estava,

completamente, terminada, até o presente.
Não é meu papel dizer o que você deve fazer, é preciso definir, você mesmo, precisamente, no caso, em

relação a uma atividade de natureza espiritual.
Apenas decidir, realmente, o que se deseja.

É preciso, primeiro, deixar claro no interior de si.
Deixar claro no interior de si é ter, já, uma visão precisa dos objetivos, antes de definir os meios, porque a visão

imediata não é uma visão dos meios.

A maior parte das pessoas não vê o objetivo, portanto, confunde o objetivo e o meio.
É preferível definir o objetivo, os meios instaurar-se-ão, depois, muito mais facilmente.

O objetivo preciso é isso: estar claro.

As pessoas, por exemplo, põem-se a trabalhar juntas, porque estão bem juntas, porque têm meios comuns,



mas será que elas têm os mesmos objetivos?
Isso é extremamente importante.

Então, estar claro é, já, definir não o que se vai fazer, não o que se quer fazer, mas qual é a finalidade de
porque se faz isso.

Dito em outros termos, para os seres que estão em diligência ou em abertura espiritual, o importante não é ter
os meios para fazer isso ou aquilo, o importante é colocar-se, claramente, não os modos de trabalho, mas qual

é a finalidade precisa do que se quer fazer.
O único objetivo, a única finalidade de toda diligência é o ser interior.

Não creiam chegar porque a atividade é mais ou menos espiritual, em seu ser interior.

Quando eu lhes digo encontrar os caminhos os menos difíceis, os menos resistentes, é porque isso lhes
permitirá ter a fluidez necessária para encontrar seu ser interior, que é a verdadeira finalidade.

Então, quando eu falo de objetivo do que vocês querem fazer ao nível material, afetivo, profissional, não é
colocar-se a questão do que vai resultar-lhes mais, mas, mais, efetivamente, o que se vai fazer com mais

fluidez – a palavra facilidade arrisca ser mal compreendida – e, sobretudo, manter o objetivo final.

Fazer o y-king, fazer um negócio, criar uma empresa não é uma finalidade.

***

E, agora, eu vou poder dar a minha Bênção habitual.
Então, recebam toda a minha Bênção.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los como de hábito, e eu diria, até mesmo,
que nós nos vemos, muito frequentemente, efetivamente, nesse momento.

Então, se vocês tiverem, obviamente, sempre, questões complementares em relação à sua própria evolução
pessoal, dar-me-á prazer a elas responder, mas, também, se vocês tiverem questões de ordem mais geral.

***

Questão: pode ser útil trabalhar no mundo político?

Então, cara amiga, vou responder a você em dois níveis: a política é um jogo, eu diria, de enganos e de trapaça
monumental, na escala da humanidade, não unicamente neste país.

Disso, é preciso estar consciente, porque jamais nada poderá mudar através da política, contrariamente ao que
todo mundo parece crer, na superfície deste planeta.

A política é apenas um jogo de enganos e uma trapaça que permite a indivíduos tomar o poder em períodos
diferentes, mas que têm, todos eles, o mesmo objetivo, ou seja, o poder e, absolutamente, exceto uma

extrema minoria, não o bem-estar da humanidade.

Talvez, para você, os seus objetivos sejam profundamente diferentes, mas, entretanto, você não escapa dessa
lógica dos homens políticos.

Então, agora, a sua ação política, no que lhe concerne, eu lhe responderia que ela pode ser útil, ao mesmo
tempo estando consciente, obviamente, do que eu chamo de jogo de enganos.

Portanto, você pode empreender, você, no que lhe concerne, essa ação política, se tal for o que a sua alma
sente e deseja, porque ela terá, de qualquer modo, uma utilidade nessa política inútil.

***

Questão: como ajudar alguém em dificuldade?

A resposta que eu lhe dou não é específica a essa pessoa.
É preciso, primeiro, tentar compreender porque se quer ajudar o outro, isso é extremamente importante.

Será que a ajuda está ligada a um sentimento, eu diria, de compaixão?
Será que é a impressão de que o sofrimento do outro é o nosso sofrimento?

A maior parte dos seres humanos que querem ajudar o outro o faz porque eles têm necessidade de
desempenhar o papel que vocês chamam de salvador, e, de preferência, o papel de herói, em relação a essa

pessoa e, frequentemente, isso é uma satisfação do ego.

Por vezes, é porque se tem a impressão de que, quando se ajuda o outro, ajuda-se o que se poderia viver,
também, ou que já se viveu.

Então, por simpatia, por sintonia, por compaixão, faz-se isso.

A melhor ajuda que se pode fornecer, qualquer que seja a pessoa, é, agora, tentar compreender, de maneira
formal, porque se quer ajudar essa pessoa e não decidir «eu vou ajudar essa pessoa», sem saber porque se

tem tal ação.
Uma vez que se tenha colocado o porquê da ajuda que se quer dar, convém, efetivamente, definir que a ajuda

que é esperada não é, necessariamente, o que compreendemos, nós, da situação do exterior.
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Então, é preciso ser extremamente prudente, e não propor coisas que nada têm a ver com o que é esperado
pelo outro, se é que ele espera uma ajuda.

Então, o problema da ajuda é, ao mesmo tempo, extremamente complexo e extremamente simples: a melhor
ajuda que se pode dar é levar, obviamente, toda a Luz e o Amor que está em si para o outro.

O mais importante é não orientar o outro em função das suas visões pessoais, em função do que você crê ser
correto, porque o que é correto para você, a um dado momento, não é, talvez, correto para o outro, no

momento em que você dá o conselho.

Então, o conceito de conselho e de ajuda jamais deve ser tingido com o seu próprio julgamento ou o seu
próprio pensamento porque, naquele momento, não está em conformidade a um respeito de regras e de leis

espirituais.
Isso é extremamente importante de compreender, é algo, até mesmo, de fundamental.

A maior parte dos seres humanos mistura-se, geralmente, com quem não os olha e pensam levar uma ajuda a
alguém, enganando-se, grandemente, porque levam uma ajuda em função do que eles teriam feito nessa

situação.

Então, exceto o caso extremo de compaixão, no qual se pode apenas levar essa compaixão, essa Luz e esse
amor (ou a experiência vivida, exatamente de forma idêntica, na qual, aí, pode-se dar o que, para nós, foi

correto, a um dado momento, mas que não será, talvez, correto para essa pessoa), é um problema
extremamente difícil querer ajudar alguém.

É perfeitamente louvável querer socorrer o outro, mas atenção: socorrendo o outro para não interferir na
liberdade de escolha e na liberdade espiritual do outro.

Isso é extremamente importante.

Então, o único modo de não se afastar das regras e das leis espirituais é fornecer a compaixão e uma ajuda
que eu qualificaria de discreta.

Aí está o que é, certamente, a coisa mais importante.

***

Questão: diz-se, por vezes, que, no casamento, deve-se doar um ao outro?

São palavras que me fazem estremecer.
Se nos doamos ao outro, isso se chama um sacrifício, isso não se chama um contrato e uma união recíproca.

A doação do outro, a doação ao outro é algo que se chama um sacrifício e não diferentemente.

Jamais lhes foi dado, pedido, nem nas escrituras, nem no que se chama de casamento, para dar-se ao outro.
O importante é que o casamento é um contrato, assim como outro contrato: o contrato une duas pessoas, não

para melhor e para pior, mas para respeitar uma série de compromissos.

O primeiro dos compromissos não é o conceito de doação, o primeiro dos compromissos é o conceito de
respeito da pessoa, respeito que vai até respeitar a liberdade na união.

Em caso algum é necessário considerar o conceito de sacrifício, porque quem diz sacrifício diz, também,
noção de inferioridade de algo em relação ao outro.

Ora, os contratos devem unir duas pessoas no mesmo nível e deve ser considerado como uma troca.
A palavra comunhão, no nível dos discursos religiosos, parece-me, eu diria, a mais indicada, é uma comunhão

com a mesma Fonte, é uma troca e uma ocasião de crescerem juntos, mas, absolutamente, não para
considerar como um conceito de doação ao outro.

O contrato de doação de um ao outro corresponde a uma anulação da individualidade, o que é contrário aos
princípios espirituais elementares de Divindade do ser humano.

Ontem, parece-me, nós vimos o conceito de fusão.
Um casal não é para se fundir.

Ele pode se fundir durante certo tempo, mas o melhor dos contratos é a harmonia, o crescimento espiritual de
um e do outro, o crescimento pessoal de um e do outro, no respeito e na liberdade do outro.

Ora, se nos dermos ao outro, recusamos a própria liberdade.
Mas a união não é a ausência de liberdade, muito pelo contrário, é a maior liberdade, liberdade espiritual,

liberdade de alma.

Então, no nível da terceira dimensão, há cinquenta mil anos, o casamento era o meio de estabelecer um
contrato diante dos homens e diante de D'us, ou seja, isso obrigava o ser humano a respeitar certo número de

coisas e a reconhecer um compromisso (não uma doação, mas um compromisso recíproco).
Isso era fundamental.



E, obviamente, o casamento é algo de específico, que existe apenas nessa Dimensão.

Nas Dimensões superiores, isso não é, absolutamente, concebível, porque o contrato é passado, diretamente,
entre dois seres, sem ter por testemunha nem D'us, nem a religião e nem os outros seres humanos.

E porque não há necessidade de autenticar, no exterior, o contrato, o contrato é automático, através do olhar,
através de uma Vibração, e isso basta.

Mas, infelizmente, na sua Dimensão, isso não é realizável, porque o ser humano não possui a constância
necessária para honrar esse contrato durante um tempo suficientemente longo.
Portanto, ele tem necessidade de rememorar-se de que ele está unido ao outro.

O conceito de casamento é um contrato como outro, que une dois seres.
Há contratos de alma a alma, há contratos entre irmãos e irmãs, há contratos entre a Terra e cada ser humano

que nasce sobre esta Terra.
O ser humano não respeita, frequentemente, os seus contratos porque, a partir do momento em que se toma
encarnação nesse Sistema, toma-se encarnação em uma Dimensão e em um ser vivo que é a Terra, que se

deve respeitar e que jamais se respeita.
Então, o ser humano não é um homem de palavra, então, ele inventou regras e procedimentos para forçar-se,

de algum modo, a manter um contrato.

Dois seres que se amam são seres livres, eles não têm necessidade de contrato para amar-se, eles não têm
necessidade de um contrato para forçar-se.

Então, idealmente, espiritualmente, tal como é apresentado por algumas religiões e por algumas ideologias, o
casamento é uma festa que consagra a união de dois seres, que consagra a doação de um ao outro e do outro

ao um, mas a doação do quê?
A doação do corpo?
A doação da alma?

A doação da personalidade?
A doação da vida?

O amor é uma doação, mas ele não tem necessidade de contrato.
A partir do momento em que vocês ritualizam o amor por um contrato, é a pior coisa que pode existir.

O amor basta-se a ele mesmo, o amor dá o amor, ele não tem necessidade de um contrato, qualquer que seja.
Vocês não têm necessidade de um padre ou de pastor para comunicar-se com o Pai, vocês não têm

necessidade de passar algo no dedo para estar unido àquele a quem você ama.

Então, o ser humano oficializou rituais, rituais foram introduzidos, pouco a pouco, por seres que construíram
estruturas rígidas para controlar o ser humano.

O batismo não tem necessidade de um ministro, o verdadeiro batismo é aquele do Espírito Santo, ele se faz
diretamente.

Vocês ritualizaram coisas que são naturais.

Vocês estão casados a partir do momento em que amam alguém, de fato, quer esse casamento dure uma
vida, séculos ou um dia.

Para voltar à doação de amor, uma última coisa: é a única coisa que vocês têm a dar: é o Amor à sua
Divindade, à totalidade da criação.

***

Questão: ao que são devidos os fenômenos de fusão em um casal?

Tudo pode ver-se.
Há episódios fusionais vividos por casais ligados a contratos de alma, mas, geralmente, são contratos

kármicos, nos quais coisas importantes devem ser resolvidas, para tentar queimar laços que foram
demasiadamente fortes ou demasiadamente penosos.

Quando eu digo laços, eu não digo, necessariamente, laços afetivos fortes, isso pode ser assassinatos, podem
ser trapaças, no sentido mais elevado da alma.

Tudo se pode ver, mas a fusão é um processo de imaturidade afetiva e espiritual, também, de algum modo.

***

Bem, caros amigos, eu fiquei muito contente com todas essas questões extremamente pertinentes, e eu
espero que vocês estejam enriquecidos, como eu estou enriquecido, e eu lhes dou a minha Bênção e eu lhes

digo, certamente, até breve.
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Bom dia, caros amigos, estou feliz por reencontrá-los.
Então, eu sou todo ouvidos para responder às suas questões.

***

Questão: por que tantas pessoas parecem perder suas referências, nesse momento?

Cara amiga houve, durante meados de outubro, um período extremamente importante, no qual as energias da
3a Dimensão foram amontoadas, vamos dizer, de preferência, encaixadas com as energias da 5a Dimensão.

Houve, nessa ocasião, a ativação de um portal, no nível do conjunto do planeta, que permitiu testar a reatividade
da raça humana em relação à ativação da 5a Dimensão.

Então, efetivamente, a partir desse período, inúmeros seres humanos perderam um pouco, como que diriam,
os pedais, alguns muito, outros menos, mas todo mundo sentiu que acontecia algo, sem poder atribuí-lo,

obviamente, a um evento de natureza cósmica, mas isso está diretamente ligado, obviamente, a essa janela
que se abriu.

Vocês entraram, agora, em uma fase extremamente ativa, de ativações da 5a Dimensão.
Como vocês sabem, faltam, exatamente, pouco mais de seis anos para transpor todas as etapas e todos os

degraus que lhes restam a subir para aceder a essa 5a Dimensão.
Ora, as vibrações espirituais que descem para a sua dimensão nem sempre são reconhecidas como tais, isso
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depende dos níveis que estão abertos no interior do ser humano.
Alguns vão reagir através da raiva, outros vão reagir através da memória deficiente, outros vão reagir em

relação ao corpo que se torna deficiente e outros, enfim, vão reagir pela ilusão ou pelo ego espiritual, que
corresponde à visão espiritual deles, da evolução que não corresponde à realidade da Luz autêntica.

Então, para responder à sua questão, sim, esses episódios serão cada vez mais intensos, cada vez mais
próximos, obviamente.

Porque é preciso efetivamente compreender que a 3a Dimensão deve passar para a 5a Dimensão, ou seja,
que os modos de funcionamento distanciados, separados, da 3a Dimensão, devem apagar-se para aceder à
5a Dimensão, então, inúmeros seres humanos não abriram, perfeitamente, os canais que permitem aceder a

esse estado Vibratório.

A energia da 5a Dimensão desce, é uma energia de Luz autêntica, mas, se as pessoas não estiverem prontas
para recebê-la, no nível do topo do crânio e do coração, ela vai descer e ela tem, necessariamente, um ponto

de impacto preciso, que é o nível mais aberto da pessoa.
Então, se o ego tomar a frente nessa fase, bem, isso vai provocar períodos de lutas, períodos de confusões e

de desvarios.
Se alguém estiver sentindo raiva, essa energia de 5D não vai fazê-lo encontrar a paz, ela vai amplificar a raiva.

Se alguém estiver no julgamento, ela não vai eliminar o julgamento, ela vai reforçar o julgamento.

Por outro lado, se alguém estiver na fluidez da Unidade, bem, nesse caso, não haverá problema, isso vai
impactar-se na fluidez, vai impactar-se na cabeça, mas, também, no coração.

Ao passo que aqueles que abriram, talvez, um pouco, o coração, talvez, um pouco, a cabeça, mas que têm o
ego e os chacras inferiores muito mais abertos, bem, a energia de 5D vai esgueirar-se nesse nível.

Progressivamente e à medida que vocês acederem à 5D – até os períodos de agrupamentos, que são
períodos muito mais difíceis, eu diria, na sua linguagem – vocês vão viver períodos nos quais irão se sentir

cada vez mais isolados em meio às pessoas próximas de vocês que não estão na 5D, em meio ao seu
trabalho.

Todos os seres que vocês encontrarem, que não participarem, por enquanto, desse plano evolutivo, irão lhes
parecer diferentes, e é o que vai contribuir, de maneira extrema, para o seu sentimento de isolamento.

O momento no qual vocês devem abandonar será comunicado, ao mesmo tempo, pelos seres de Luz, mas,
também, pela sua consciência.

Enquanto vocês sentirem, mesmo se for difícil, que é preciso trabalhar, ganhar o dinheiro, é preciso continuar a
fazê-lo, porque o problema que se coloca, e vocês sabem disso, permanece, de qualquer forma, por muitos

anos.

Ninguém conhece, por enquanto, o momento em que a 5a Dimensão será atualizada, totalmente, na 3a
Dimensão.

Naquele momento, obviamente, as regras de funcionamento nada mais terão a ver com o que vocês
conhecem.

Mas imaginem que vocês parem, muito tempo antes, e sem senti-lo, porque vocês se sentem mal, porque se
dizem cansados dos outros da 3D e vocês param tudo, o que vai acontecer se a 3D durar mais tempo do que o

previsto?

Eu creio que vocês terão informações suficientes, pelas canalizações, pelos sonhos, pelas informações que
lhes serão dadas à noite, que irão lhes dar, quando chegar a hora, adequada, na qual, aí, não será preciso

transigir.
Será preciso decidir parar, mas não são vocês que irão decidir, é a sua consciência, são as entidades

espirituais que os guiam, são os seus sonhos que irão lhes dizer «aí, agora, basta!».

Isso pode ser, também, as circunstâncias da vida, uma epidemia, os elementos, um acidente, também, que
pode acontecer para freá-los.

Mas, por enquanto, vocês não estão aí.
Mas vocês irão sabê-lo, no momento oportuno, quando será preciso soltar tudo.

***

Questão: essas descidas de energia vão ocorrer de maneira aleatória ou de acordo com ciclos?

Isso não é aleatório, mas não está em relação com ciclos que vocês conhecem.
Aí, são eventos que ultrapassam, amplamente, a esfera histórica desse planeta ou desse Sistema Solar, ou



seja, não é preciso ali ver unicamente os ciclos de atividades lunares ou ciclos específicos, em relação a
planetas ou, ainda, unicamente, em relação a festas ditas religiosas ou ligadas à própria história do planeta.

Mas há um conceito de regularidade aritmética, uma progressão aritmética, eu diria, até mesmo, em relação à
repetição desses períodos.

Então, obviamente, os seres humanos ali respondem em função da sua possibilidade e da sua capacidade
para adaptação e para abertura à 5a Dimensão.

Os elementos também, obviamente, ali respondem em função de diferentes zonas geográficas propícias ou
não ao desabrochar da 5a Dimensão, mas, também, em relação à resistência à instalação da 5a Dimensão.

É um progressão aritmética, no sentido em que ela corresponde a uma multiplicação da potência, mas,
também, a uma frequência que vai seguir um ritmo preciso, que segue, o que iria aproximar mais este período

são inúmeros primeiros cálculos em dias, que vão aproximar-se da Unidade, que irá sobrevir em 2012.

***

Questão: o que é chamado de «insuflação do ego»?

A partir do momento em que vocês estiverem centrados, não pode haver insuflação do ego.
A insuflação do ego corresponde a tomar-se por algo de muito mais importante, e isso significa, também, que o

ego porta-se no nível espiritual e que, portanto, a personalidade toma-se pela Divindade.

***

Questão: poderia dar-nos informações sobre a subida da Kundalini?

A partir do momento em que há o despertar e a subida da Kundalini, há subida do fogo terrestre até o
cérebro, na época em que eu vivenciei, isso foi antes do período de mutação no qual vocês estão, onde vocês

têm a chance inesperada de viver a descida da Luz no seu cérebro.

Bem, antes que a Kundalini desperte, há movimentos de energia, hoje, que acontecem: primeiro, a energia Luz
desce em vocês, progressivamente e à medida do tempo, ela vai ampliar o canal da sua coluna vertebral e,

depois, em seguida, ela vai encontrar a Kundalini, e essas duas energias vão voltar a subir, juntas.

Não pode haver queimadura do cérebro ou, em todo caso, uma queimadura extremamente limitada em relação
ao que existia durante a minha vida.

Na minha vida, o iniciado devia e o próprio mestre devia se elevar, pela sua própria vontade, para a Luz divina.
E, para isso, era preciso liberar o ego, mas, sobretudo, permitir à Kundalini subir, portanto, o fogo terrestre.
Mas, quando o fogo terrestre sobe, ele queima, efetivamente, as estruturas, porque ele não se beneficiou,

anteriormente, de uma ampliação do canal mediano, pela Luz que vem do alto.
Então, sim, efetivamente, o despertar da Kundalini, tal como ele era vivido no antigo tempo, absolutamente,

nada tem a ver com o que vocês podem viver agora.

E, mesmo se houvesse uma vida extremamente sadia, extremamente espiritual, extremamente conectada com
a minha Ordem, o despertar da Kundalini, tal como eu vivi junto aos mestres hindus, após a minha viagem para

lá, foi extremamente penoso de viver.
Eu pedi, obviamente, ao meu mestre para parar com isso, porque o meu cérebro não foi feito para isso.

***

Questão: esse despertar, se for demasiado brutal, pode levar à combustão espontânea?

No antigo tempo, sim, perfeitamente, hoje não mais.

***

Questão: se vivermos esse despertar, lembramos das vidas anteriores?

O despertar, hoje, é diferente do que acontecia há trinta ou quarenta anos.
Hoje, a partir do momento em que vocês recebem a Luz do alto, vocês ativam os chakras da parte superior e,

naquele momento, vocês acedem à memória das suas vidas passadas (nde: atualmente, desde o início da
Liberação, esta abordagem não é mais recomendada, muito pelo contrário).

Não há necessidade de ter o despertar da Kundalini para isso.



Em todo caso, antes de ter a memória completa, vocês têm rostos que passam atrás dos seus olhos fechados,
são os rostos que vocês tinham nas suas diferentes encarnações.

Anteriormente, era preciso que o fogo terrestre subisse até o cérebro para ter acesso à memória de vidas
passadas.

***

Questão: a repetição de invocações pode permitir o despertar?

Não há qualquer mantra capaz de abrir seja o que for.
A repetição de mantras é algo que pode, simplesmente, pôr o mental em repouso, devido ao simples fato de

repetir.
Agora, se houver abertura, é porque o ser está pronto, não é porque houve repetição do mantra.

Caso contrário, isso seria conhecido.

Com a quantidade de «Pai Nosso» que foi dito sobre este planeta, com a quantidade de Aum que foi
pronunciado, o planeta estaria, agora, na 12a Dimensão.

É uma ilusão crer que a palavra, ou a repetição de palavras, seja capaz de ativar algumas estruturas.
Há palavras de potência e palavras Vibratórias, em especial nos alfabetos sagrados, mas, se a estrutura não

estiver pronta, a repetição das palavras nada irá fazer.

Vocês não têm a potência do Verbo.
Então, entretanto, efetivamente, repetindo algumas vezes determinadas frases, têm-se flashes, uma alteração

energética que faz com que um chakra vai funcionar diferentemente, a um dado momento, no momento em que
vocês repetirem esse mantra.

Mas isso não é nem a Mestria, nem o Despertar.

***

Caros amigos, eu lhes agradeço por todas as suas questões e por todas as suas interrogações.
Eu penso que tivemos uma comunicação frutífera, então, eu lhes digo até breve e dou-lhes, como de hábito,

todas as minhas Saudações e as minhas Bênçãos.
Boa sorte a vocês, para avançar nesse caminho.

Dirijam-se com toda serenidade para a sua Luz interior.
Eu os amo e os abraço com o meu Espírito, e eu lhes digo até a próxima vez.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, primeiramente, recebam todas as minhas saudações habituais, e estou muito contente,
verdadeiramente, de estar com vocês esta noite, para trocar coisas.
Eu espero que lhes permitam ir muito mais ainda para a Luz que vocês procuram do fundo de seu coração.

Questão: qual é a diferença entre o perdão e a redenção?

É uma questão extremamente filosófica essa.
Então, o perdão corresponde ao apagamento de algo que foi feito, que não está conforme: perdoar a si
mesmo, perdoar aos seus pais, perdoar ao seu inimigo.
A redenção vai bem além do perdão porque, quando se perdoa, isso não quer dizer, necessariamente, que se
está redimido.

A redenção é, ao mesmo tempo, o perdão, mas, também, a redenção, a um nível extremamente elevado, uma
aspiração para os planos espirituais os mais puros, ligados ao perdão do que foi feito.
Mas o perdão, sozinho, não é a redenção.
A redenção compreende o perdão.
Perdoar é, por vezes, extremamente fácil, mesmo se isso pareça muito difícil para alguns seres encarnados
que não conseguem perdoar o que eles viveram.

A redenção é uma etapa suplementar, porque a redenção permite, ao mesmo tempo, perdoar, mas, sobretudo,
redimir os erros dos outros, e isso é algo que não é possível a muitas almas encarnadas.
Mas a redenção não é algo que necessite de atos, a redenção é uma atenção espiritual, pura, que não tem que
se colocar fundamentos em uma ação ou em palavras precisas nessa dimensão.
É uma atitude do Espírito Santo, que vai provocar essa redenção.
A etapa humana, ao nível da terceira dimensão é, unicamente, estar no perdão.
A redenção sobrevém após.

A redenção é algo que não passa pelas palavras.
E inúmeras pessoas dizem que perdoam, embora elas nada perdoem.
Elas se servem das palavras para trair o próprio espírito.

Questão: poderia lembrar-nos, brevemente, a que corresponde, verdadeiramente, o “Todos os
Santos”?

O Todos os Santos, simplesmente, festa de todos os santos, mas, também, festa de todos os mortos, ou seja,
é um momento privilegiado no qual, teoricamente, eu digo, efetivamente, teoricamente, as portas de
comunicação na terceira dimensão entre o que está desse lado do véu e do outro lado do véu é muito mais
fácil, porque esse é o dia de comemoração em relação aos mortos da família que se honra, mas, também,
comunhão com todos os santos e todos os personagens que tiveram uma ação de Luz nesse planeta.

Então, meus amigos, eu lhes aporto minha bênção, meu amor.
Eu lhes digo até muito em breve.
Fiquem bem, caros amigos e, ainda uma vez toda a minha bênção.
Até breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, vamos começar, agora e já, a responder às suas questões.

Questão: o fato de ter sido considerado como um grande mestre durante sua vida mudou algo em
seu caminho, após sua morte?

Então, caro amigo, vou responder-lhe de uma maneira que é extremamente simples.
O fato, a maneira pela qual você é considerado desse lado no qual você está do véu não tem qualquer espécie
de importância.
A progressão faz-se, unicamente, em função do bem que você terá feito ao seu redor.

Eu não gosto muito da palavra amor, porque nela colocaram muitas coisas que não são do amor, mas de
coisas diferentes, então, progressivamente e à medida de cada um de seus feitos, você o nutrirá, você o
regará dessa vontade de bem, você crescerá em sua aura e crescerá em seu potencial espiritual.
É a única coisa que importa e em relação à evolução de sua alma e de seu espírito.

Então, não o julgarão e você mesmo não será julgado através da noção de mestria aparente, mas da mestria
real que você tiver colocado para aportar o bem ao seu redor.
É a única coisa que permite crescer na evolução espiritual e, absolutamente, nada mais e, sobretudo, não o
papel conhecido ou desconhecido que você teve em sua vida.

O bem que eu fiz, caro amigo, fez-se através do ensinamento, mas, também, através de todos os seres que eu
pude encontrar em minha vida, para os quais eu sempre tentei aportar vontade de bem, não, necessariamente,
através de palavras, não, necessariamente, através de grandes discursos nem de conferências, mas,
simplesmente, a cada encontro que eu dava.
Isso influenciou meu caminho de alma da maneira em que, progressivamente e à medida que vocês nutrem
outros seres humanos no sentido da Luz e do bem, progressivamente sua alma expande-se e junta-se às
fronteiras de seu Espírito, que é o reflexo do Espírito da Unidade.

Vocês devem ter certo número de caminhos, digamos, de experiências de vida para chegar a fazer o bem por
toda a parte em que vocês passem, independentemente, como dizia o Cristo, de noção de julgamento, da
noção de cartesianismo.
É preciso chegar a avançar na vida, portando o máximo de bem a todos os seres que vocês encontram, tanto
amigos como inimigos.
É a única coisa que entra em conta na pesagem, no peso da balança.
Os poderes espirituais são apenas a consequência disso.

Vocês não serão julgados sobre a utilização de sua doação (porque não é uma doação, é algo que é natural),
vocês serão, unicamente, julgados sobre a qualidade de bem que vocês tenham feito ao seu redor.
Quando eu digo ao seu redor não é, unicamente, a família, são todos os seres que vocês vão encontrar.

O importante não é estar próximo ou afastar-se, o importante é o que vocês fazem em Espírito, em relação a
essa pessoa.
Vocês podem dar-lhe uma bofetada na cara e amá-la muito, e enviar a ela o máximo de bem e de Luz, isso é o
Espírito que age.
Mas vocês podem, também, tomar uma pessoa em seus braços, dizer a ela que vocês a amam e emitir
pensamentos de morte, de inveja, de julgamento.
O importante é o que acontece em seu Espírito.

Questão: o que acontece quando a expansão da alma vem tocar o Espírito?

Naquele momento, vocês vão descobrir os inúmeros poderes da alma, os dons místicos múltiplos que foram
descritos por diferentes santos e vividos por diferentes santos ou diferentes pessoas consideradas como
santas ou que viveram em um odor de santidade.

Então, primeiramente, vocês vão ouvir o canto da alma e o canto do Espírito em seus ouvidos, em sua cabeça.
Em seguida, vão afinar as percepções vibratórias, mas, isso, é a consequência.
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Em seguida, vão afinar as percepções vibratórias, mas, isso, é a consequência.
Aqueles que têm percepções vibratórias ou de dons não estão, necessariamente, na Luz, é preciso,
efetivamente, compreender isso.
É preciso que isso se torne uma consequência e não a causa, isso é extremamente importante a compreender.

Então, a partir do momento em que vocês fazem o bem e, cada vez mais, o bem, a partir do momento em que
o julgamento deixa sua cabeça, em que vocês estão em uma neutralidade benevolente, vocês vão adquirir
certo número de potencialidades novas, que vão despertar-se a vocês.
Mas não é preciso procurar adquirir essas potencialidades se vocês não fazem o bem porque, aí, vocês entram
em esquemas que não vão ao sentido da Luz.
Porque potencialidades psíquicas podem desenvolver-se sem que haja qualquer evolução da alma.

Você pode tornar-se clarividente, poderá ter acesso a fontes de informações situadas ao nível astral, portanto,
emocional, mas que não estão em relação com a evolução espiritual.
Os dons e a ilusão do dom são duas coisas que podem confundir-se quando se está no ego e na
personalidade.
É preciso, efetivamente, ver que, mesmo o potencial da alma, a partir do momento em que há abertura à
vontade de bem, isso não quer dizer que tudo seja bem sucedido naquele momento, porque isso vai depender,
também, do uso que é feito do dom.

Se esse dom é utilizado para manipular o outro, se esse dom é utilizado em seu proveito pessoal, naquele
momento, há desvio da Luz.
A dificuldade e a armadilha no caminho da mestria situam-se nesse nível.
Inúmeros médiuns foram tentados a utilizar seu próprio dom em proveito próprio e, portanto, transformar a
realidade do que era recebido para favorecerem o que eles queriam.

Questão: eu estou na distorção de meus potenciais ou não?

O caminho permanecerá, sempre, claro, a partir do momento em que vocês chegarem ao cerne da questão, tal
como você coloca.
Isso quer dizer que, progressivamente e à medida de sua expansão para a Luz autêntica, para a vontade de
bem, enquanto vocês se colocam a questão, isso quer dizer que o ego está, ainda, no guard-rail e que a alma,
também, está no guard-rail.

A partir do momento em que há a certeza, em que não há mais a dúvida (o que não quer dizer não ter a fé), isso
quer dizer que o ego tomou a frente.
Não confundir o ensinamento do mestre e os poderes do mestre e crer que esse mestre de sua vida não tenha
experimentado a dúvida.
Eu mesmo, quando estive na prisão, acreditem, efetivamente, que eu duvidei, não houve um dia de minha vida,
quaisquer que fossem os eventos vividos, qualquer que fosse a mestria, quaisquer que fossem os contatos,
em que eu não tenha duvidado da correção de meu caminho.
E, no entanto, Deus sabe que a fé jamais me deixou.

Não confundir o que se chama a fé em Deus, a fé na Luz e a fé em si, são duas coisas totalmente diferentes.

Questão: por que seus ensinamentos são tão perturbantes para algumas pessoas?

Cara amiga, há algo que é importante a compreender, há uma emanação áurica de casulos de Luz na sala, que
está escutando o que eu digo e vocês sabem, efetivamente, que os bla-blas são coisas, mas a atmosfera
vibratória é outra coisa.
Independentemente de minhas palavras, isso vai impactar, diretamente, como em minha vida, os seres que
cruzam meu caminho e que cruzam o caminho de qualquer mestre encarnado.
E, frequentemente, há seres que vão duvidar – o que é bom –, mas há outros que vão tomar o caminho inverso.

É preciso lembrar-se da história de Judas: não foi por acaso que Judas existiu.
Então, cada mestre vai encontrar apóstolos em seu caminho, que vão seguir seu caminho, mas, também, Judas
que vão tentar, a todo custo, apagar essa Luz que os põe em face do próprio ego.

Então, sim, minha presença é impactante, mas não mais do que a presença de Maria ou não importa de qual
ser de Luz realizada que desça, realmente, em sua dimensão.

Questão: como explicar que pessoas que vivem certa forma de consciência basculem tão
rapidamente no ego?

Mas, cara amiga, para todo ser humano há risco de queda.
Mesmo os seres os mais despertos podem correr o risco da queda.
O ego é o que mantém a vida na terceira dimensão; se não houvesse mais ego, completamente, não haveria
mais vida na terceira, vocês teriam ascensionado, diretamente, com seu corpo ou sem seu corpo, mas vocês
passariam ao outro lado do véu.

O ego é o que mantém a vida.



A partir do momento em que vocês ainda estão na vida, o ego está presente, então, o ego pode, a qualquer
momento, tomar a dianteira.
O Cristo também pediu ao Seu Pai para afastar o cálice, durante a agonia.
Então, compreenda, efetivamente, que um ser humano que não tem a consciência do Cristo está, mesmo se
seja um mestre, sob a influência, mesmo mínima, de seu ego, até o último dia de sua vida encarnada.

Questão: como reconhecer um «mestre»?

Obviamente, a primeira coisa que caracteriza um mestre desperto e realizado ou, em todo caso, um mestre, é a
humildade, é a primeira das virtudes que deve transparecer, pelos dons, lembrem-se.
Os dons são apenas a consequência e não a causa.

Então, isso é o mais importante.
Um ser que não está na humildade, que não é capaz de olhar uma criança, que olha as coisas do alto, não é um
mestre.
Há outros, obviamente, mas ele é aparente a partir do primeiro olhar.
Uma coisa que é importante a saber é que, quando vocês estão no caminho para o despertar, no caminho para
a mestria, a partir do momento em que aparecem, realmente, novas potencialidades da alma na encarnação,
então, o ego não pode fazer aparecer uma falsa humildade.
Portanto, a humildade é um critério real, quando os dons estão aí.

Agora, obviamente, isso exclui aqueles que trapaceiam ou que iludem a eles mesmos.
Aqueles que estiverem na falsa humildade, ou seja, nos meios conectados um pouco à new-age, como vocês
dizem hoje, são pessoas que vão apresentar-se com um lado meloso, um lado de grande adepto da liberdade,
um meio de liberados, como se diz, mas que estão completamente envelopados em modos de funcionamento
esclerosados.

Então, eles podem apresentar-se com um grande sorriso e dizer-se «não, não, eu nada sou» e apresentar-se
como muito doces, digamos.
Entretanto, não é, de modo algum, a realidade do que eles são.
Basta, para isso, pô-los em face do próprio ego, simplesmente, indo contra o que eles pensam ou contra o que
eles dizem, e eles se colocarão em cóleras escuras, porque eles, absolutamente, nada controlam e, sobretudo,
não as próprias emoções.

Bem, caros amigos, vou deixá-los.
Eu lhes aporto, como de hábito, todo o meu amor, toda a minha bênção, toda a minha vontade de bem e
desejo-lhes muita fluidez da unidade nos dias que vêm, e eu lhes digo, certamente, até muito em breve.
Fiquem bem.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas neste lugar.
Estou, estejam certos disso, extremamente tocado por reencontrá-los, para poder, como de hábito, trocar,
participar e dar informações que, eu espero, serão extremamente importantes em suas evoluções e permitir-
lhes-ão caminhar para a Luz autêntica, e o desejo que eu posso formular é esse.

Então, primeiramente, eu lhes desejo, obviamente, as boas vindas, e sou todo ouvidos, para tentar ajudá-los, na
medida das possibilidades que me são oferecidas, através do canal e orientá-los, acalmá-los, dar-lhes algumas
informações, desde que eu o possa.

Então, obviamente, a palavra está com vocês.

Questão: é verdade que o ano de 2007 será pleno de perturbações e será acompanhado de muitas
partidas?

Primeiramente, cara amiga, é importante dizer que a vida é partida permanente.
Há coisas que se produzem todos os anos.
O ano 2007 é, efetivamente, extremamente especial, porque é o ano que se inscreve, eu diria, desde o ano
2006, em um ciclo extremamente preciso, que vai levá-los, durante um período de sete anos, até o período do
fim do ano 2012.

Então, vocês entraram, efetivamente, no que se convencionou chamar de um ciclo extremamente importante
para o acesso à Luz, o acesso à divindade interior.
Obviamente, vocês estão a par de tudo isso, então, obviamente, no ano 2006, a partir, eu diria, em especial, do
último trimestre, especificamente, houve efusão de energia muito específica, que começou durante o mês de
outubro e que, efetivamente, terminará no período em torno do solstício de inverno, ou seja, 22 de dezembro.

Há, durante este período, grandes oportunidades de transformações e de acesso para as almas que o tenham
desejado, que fizeram o pedido interior de aceder a uma dimensão nova e, mais do que nunca, a dimensão que
lhes é prometida, ou seja, a quinta dimensão aproxima-se, cada vez mais, de sua terceira dimensão e, durante
este período específico, há, como dizer..., espécies de janelas que se abrem e que permitem uma junção
muito mais importante entre sua dimensão e aquela da quinta dimensão.
Um período, eu diria, de efusões de energia e que permitem, nesses momentos privilegiados, contatar a
divindade interior de maneira muito mais importante.

Então, obviamente, partidas sempre houve, há delas, sempre, como vocês sabem, e como inúmeros médiuns
e como numerosas aparições, desde agora mais de dois séculos, assinalam-no.
Vocês entraram em um período extremamente abençoado, um período de abertura espiritual como, jamais,
essa humanidade, conheceu, há mais de cinquenta mil anos.
Então, é preciso, efetivamente, ter-se pronto, como dizia o maior mestre encarnado sobre este planeta, ter-se
pronto, ter sua casa limpa, para o instante propício do derramamento da Luz, porque ninguém conhece a data
precisa na qual o Espírito Santo (como vocês o chamam, alguns, a Shekina, se preferem) virá efusionar-se
para desposar essa dimensão e fazê-la subir e fazê-la ascensionar, para aqueles que estiverem prontos e,
também, o planeta, em sua totalidade, mas não, unicamente, esse planeta, o conjunto do Sistema Solar e de
outros sistemas solares para uma dimensão nova de vida.

Então, já no ano passado eu havia assinalado, para o inverno de 2006 [no hemisfério norte], a manifestação de
certo número de elementos, inúmeras informações circulam em relação à movimentação de elementos
atmosféricos extremamente importantes.
O ar, obviamente; o fogo, com os despertares de vulcões do cinturão de fogo do Pacífico, mas todos os
elementos participam dessa transmutação de almas individuais, mas, também, do corpo planetário, para aceder
a esse novo espaço de vida.

Então, obviamente, como eu disse em numerosas reprises há agora um ano, é importante fazer a calma
interior, dirigir-se para a mestria interior, não procurar, agora, a data precisa em que tal ou tal evento apresentar-
se-á, porque os eventos já estão aí.
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Obviamente, cada dia é um evento importante, a cada dia acontece algo sobre esta Terra que os aproxima,
individual, coletivamente, do que se convencionou chamar a quinta dimensão.
Isso é extremamente importante a assimilar, a integrar.

É-lhes solicitado para observar as manifestações elementares exteriores também, não profetizar, não procurar
as datas porque, mesmo nós, ao nível em que estamos, não podemos afirmar, de maneira formal, a data de tal
ou tal evento, até o último momento, ou mesmo nas setenta e duas horas que precedem o evento.
Então, não é algo que vá acontecer a um dado momento, é algo que acontece todos os dias, e é algo que vai
durar durante numerosos anos.

Durante esses numerosos anos vocês terão, em múltiplas reprises, contatos com essas janelas cósmicas que
lhes permitirão tentar entrar na fluidez da Unidade, entrar na fluidez de sua divindade interior e reconectar-se à
fonte do que vocês são, ou seja, um ser e um filho de luz.
Então, obviamente, as circunstâncias da vida em terceira dimensão, tais como vocês as conhecem desde, para
alguns, numerosos anos, para alguns, numerosas vidas, devem transformar-se, obviamente, elas também.

Frequentemente, eu disse que os valores para os quais vocês estavam encarnados, para os quais a
humanidade bate-se, hoje, não são os valores autênticos da espiritualidade autêntica e não são os valores
autênticos da verdadeira Luz.
Então, obviamente, há um período no qual as regras da quinta dimensão vêm impactar as regras de
funcionamento da terceira dimensão, e essas regras, vocês podem imaginar, não são, de modo algum, as
mesmas.

Os valores que fazem sua vida – seja a família, seja preservar as necessidades vitais, por exemplo, encontrar
um teto, por exemplo, encontrar o alimento, por exemplo, encontrar um trabalho – são, absolutamente, irrisórios
para a quinta dimensão, porque as necessidades não são, de modo algum, as mesmas e, entretanto, vocês
não estão na quinta dimensão, portanto, devem estar em um período, eu diria, transitório, no qual é preciso
tentar, de algum modo, conciliar entre o que é antigo e o que vem, a toda velocidade, e que concerne à nova
vibração, à nova emergência desse novo modo de funcionamento da Luz, mas, também, novo modo de
funcionamento do que vocês chamam as regras sociais ou, mesmo, as regras energéticas.

Inúmeras modificações devem sobrevir durante este período, então, o ano 2007 é, efetivamente, um ano, eu
diria, de escolhas importantes.
Será que se aceita cessar as experiências fúteis da encarnação, tais como vocês as vivem há mais de
cinquenta mil anos, para a maior parte de vocês, e voltar, realmente, à casa?
Quando eu digo à casa não é o fim do caminho, eu digo, simplesmente, reintegrar as dimensões de luz
supraluminosas, supradimensionais que não conhecem, eu diria, qualquer sombra e que, sobretudo,
engendram modos de vida e modos de funcionamento que nada têm a ver com as estruturas sociais,
familiares, afetivas, vibratórias, espirituais que vocês estabeleceram na terceira dimensão e que eram
necessárias, até certo ponto, muito recente.

Aí está, cara amiga, a resposta que se pode dar, mas cada ano é um ano importante, cada ano é um ano
probatório que os aproxima do prazo de 2012, mas ninguém conhece a data, eu diria, da ascensão definitiva.
Ninguém conhece a data da intervenção mariana, que lhes anunciará, a todo ser vivo sobre este planeta,
desperto ou não desperto, o período da escolha final, isso, ninguém conhece a data, mas tenham-se prontos.

Questão: quando eu o chamo, eu o chamo OMA, e não Mestre, isso importa?

Caro amigo, se o chamado corresponde ao que você sente, ele será, de qualquer maneira, correto, isso é o
mais importante.
O chamado que vem do coração é um chamado que eu reconheço.

Questão: o que é dos ensinamentos que você havia dado em sua vida?

Então, agora, o ensinamento que foi retranscrito de minhas palavras, de minhas trocas, de minhas
conversações que eu tive em minha vida correspondem, certamente, a uma época preparatória em relação
àquela que vocês vivem hoje, o que não quer dizer que esse ensinamento, como qualquer outro ensinamento,
deva ser colocado de lado, mas deve ser, de algum modo, terminado.

Mas eu fui levado a dizer que o mais importante não os ensinamentos (quaisquer que sejam, mesmo os meus,
eu me gabo muito disso), mas o mais importante é encontrar a dimensão interior, encontrar o ser interior,
encontrar a Fonte, encontrar o acesso a essa porta interior que o conduzirá à sua divindade interior.
Isso não tem necessidade de técnica, não tem necessidade de ritual, não tem necessidade, como eu dizia, de
ir, em minha vida, adorar o Sol ao seu levantar, basta estar na pureza de intenção, na pureza de coração e,
verdadeiramente, em toda sinceridade, sem mentira alguma, pedir para que a Luz esteja presente.
Isso passa de qualquer ritual, isso passa de qualquer abordagem, eu diria, iniciática, precisa, que permitiria
aceder a Luz fazendo tal ritual ou tal oração ou tal não sei o quê.
É-lhes solicitado, hoje, para entrar na simplicidade, não é mais tempo de adotar esquemas antigos,
purificadores, o importante é permanecer na justiça, essa é a palavra chave, a justiça, a autenticidade, a
simplicidade, isso os conduzirá, muito mais facilmente, à divindade interior do que os rituais.



Questão: a que corresponde a perda de apetite, fora de qualquer doença?

É preciso, efetivamente, compreender que as energias, como eu dizia precedentemente, da quinta dimensão,
vão induzir certo número de modificações no interior de sua estrutura sutil e física.
Eu não vou, agora, contar-lhes toda a vida em quinta dimensão, obviamente, mas há algumas regras de
funcionamento que são profundamente diferentes, como eu disse.

Então, quando se toca a quinta dimensão – seja por um processo de despertar do kundalini, seja por um
processo chamado despertar do coração, seja por um processo de contato com a Shekinah– o processo que
se produz vai induzir uma impregnação das estruturas físicas e sutis pela energia de quinta dimensão.
Então, durante um tempo variável, certamente, não definido, de momento, inúmeros seres humanos vão passar
por regras de funcionamento que são oriundas da quinta.
Na quinta dimensão, o fato de alimentar-se não é, absolutamente, mais necessário, a alimentação pode ser
feita, a boca continua a existir, mas a nutrição essencial provém, diretamente, da Fonte, ou seja, da própria Luz.
Vocês comem, na quinta dimensão, a única nutrição assimilável, diretamente, que á a Luz.

Questão: o que se chama de «criança interior»?

Caro amigo, o que você chama de criança interior corresponde a uma terminologia precisa, o que quer dizer
que, a um dado momento, o ser humano começa a aperceber-se de que ele não é apenas uma personalidade.
Mas, além de sua compreensão mental do que é a alma e o espírito, existe algo no interior de si que apenas
demanda desabrochar, crescer e tomar a dianteira da cena.

Então, chamou-se, em linguagem poética, a criança interior, mas nada mais é do que a dimensão da alma e do
espírito, de toda a eternidade, presente em você.
Então, a criança interior pode apresentar-se de diferentes modos.
Por vezes, vai tratar-se de uma ardência ao nível do chacra do coração, que corresponde à abertura do
codificador.
Por vezes, há mudança de modo de funcionamento, por exemplo, das pessoas que se põem a dormir ou a
comer mais, porque há a tomada de consciência de outro estado que estava aí, mas que se revela, é o
despertar, propriamente dito.

Mas não se esqueça, jamais, de que o processo de despertar é apenas um processo no início do caminho.
É-lhes solicitado, hoje, para ir bem além do despertar; é-lhes solicitado para adquirir a mestria, e isso é outra
coisa que não o despertar.

Lembrem-se do que dizia o Cristo, mas, também, do que dizia, sobretudo, São João, em seu apocalipse.
Ele dizia «haverá muitos chamados»: os chamados são aqueles que vivem o despertar, aqueles que são
marcados na fronte, ou seja, que sentem os chacras que se abrem, que receberam o Espírito Santo, a
Shekinah, mas que devem ir ao fim do caminho, ou seja, fusionar sua materialidade e sua espiritualidade, para
fazer ascensionar o corpo de terceira dimensão para a quinta dimensão.
«Muitos chamados, poucos escolhidos».

Então, o despertar à criança interior é algo de essencial, mas é importante não parar na beleza da criança
interior, mas ir ao fim do caminho, e o fim do caminho é a mestria.
Ora, a mestria adquire-se apenas na condição de não mais querer controlar sua vida, de fazer a vontade, como
dizia o Cristo na cruz: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Isso é fundamental: a partir do momento em que se vive o despertar (e, sobretudo, para aqueles que vão vivê-
lo agora, nos meses, semanas, anos que vêm), não ver o despertar como algo que seja o fim do caminho, mas,
efetivamente, o início do caminho, não parar no caminho e ir para a mestria, ou seja, aceitar soltar: aí está a
mestria.

Aceitar não mais controlar alguns elementos que os seres que os guiam varrem de seu caminho, de seu
interior, diante de sua porta, o que quer que lhes seja proposto, a aceitação total.
Porque, a partir do momento em que o despertar é vivido e, sobretudo, agora, vocês serão confrontados a
eventos que poderiam ser, na terceira dimensão, qualificados de desagradáveis, no mínimo, mas que fazem
parte, entretanto, do caminho de início para sua mestria.
«Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha»: mestria, simplicidade, humildade, acolhimento, aí estão as
palavras-mestres.
Eu repito: sem técnica.

Portanto, o despertar é algo de muito belo, que se acompanha, agora (para esses últimos anos, restam seis
anos), de manifestações ditas espirituais, místicas, que evocam o que acontece na quinta dimensão, mas essa
não é a finalidade.
É preciso ir ao fim do caminho, é preciso transcender as coisas que não fazem parte da quinta dimensão.
Na quinta dimensão não há sombra, não há lugar para a sombra, há lugar apenas para a Luz e a Luz é outra
coisa, que não o que vocês concebem ao nível mental e outra coisa que não o que vocês puderam viver,
alguns de vocês, quando de experiências ditas místicas de confrontação ou de acolhimento da Luz que



corresponde ao despertar da criança interior.
Isso é a iluminação, mas a iluminação não é o fim do caminho, isso é importante a compreender.

Lembrem-se de que nesse caminho, após o despertar, restará, sempre, uma última armadilha, que é o
guardião do limiar, que é o ego espiritual, isso é extremamente importante a compreender porque, durante este
período mágico, extremamente poderoso, no qual vocês entraram agora, «muitos chamados, poucos
escolhidos», porque é preciso estar consciente de que o apelo, mesmo se vocês ouvem Maria que lhes fale,
não é a finalidade do caminho.
É preciso ir transcender, superar o ego espiritual, que quer tudo puxar para ele.

Como dizia Buda: «quando você encontra os poderes, salve-se, rapidamente».
Aí está, então, para salvar-se rapidamente, bem, é preciso demonstrar, fazer prova de humildade, de justiça, de
transparência e de simplicidade.

Questão: o que se pode fazer para «ver» mais, em todos os sentidos do termo?

Caro amigo, manter a simplicidade, «felizes aqueles que creem sem terem visto».
Se você não vê, é que a vontade é que você não veja, se você vê, é que a vontade é que você deve ver,
primeira coisa.
Vocês sabem, vocês foram habituados, e eu também, quando se está vivo, quando há sintomas, mesmo
quando se é um mestre inspirado, eu diria, que chegam ao nível do corpo, ao nível das energias, faz-se,
sempre, a distinção das energias, faz-se, sempre, a distinção das coisas entre o que é do domínio patológico e
do domínio fisiológico.
Então, lembrem-se de que vocês voltam para um espaço de quinta dimensão no qual a sombra não existe, no
qual a doença não pode existir.

Há muitas modificações, eu repito, que sobrevêm, já – entre outras, nesse momento, o sistema imunitário –
para os humanos que se têm à porta do despertar ou à porta da mestria, que são extremamente importantes.
As modificações ao nível do pâncreas, ao nível do timo são extremamente importantes e modificam a estrutura
física.
Mesmo ao nível do cérebro há zonas diferentes que se animam, que se ativam, que fazem com que haja
modificações de distribuição da substância glial ao nível do cérebro, isso faz parte do início de transformação
de estruturas físicas para a quinta dimensão.

A partir do momento em que se engaja em um caminho para a mestria, não há mais lugar para a doença.
A doença faz parte da terceira dimensão, a doença corresponde à lei de ação/reação, a doença era dada, em
alguns casos, para evoluir, mas, aí, vocês se dirigem para a cura.
Então, obviamente, há os que vão curar deixando o corpo, há os que vão curar ascensionando o corpo, mas, de
qualquer modo, a maior parte das almas que estarão no caminho do despertar e que tiverem aterrissado no
passo da mestria transporão essa porta, seja com ou sem o corpo.

Quando se está na quinta dimensão, quando um sistema solar que acolhe a vida, aí, sua humanidade passa à
quinta dimensão, a morte, absolutamente, nada é, porque há uma continuação da consciência, ou seja, a
ocultação da consciência que vocês tinham, a partir do momento em que vocês entram em um corpo, em que o
anjo venha apagar a memória, não terá mais lugar de ser.

Então, é uma falsa questão viver fenômenos quase místicos e colocar-se a questão de porque eu vejo mais e
porque eu vejo e porque isso e porque aquilo.
É preciso estar na fé, na confiança e não dar tomada ao que vocês chamam doença, mesmo para pessoas, e
vocês verão, certamente, nos anos que vêm, coisas que vocês chamariam milagres, porque alguns seres
humanos serão confrontados à própria fonte interior, à própria divindade interior, e a doença desaparecerá,
instantaneamente, porque elas estarão prontas para passar à quinta dimensão com o corpo, porque o coração,
o timo, o coração espiritual estarão ativados e eles desembaraçarão o corpo de todas as suas impurezas,
porque o pâncreas funcionará diferentemente, as necessidades alimentares serão profundamente diferentes,
mas isso eu já disse.

Questão: na quinta dimensão, como se administra a vida econômica e os atos financeiros?

Então, cara amiga, o que vocês chamam de economia e finanças não pode existir; o dinheiro não os seguirá na
quinta dimensão, estejam certos disso.

Os laços que vocês chamam afetivos, familiares apagar-se-ão diante dos laços espirituais.
Então, a quinta dimensão não conhece a ação/reação e o carma.
A quinta dimensão é a ação de graça, é a luz perpétua, é a conexão à fonte perpétua.
Então, as regras econômicas, as regras sociais não são mais, de modo algum, as mesmas, o dinheiro nada
mais quer dizer, uma vez que a Luz é capaz de providenciar tudo.

O que vocês veem, hoje, na terceira dimensão, quando veem o Sol, vocês o veem como exterior, como um
ponto distante.
Quando vocês passam à quinta dimensão, não estão mais na exteriorização, vocês estão na interiorização, não



estão mais na superfície da Terra, vocês passam ao interior da Terra e o Sol está por toda a parte, não em um
ponto, o que quer dizer que não sombra, tampouco, nesse nível.

Quando vocês olham seu corpo, a Luz está por toda a parte.
A Luz que não tem, de modo algum, a mesma forma, não tem mais, de modo algum, a mesma vibração,
tampouco, porque vocês estão no éter.
Vocês podem construir o que bem lhes pareça com a Luz.
O pensamento é, realmente, criador, mas instantaneamente.
Matéria etérea, certamente, mas matéria, de qualquer forma.

Então, as regras econômicas...
Portanto, não há economia, não há finanças e as regras sociais nada mais têm a ver com aquelas que vocês
conhecem.
Aliás, vocês têm uma pequena percepção quando têm o que chamam desencarnados que deixam o corpo e
que chegam do outro lado.
Eles não têm necessidade de ter notas (dinheiro) para comer e, quando encontram alguém que eles têm uma
simpatia vibratória, eles não têm necessidade de saber se o conhecem, se é alguém da família.
É a família espiritual, que faz o reconhecimento.

Questão: como vão evoluir as relações homem-mulher na quinta dimensão?

Então, primeiro, tranquilizem-se, não é porque vocês sobem à quinta dimensão que vão perder seus órgãos
genitais.
Entretanto, não é uma piada, isso quer dizer, simplesmente, que, a partir do momento em que vocês contatam
a quinta dimensão (a sexualidade, mesmo se aquela na terceira dimensão possa ser algo de mágico, que
possa conduzir à iluminação, é perfeitamente real, mas por que passar pela esfera sexual, quando vocês estão
na quinta dimensão?) o fato de encontrar alguém que vocês conhecem, há uma fusão que se faz ao nível da
alma, que é um gozo bem superior ao que vocês podem conhecer com os órgãos genitais.

Então, inúmeros seres humanos, hoje, que chegam a contatar a quinta dimensão, não têm mais necessidade
de relações sexuais, entretanto, a polaridade que vocês chamam masculina e feminina permanece, com
caracteres sexuados para as próximas vidas, que serão profundamente diferentes.

A reprodução, mesmo, não segue mais, de modo algum, as vias que vocês conhecem aqui embaixo, nessa
terceira dimensão.
Mas isso é muito, demasiado complexo a explicar agora.
Saibam, simplesmente, que o fato de chegar à mestria vai fazer fusionar, a título individual, sua feminilidade e
sua masculinidade.
Vocês se tornam um ser completo, tornam-se, simbolicamente, androginia primordial, porque reunificaram as
duas polaridades em vocês.

Mas isso não quer dizer que, hoje, vocês devam privar-se da terceira dimensão de relação dessa natureza.
Cada caso é pessoal e individual, mas, quanto mais vocês contatarem a quinta dimensão, mais vocês
constatarão, por si mesmos, que a esfera sexual afasta-se, que a esfera alimentar afasta-se.
O que não impede, de qualquer forma, de ser glutão, de tempos em tempos, e que o sono não seja mais o
mesmo, que seu nível de consciência diga-lhes para não mais permanecer em tal lugar, não mais permanecer
em face de tal pessoa e, por vezes, é muito desestabilizador, eu diria, dever tudo mudar em sua vida, porque
se é chamado a transformar isso, porque a quinta dimensão e a abertura à Fonte conduzem a isso.

As mudanças que sobrevêm não são pequenas mudanças, são mudanças revolucionárias.
A mudança dimensional não é a mesma coisa do que viver o despertar e a transfiguração e, mesmo, a
ressurreição, ao mesmo tempo mantendo um corpo de carne.
Não é, de modo algum, similar.
Os corpos de carne vão transmutar-se, também; eles vão vibrar de maneira muito mais rápida, a constituição do
DNA vai mudar.

Eu falei de órgãos, mas, também, a célula vai mudar, tudo vai mudar.
Então, obviamente, os caracteres sexuais, sexuais secundários serão irrisórios em relação à capacidade de
amor e, mesmo, de reunião em casal que lhes será oferecida naquele momento, porque vocês poderão atingir
esse estado que procuram, para a maior parte, desesperadamente, toda a sua vida, através do ato sexual e,
mesmo se ele seja grandioso, é apenas o pálido reflexo do que existe na quinta dimensão.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Questão: por que lutas de poder são declaradas, mesmo em contextos espirituais?

Caro amigo, isso não é complicado, é exatamente a mesma coisa que aconteceu quando o Cristo disse a
Pedro «você não fará de minhas palavras uma nova religião».
E o que ele se apressou a fazer?
Uma nova religião.

Então, obviamente, é sempre similar, quando há um mestre ou um iniciado que chega sobre este planeta e que
quer tentar abrir um máximo de pessoas, na condição de que seja o caminho dele abrir as pessoas, ele
proporciona um ensinamento.
Obviamente, assim que ele partiu, inúmeras pessoas recuperam o ensinamento e, aí, sistematicamente, não há
exceção à regra, aqueles que recuperam o movimento são, necessariamente, pessoas de poder, mesmo se,
no início, estejam em uma boa vontade, como se diz, mas as lutas de poder são inerentes ao funcionamento na
terceira dimensão.

A partir do momento em que um ser iniciado, um mestre tenha deixado alguns traços e parte, ele tenha feito
sua transição, sempre haverá seres que são, no entanto, de boa vontade, mas a maior parte vai querer criar
algo que é ligado ao poder e vocês podem olhar no cristianismo, seja, por exemplo, São Francisco de Assis,
que era um muito grande santo, que era um personagem especial e viu-se, após sua morte, o que se tornou da
ordem que foi criada.
Pode-se ficar um pouco assustado, porque os seres que vão assumir o controle, eu diria, desses seres
excepcionais, têm, necessariamente (mesmo se eles tenham devotado corpo, alma, espírito à memória do
mestre que eles conheceram em sua vida), para instaurar o funcionamento e a perpetuação, um mínimo de
poder.
Então há, necessariamente, degradação, e vocês têm visto isso em todas as religiões que foram criadas sobre
este planeta.

É por isso, hoje, mais do que nunca, com o advento da quinta dimensão, é-lhes solicitado ser seu próprio
mestre, é isso que é solicitado hoje, não é seguir um mestre.
Vocês são seu próprio mestre, na condição de aceitá-lo, na condição de jogar a regra para ser esse mestre
interior que vocês são.
Mas não é por isso que é preciso punir, de algum modo, aqueles que levaram a tocha porque, se a igreja
católica não tivesse tomado as palavras do Cristo, mesmo transformadas, vocês não teriam tido os evangelhos,
hoje.

Então, há sempre algo que é semeado, há sempre um grão que é semeado por um mestre que avança, mais
ou menos bem, mais ou menos facilmente, para perpetuar, em algum lugar, esse grão e, talvez, fazê-lo
germinar.
Mesmo se a maior parte não germine, não é importante.

Questão: como atingir, o melhor possível, a quinta dimensão?

Cara amiga, não há processo, há, simplesmente, deixar cair o ego.
É, simplesmente, isso.
Não há estrada a percorrer, há que se despojar de tudo o que não é a Luz.
É a única coisa a fazer e, para isso, não há técnica.
É preciso estar na transparência, na humildade, na simplicidade, e isso chega, instantaneamente.
Não é um caminho de ascese, é algo que pode ser instantâneo, após o despertar.
Não há regra, mas enquanto o mental coloca a questão «e como eu faço para chegar após o despertar» é que
ele não está pronto, ainda, para ir à mestria, porque ele ainda não soltou, totalmente.

Eu falei do ego espiritual, mas, antes, há o mental, antes, há as emoções, antes, há os apegos.
Então, há um dado momento no qual não se pode mais lutar e faz-se o que eu disse há pouco, cara amiga
«que sua vontade faça-se, meu Pai, e não a minha» e nada mais.
Enquanto você acreditar que pode ali chegar com pedras, enquanto acreditar que pode ai chegar através de
uma oração, você está na ilusão do mental.
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Questão: a quinta dimensão corresponde ao que alguns chamam as águas do alto?

Vocês chamam a isso as águas do alto, as águas do mistério, o mutila, as águas do mistério, as águas da
manifestação, as águas lustrais, as águas do batismo.
Então, a particularidade é que vocês já viveram iniciação pela água, à época de Noé, na qual tudo foi devastado
pela água.
Então, hoje, o acesso à quinta dimensão não é, de modo algum. Dessa mesma iniciação, não é a água, é o
fogo.
A iniciação pelo fogo, que conduz ao éter, portanto, à quinta dimensão.
A água do mistério, a água do batismo, a água lustral não é a quinta dimensão.

Questão: a quinta dimensão corresponde ao que se chama o quinto elemento?

Não completamente, o éter, ou quinto elemento, é a ligação de toda a vida que se encontra, efetivamente, na
quinta dimensão; se não houvesse esse elemento éter, a terceira dimensão não poderia existir.
Mas a quinta dimensão não é, unicamente, o éter, é, também, outros elementos, mas a um nível, como dizer...,
sublimado, transformado.

Eu falava de Luz, há pouco.
O agenciamento da Luz na quinta dimensão – o que vocês chamam, na terceira dimensão, o prana – nada mais
tem a ver, na quinta dimensão, com o prana que vocês conhecem aqui.
Do mesmo modo, o elemento água não tem mais, de modo algum, o mesmo aspecto, o elemento terra nada
mais tem a ver com o que vocês pisam hoje.
Então, a quinta dimensão compreende o éter, entre outros, mas a quinta dimensão é a verdadeira vida interior.

Isso quer dizer que vocês não estarão mais no exterior da vida, mas no interior da vida, ou seja, vocês não
viverão mais no exterior do planeta, sobre o solo, mas viverão no interior do planeta, no novo planeta e ali
constatarão que a vida é muito mais fácil.

Questão: continuar a ir aos Bonfins, onde você ensinou, pode permitir uma elevação?

Se tal é sua crença, cara amiga, então, é preciso respeitá-la.
Mas, mesmo fazer peregrinações e ir aos lugares de aparições da virgem, como em Portugal, não leva nem ao
despertar nem à mestria.
Isso pode conferir a graça, mas é outra coisa.

Questão: qual diferença você faz com a graça?

A graça é a intercessão de planos espirituais que se inclinam para vocês.
Vocês podem obter a graça, a remissão, a redenção de algumas coisas, mas, contudo, vocês não têm a
mestria.
A mestria é um processo que necessita do abandono total da personalidade, do abandono do que faz sua vida,
suas vidas.
O abandono é um estado de renascimento à mestria.

Então, a graça é algo que vai tocá-los, que confere o despertar, também.
Assim como os seres que vivem a experiência às portas da morte, que vocês chamam, em inglês, NDE [EQM,
em português], vão viver um estado de despertar, mas, jamais, um estado de mestria, não a totalidade.
A mestria é estar consciente da Luz e tornar-se Luz.

Então, isso necessita de abandonar, totalmente, os medos, abandonar os freios, abandonar as regras de
funcionamento que eram as suas, mas não é porque se decide abandoná-las, é porque isso se torna vital que
isso se produz espontaneamente.
Todos os seus pontos de referência são desorganizados, suprimem-lhes marido, mulher, suprimem-lhes tudo
o que fazia sua vida, seus objetivos para encontrar-se.
Aí, pode-se falar, verdadeiramente, de mestria.
Mas se vocês decidem suprimir isso ou aquilo, isso não funcionará assim.

Então, obviamente, é importante ir para essa mestria.
A graça e a mestria são duas coisas diferentes.
A graça é a Luz que se inclina para vocês e que vem lavar, de algum modo, seus casulos de Luz, propiciar-lhes
o despertar, propiciar-lhes o nascimento da criança interior, propiciar-lhes a descida da Shekinah, propiciar-
lhes a abertura do coração, a subida do kundalini.
Mas não é a mestria, não ainda.
A mestria é o acesso total à vontade da Luz, não é, de modo algum, similar.

Questão: como ir para esse objetivo final com nossas pressões de terceira?

Eu lhe responderei como o Cristo: será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer no dia seguinte?



Há um medo a superar nesse nível.
Um medo ancestral é inscrito em todo ser humano, isso é a primeira coisa.
A segunda coisa é: será que vocês estão prontos para parar as experiências?
Porque vocês passam suas vidas a fazer experiências e a querer aprender isso, e a querer aprender aquilo, e a
querer fazer a experiência do marido, a querer fazer a experiência da mulher, a querer fazer a experiência de
religiões, a querer fazer a experiência do mestre que vão encontrar.
Tudo isso são apenas experiências.

Então, vocês estão prontos para parar suas experiências?
Apenas a partir daquele momento é que vocês se aproximarão do objetivo.
O objetivo não é uma experiência, o objetivo é abandonar a experiência, justamente, é abandonar a vontade
pessoal, é soltar, aceder à mestria, aceder à liberação.
Mas querer ser liberado, vocês não podem fazê-lo com o mental, vocês não podem fazê-lo conhecendo todos
os mistérios do universo.

Eu os remeto, para isso, a um texto que o cabeça de caboche [o canal Jean-Luc] ama, mas que eu amo
também, que se chama a primeira epístola de São Paulo aos coríntios: «ainda que eu tivesse conhecimento de
todos os mistérios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se me falta o amor, se me falta a autenticidade, eu
nada ganho, ainda que eu fosse capaz de transformar uma montanha, destruir um mundo, criar um mundo».
Tudo isso são apenas experiências, experiências de vida, experiências de encarnação, experiências que os
afastam do objetivo.

O que eu propago, com isso, neste período preciso, que compreendam bem, nada mais tem a ver com o que
vocês vivem ou viviam há tantas e tantas vidas, é-lhes solicitado, realmente, para parar as experiências,
entregar-se à Luz.
Então, efetivamente, há medos, os medos do que dirão disso, o medo de faltar, o medo do abandono, o medo
do medo.
Mas tudo isso são ilusões que foram colocadas em seu caminho, ilusões totais que os fazem crer que, se
vocês não trabalham, não vão comer, que, se não se tratam, vão ficar doentes.
Tudo isso são programações que foram colocadas no cérebro, em um plano social, um plano cultural nos quais
vocês creram, nos quais nós cremos.
É isso a queda, nada mais é, e, hoje, é solicitado para crer na Luz.

Então, como se pode crer na divina providência e continuar a ter medo?
Isso quer dizer que não se tem confiança na Luz, isso quer dizer que não se tem confiança na divindade
interior, isso quer dizer que se tem, ainda, medos e que não se está pronto.

Então, não há técnica, as técnicas poderão, no máximo, provocar um estado específico: o estado de despertar,
o estado de graça, o estado do despertar da criança interior, como se disse no início das conversas.
Mas não é o objetivo.

Há um que falava assim, e eu não gostava muito do que ele dizia, porque ele falava muito, mas não agia,
entretanto, as palavras dele eram extremamente poderosas, porque ele dizia a verdade.
O que eu posso dizer-lhes da verdade, se vocês mesmos não vão ao outro lado?
O que eu posso dizer-lhes se vocês não atravessam o rio para ir à outra margem?
Eu poderia descrever-lhes, eu poderia desencadear-lhes emoções do que há do outro lado, mas isso não é
sua vivência, isso não substitui o que vocês vivem, vocês, se vocês ali forem.

Então, cabe a vocês ali ir.
Eu poderia vangloriar os méritos da Luz, mas eu não posso suprimir seus medos, eu não posso apagar seus
medos, mesmo se eu os ponha em um estado dito de consciência cósmica, divina ou em relação com a quinta
dimensão.
A quinta dimensão, vocês não sabem o que é.
O desconhecido dá medo, e é normal, mas vocês devem superar esses medos, devem ter confiança, devem
estar na mestria, não no controle de sua vida.
Vocês devem estar no soltar para atingir a mestria.
Vocês devem, absolutamente, ter confiança nessa criança interior, ter confiança na Luz e ter confiança na
vontade da Luz e não na sua.

Questão: as experiências da vida são uma necessidade para atingir a quinta dimensão?

Cara amiga, a experiência pertence à terceira dimensão; a quinta dimensão é tudo, exceto uma experiência.
A experiência é, por vezes, o que lhes é enviado para transcendê-los, para ir para a dimensão do despertar,
mas a experiência não aporta a mestria.
A experiência não é algo a superar.
Eu falei de experiência no momento do despertar, no momento do que vocês chamam caminho.
A vida é rica de ensinamentos, mas não é mais necessário considerar a vida como uma experiência e uma
prova ou um lugar de sofrimento, sobretudo, com o acesso à quinta dimensão.



A vida na quinta dimensão não é a experiência, a vida na quinta dimensão não conhece a sombra, não conhece
a dualidade entre a sombra e a luz, entre o bem e o mal.
Isso é uma especificidade da criação da terceira dimensão, de certo plano de experiência de vida, de
ação/reação, mas, na quinta dimensão, isso não existe.

Então, obviamente, para forçá-los a ir para o despertar, tudo é possível ao nível sofrimento e experiência de
vida, mas porque não há meio, para alguns de vocês, de passar de outro modo, mas não é uma regra, longe
disso.

Hoje, a Luz vem para vocês, a Luz é onipresente.
Eu não falo da luz física, eu não falo da luz da terceira dimensão, eu falo da Luz da quinta dimensão.
Ela está aí e pede-lhes, simplesmente, para aceitá-la e, eu repito, não é uma aceitação mental, é uma abertura
total para essa dimensão nova, que não é uma nova experiência ou um novo sofrimento de vida que é,
verdadeiramente, um limiar de transformação total de vida.

Tudo o que vocês conheceram até o presente deve tender a apagar-se diante da nova dimensão.
Então, eu repito, vocês ali não estão, mas é-lhes solicitado aceitar isso porque, se não aceitam, terão
construído tantas resistências, tantas certezas de que a vida é prova, de que a vida é experiência, que vocês
prosseguirão, indefinidamente (quando eu digo indefinidamente é durante um novo ciclo de cinquenta mil anos),
ainda, esse jogo de ação / reação.

Então, qual é o objetivo?
Falava-se, há pouco, de objetivo.
Será que seu objetivo é a liberação?
Será que seu objetivo é reencontrar sua divindade interior, sua fonte, reencontrar o que vocês são, realmente?
Ou será que seu objetivo é acumular, ainda, experiências?
Ninguém os julgará, ninguém os condenará, porque vocês tomam tal caminho ou tal outro caminho, é uma
decisão que vocês devem tomar serenamente, ninguém os condenará, vocês são livres de refazer cinquenta
mil anos na experiência, porque vocês têm sede de experiência de vida nessa terceira dimensão.

Vocês podem, também, decidir, não mentalmente, mas aceitar, mais, viver a ascensão à quinta dimensão, mas,
naquele momento, não podem pedir para permanecer na experiência da vida tal como a conceberam até o
presente.
São dois caminhos diametralmente opostos: um vai para uma ascensão, o outro vai para uma perpetuação e,
isso, para um novo ciclo, mas não é importante, vocês sabem.

Há seres que têm dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos, cinco ciclos; outros que não vão, mesmo, fazer um ciclo
completo, porque atingiram a mestria sozinhos, independentemente de movimentos coletivos,
independentemente do que pode acontecer ao nível individual, eles vão, sozinhos, à mestria.
Mas, aí, o processo é profundamente diferente, porque é um processo coletivo, é um processo planetário, é
um processo que concerne a sete constelações nas quais vocês vivem, não, unicamente, o Sistema Solar no
qual vocês vivem.
É toda uma série de estrelas, de sóis, de planetas que deve aceder a isso.
Então, cabe a vocês fazer as escolhas.

Questão: como saber se se está, verdadeiramente, no caminho de vida?

Aí está uma questão que é extremamente interessante, sobretudo, hoje, não há vinte ou trinta anos, hoje, o
caminho de vida é aquele que vai aproximá-los da Luz.
A Luz é a liberdade, a Luz é o desaparecimento de sofrimentos.
Vocês podem ser privados de tudo, mas vocês continuam um ser sem sofrimento; vocês podem sofrer e, no
entanto, não sofrem.
Se você está em seu caminho, a manifestação a mais importante é o que se chama a fluidez, as coisas são
simples, mesmo se vocês devam tudo perder, isso se fará de maneira extremamente simples e não
complicada.

Em seguida, segundo elemento: a partir do momento em que vocês se aproximam da quinta dimensão,
sobrevém um estado específico, que se chama a alegria interior.
Um estado de serenidade que se aproxima do que os hindus chamavam Samadhi, ou seja, um estado de
felicidade que se chamava, também, a felicidade suprema, ou a consciência pura.
A consciência não é poluída pelos medos, não é poluída pelos apegos, pelos desejos.
Se vocês estão assim, vocês estão em seu caminho.
É o mesmo para todo mundo.

Questão: como, enquanto terapeuta, pode-se ajudar o outro a encontrar seu caminho, se a pessoa
vem ver um terapeuta nesse objetivo?

É preciso, efetivamente, compreender que a pessoa que vem ver um terapeuta tem necessidade de terapia,
ela tem necessidade de ajuda, portanto, ela não encontrou sua verdade interior, isso está claro.
O problema é que os terapeutas – quer eles o que se quer – aportam uma ajuda, mas não podem fazer o



caminho no lugar daquele que está à frente dele.
Você pode ser um grande mestre e propiciar o despertar, isso sim, mas não pode propiciar a mestria.

Então, o papel de terapeuta é uma relação de ajuda, na qual a maior parte dos seres está em uma relação
específica.
Há um que vem fazer-se ajudar e o outro que ajuda.
Frequentemente, os terapeutas, mesmo se tenham boa vontade, mesmo se tenham coração aberto, estarão
em uma relação específica com aquele que vem pedir a ajuda.

É muito louvável ser terapeuta, é muito louvável querer ajudar o outro, mas comece por salvar-se a si mesmo.
Naquele momento, você não terá mais necessidade de ajudar o outro, porque você se tornará, você mesmo,
essa fonte de beneficência na qual o outro tentará vir regar-se, para encontrar o despertar.

Sem querer fazer o que quer que seja, você se tornará fonte de Luz, aquele que cura como o Cristo, que dizia
«quem me tocou?» e a mulher viu-se curada, unicamente, tocando a veste; momento algum ele quis curá-la, ela
se curou sozinha, aproximando-se da fonte beneficente.

Então, como terapeuta, é mais urgente do que nunca encontrar sua Luz interior e sua mestria, porque é
encontrando essa mestria que você poderá, realmente, ajudar o outro sem querer ajudar, unicamente, por sua
presença irradiante e beneficente, para além de técnicas, de métodos e da vontade pessoal.

Questão: se se vem da Luz para encarnar-se e em seguida, portanto, retoma-se o processo no outro
sentido, por que esse vai e vem?

A razão desse vai e vem é um processo que foi decidido pelo Ancião dos Dias, o mestre Orionis, ou, dito
diferentemente, Melquisedeque, que, há extremamente muito tempo, decidiu, como regente desse sistema
planetário, fazer passar a humanidade então encarnada pelo processo da individualização de consciência e,
também, de separação de bem e de mal.

Então, todo o processo, há cinquenta mil anos, é um processo pelo qual a criação não é obrigada a passar,
mas por onde passam algumas humanidades ou algumas criações que experimentam os períodos de sombras
e luzes, portanto, alternâncias de vidas e de mortes.
É um jogo específico no qual vocês aceitaram, obviamente, prestar-se, para fazer essa experiência, assim
como um elástico afasta-se da luz, de seu ponto de união, a um dado momento, equilíbrio precário, e o elástico
volta à fonte, é o mesmo dos processos dimensionais.
Em todo caso, para o que concerne à descida na encarnação de terceira dimensão, que nada tem a ver com o
processo de vida nas dimensões que estão bem além, obviamente.

Então, é uma experiência, é o que eu dizia há pouco.
Cabe a você decidir pôr fim à experiência ou querer prosseguir a experiência.
Ninguém os julgará.

Então, vou aportar-lhes toda a minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até breve, para
poder esperar enriquecê-los e enriquecer-nos, mutuamente, com nossas trocas.
Eu lhes aporto toda a minha bênção e vou, agora, retirar-me, para deixar o lugar para a Mamãe celeste.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vamos, como de hábito, trocar muitas
coisas, eu espero, que os ajudarão em seu caminho espiritual, em sua evolução e, também, facilitarão, eu
espero, a vida de todos os dias, mas, sobretudo, a vida espiritual, no período no qual entramos.

Então, a palavra está com vocês, caros amigos.

Questão: poderia esclarecer-me sobre a experiência muito forte que eu vivi num local sagrado?

Mas muitas pessoas vivem uma experiência muito forte; por que vocês querem, a todo custo, atribuir um
significado outro, além da experiência vivida num lugar ou em outro?

Nem todas as pessoas que vão ver as pirâmides são egípcios.
Nem todas as pessoas que têm provado vibrações muito fortes nas pirâmides têm uma ligação formal com o
Egito, historicamente falando, mas é, simplesmente, a reconexão com uma qualidade energética específica.

Enquanto a alma tiver necessidade de aproximar-se de uma história, isso prova, de qualquer forma, que há, em
algum lugar, uma incerteza sobre seu caminho, sobre sua missão.
Enquanto vocês colocam questões em relação a um lugar, em relação a isso ou aquilo, é que vocês não são
inteiros e não são completude.

Contentar-se de viver a experiência é, já, algo de extremamente importante,
Mas tentem parar de fazer correr o mental para prender os elementos aos outros, o que para nada serve
porque, mesmo se isso é real, para o instante presente é uma perda de tempo.

Questão: o que se chama de «alma perdida»?
A palavra «alma perdida» é uma palavra que me incomoda.
Há almas que caíram.
Perdida para a Luz não quer dizer perdida no sentido em que essa palavra é pronunciada.

Então, há almas no caminho que têm percorrido certo caminho, por vezes, um pouco demasiado rapidamente,
e que se encontraram confrontadas à armadilha da inflação do ego espiritual, e que caíram, naquela ocasião.
E, no caminho, inúmeras pessoas são-lhes colocadas à frente, para serem, de algum modo, aqueles que vão
tentar fazê-los tropeçar, porque é o caminho que quer isso, não são eles que são negativos.

Mas o caminho de todo ser no caminho espiritual é reencontrar seus guardiões, em diferentes momentos de
sua evolução.
Então, pode haver trapaça por aqueles que fazem crer que se chegou a um nível espiritual extremamente
grande, extremamente claro, enquanto não há clareza, e isso se traduz por uma distração, eu diria, da alma e
pelo ego espiritual, que toma a dianteira da cena.

Questão: o que pode impedir uma cura espiritual?
Veja você, cara amiga, quando as entidades intervêm para curar alguém, espiritualmente, elas tentam, antes de
tudo, tocar o coração e, depois, também, fazer desaparecer uma deficiência, mas é necessário que o fato de
ter que tocar o coração seja, no limite, muito mais importante do que ter feito desaparecer uma deficiência.

Então, se a deficiência desaparece, mas o coração não foi tocado, suficiente e profundamente, isso,
estritamente, para nada serve.
A personalidade anterior volta rapidamente ao galope e os progressos realizados desaparecem, infelizmente,
rapidamente.

Questão: o que significa uma grande cruz escura, como colocada diante de alguém?
O processo de cruz escura que bloqueia uma pessoa corresponde a uma recusa da Luz, consciente, por essa
alma que se auto-ilude com sua Luz, não interiormente, mas exteriormente, da parte do ego.
Então, essas almas, que foram para um caminho de Luz e que se voltam para a sombra da personalidade são,
efetivamente, revestidas de uma cruz negra.
É a recusa da dimensão Crística.
É uma decisão consciente, obviamente, da alma que se auto-iludiu pela potência da personalidade, mas,
obviamente, que o processo é consciente, mesmo se é negado, mesmo se é a inflação do ego espiritual que
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toma a dianteira.

Bem, caros amigos, vou aportar-lhes o meu amor e toda a minha bênção, e estive encantado de partilhar esse
momento com vocês e eu lhes envio toda a minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.

Fiquem bem, como um charme, como vocês dizem aqui, nesse país.
Até breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, eu me alegro por reencontrá-los nesse início de ano.
Então, se querem, eu lhes apresento todas as minhas saudações, todo o meu amor, a minha bênção, como de
hábito, e vamos, agora e já, começar a trocar, como gostamos tanto e, como de hábito, dar-lhes certo número
de informações que estejam, talvez, em relação com sua vida, talvez, em relação com o planeta.

Então, eu lhes dou a palavra e sou todo ouvidos.

Questão: em qual período situar-se-á a próxima descida de energia?

O próximo período sobrevirá durante o período da terça-feira gorda, no mês de fevereiro, e será seguido, fim
de fevereiro, por um período extremamente intenso, também, ao nível energético e climático.

Questão: a massa crítica da humanidade poderá ser atingida?

Certamente não.
Já no ano passado nós tivemos preocupações para saber se a Terra ia seguir um caminho de Luz ou não,
então, obviamente, não é em um ano, e durante este ano, especialmente penoso, que vocês acabam de viver,
que vamos ganhar inúmeras almas para a Luz, obviamente.
O número está, mais exatamente, estagnado, mas ele não desce, já está ótimo.

Questão: o que acontece ao nível do corpo, no momento da ascensão?

O processo é profundamente diferente, de acordo com a natureza do corpo e da alma que sofre o processo
vibratório de ascensão.
Algumas almas serão profundamente alteradas e serão dissolvidas nos banhos primordiais; nós podemos dizer
isso é para as almas as mais involuídas, eu diria.
Inúmeros seres, também, perderão o corpo, porque o corpo não será mais capaz de seguir o fenômeno
ascensional.

Então, é preciso diferenciar, como eu já disse, o processo de ascensão individual, tal como eu o descrevi, e o
fenômeno de ascensão coletivo, que sobrevém ao nível do conjunto do que sobrevém e do que existe e que
vive na superfície e sob a Terra.
É algo de extremamente diferente.

Outros seres poderão, a título individual, subir, vibratoriamente, o próprio DNA, portanto, estruturas corporais,
estruturas da alma, também, com o corpo, diretamente à quinta dimensão.
Mas eles serão extremamente pouco numerosos, eu diria, e a presença deles é menos de um por cento da
humanidade atualmente encarnada sobre a terra; eles evoluirão em uma Terra regenerada, transformada, após
um período preparatório vivido em lugares diferentes do planeta.

Então, outras almas, também, decidirão, voluntariamente, passar a outras dimensões sem o corpo e passar
pelo fenômeno que vocês chamam transição.
Outros, também, serão obrigados a reencontrar-se em um sistema de terceira dimensão, no qual eles deverão
repassar um ciclo completo de respiração solar, ou seja, de cinquenta e dois mil anos.
As coisas serão profundamente diferentes, conforme os indivíduos, conforme os corpos, conforme as almas
que os hospedam.

Questão: portanto, efetivamente, compreendeu-se que há apenas um por cento que ascensionará, na
realidade?

Perfeitamente.

Questão: a ascensão individual supõe uma preparação física a partir de agora?

A preparação já é feita há anos, cara amiga.
Ela continua, progressivamente e à medida dos meses, vocês nada têm a fazer em especial, além do que já foi
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dito em numerosas reprises.

Questão: a fusão dos três corações é um trabalho, sempre, também, importante?

Ele é sempre válido, cara amiga.

Questão: a que são devidas as intolerâncias ao álcool?

O álcool é incompatível com a subida vibratória.
O único produto que você pode absorver sem moderação alguma é o que vocês chamam o champagne,
porque a estrutura vibratória desses vinhos permite uma ascensão vibratória, à exclusão de qualquer outro.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse novo ano que começou há um
mês, e estou extremamente contente em poder, novamente, falar com vocês e tentar ajudá-los em seu
caminho de evolução.

Se vocês têm, por exemplo, questões que concirnam tanto à sua evolução espiritual quanto interrogações
sobre coisas mais materiais em sua vida, e se está em minhas possibilidades responder-lhes, obviamente, eu
responderei.

Então, bem vindos a nós todos e a essas primeiras trocas do ano.

Questão: por que, como muitas pessoas, tenho dificuldades ao nível da garganta?

Há, de fato, em seus casulos de Luz, eu diria, já, um desequilíbrio mais marcado, nesse momento, entre a
vontade da alma, a aspiração para a vida espiritual e as pressões da vida material.

Simbolicamente, pode-se dizer que algumas circunstâncias de sua vida são vividas como asfixiantes; isso
corresponde a uma interrogação importante quanto ao sentido da orientação que deve tomar sua vida e sua
atividade, em todos os setores, para os anos a vir.
Isso se traduz por um período de dificuldade de faltar o ar, de asfixiar, de algum modo; isso é tanto mais
verdadeiro como as diferentes inspirações espirituais que você viveu no período precedente à abertura dos
campos cardíacos de maneira importante, que faz com que o fato de encontrar-se no aperto, entre aspas, da
vida, aqui, não permite deixar todo lugar para a expansão do coração, tal como foi vivido pela alma,
precedentemente.

Então, isso é, por vezes, vivido como um incômodo importante, e isso traduz a dificuldade inerente de recriar-
se, de algum modo, uma forma nova de vida, uma forma de nova atividade, mais em relação com a
interrogação da alma e a aspiração da alma.

Então, a solução é, obviamente, redefinir, de maneira precisa, de maneira autêntica, também, atividades, em
todos os setores de vida que estejam em relação com a autenticidade da alma e as aberturas do coração,
vividos anteriormente.
A partir do momento em que isso for levado a efeito, é evidente que essa dificuldade, vivida ao nível da árvore
respiratória e do chacra laríngeo, mas, também, do coração, desaparecerá.

Outra razão: há um trabalho extremamente importante, que é feito ao nível da Terra toda, inteira, e de cada
humano presente sobre este planeta.
Vocês sabem que os chacras são nutridos por influências ou físicas, ou etéreas, ou astrais, ou mentais, ou
causais.
Há uma grade re-harmonização (não ao nível físico, que sobrevirá, vocês sabem, no período de fevereiro,
muito mais tarde, daqui a três semanas), mas há um trabalho ao nível causal, ou seja, ao nível do que
corresponde à equivalência do chacra da garganta.

O chacra da garganta corresponde à vibração causal, e há uma modificação preliminar que é, de fato, a
abertura de algumas chaves ao nível do corpo causal planetário no qual vocês tomam a nutrição de seu próprio
corpo causal, que se imergiu ao nível do chacra da garganta.
Então, está em relação, obviamente, com a noção de separação, com a noção de luto, mas, também, de
nascimento, porque, como vocês sabem, a Terra prepara seu parto para a sacralização, durante os anos que
lhes restam a viver sobre este planeta.

Há, portanto, uma nova chave, que foi aportada ao nível do corpo causal planetário, para preparar seu novo
nascimento, mas, também, o novo nascimento da humanidade.
Nascimento em uma nova dimensão ou nascimento, de novo, nessa dimensão, ou nascimento alhures; isso, é
o caminho de alma que o dirá.
Entretanto, essas chaves estão se ativando ao nível dos chacras laríngeos e, de acordo com as chaves que se
ativam, de acordo com as ressonâncias que estão em vocês, isso pode, por vezes, gerar uma sensação de
ardência ou de incômodo nos órgãos que correspondem à traqueia.
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ardência ou de incômodo nos órgãos que correspondem à traqueia.
A traqueia é o lugar em que nascem os brônquios, ou seja, é o início da dicotomia, é o cruzamento de
caminhos, é, também, o lugar no qual se deve escolher o caminho.

Aí está o simbólico, entre aspas, do chacra laríngeo.
Não há escolha a fazer, é o corpo causal planetário que faz as escolhas para vocês e seu próprio corpo causal.
Portanto, isso não é nem uma integração nem uma nova escolha, é algo que se produz por ressonância, ao
nível do chacra laríngeo, por ressonância ao nível da traqueia, mas é tudo.

Deixem o tempo agir, isso não deveria mais durar muito tempo e terminar, em todo caso, o mais tardar, na
próxima vibração. Que se intensificará em 21 de dezembro.

Questão: eu pensava ter perdoado à minha mãe e, no entanto, a problemática ressente, ainda.

Perfeitamente, a marca energética continua aí, nos casulos de Luz, o que quer dizer que o trabalho,
certamente, foi feito em alguns planos vibratórios, mas não na totalidade das memórias.

Cara amiga, eu dei a técnica, que consiste em por a própria mãe no coração e emitir de seu coração a energia
para a mãe, mesmo se ela não esteja mais aí, porque há, através das passagens da vida e da morte, a
persistência de um laço.
Esse laço é vivido como um apego, então, não é porque se tenha perdoado a pessoa que o laço seja
dissolvido, com toda a melhor boa vontade do mundo ou com todo o amor do mundo.
Esse laço deve, realmente, dissolver-se; ele se dissolve pelo perdão, ele se dissolve, também, pelo amor, e
ele se dissolve, sobretudo, pelo desapego, ou seja, estar desapegado é não mais ser afetado pelo que foi
vivido no passado, com ou sem razão.

A marca, a impregnação do sofrimento continua presente.
Então, pode-se ter feito um caminho de perdão, intelectual, emocional, mas não espiritual.
O único modo de liberar esse sofrimento é liberar o laço que prende as duas almas para além da vida e da
morte, porque o laço continua aí.
Há necessidade de desatar o laço.
Ora, aquele que pode desatar esse laço é aquele que está, ainda, nesse plano da encarnação, não é aquele
que está do outro lado.
O que está ligado no Céu será desligado no Céu, o que está ligado na Terra será desligado na Terra.
Não são minhas palavras, foi Cristo quem as disse.

Então, é extremamente importante que, quando há um que já tenha partido ao outro lado, há um que permanece
aqui, é a este que cabe desatar o laço nesse lugar, para permitir aos seus casulos de Luz restaurar-se e fazer
desaparecer, totalmente, e não, unicamente, da cabeça, mas, também, ao nível vibratório espiritual e ao nível
vibratório celular, e isso necessita de dissolver o laço.

Dissolver o laço faz parte da primeira etapa do perdão, dissolver o laço é tornar livre o outro, tornar livre é dirigir
a ele, para além do véu da morte, a vontade de dissolver o laço e de afirmar a liberdade que se exprime em
relação a ela, no caso, aquela que foi sua mãe.

É extremamente importante desatar o laço, através do amor que eu disse que era preciso enviar, ao nível
vibratório, ao fato de pôr essa pessoa no interior de seu coração.
Aí, podem-se dissolver os laços.
É um trabalho extremamente poderoso de liberação das cadeias, dos apegos e dos laços que são
estabelecidos, devido à partilha do DNA quando da descida na encarnação.
É um trabalho extremamente importante, que deve ser feito nesse nível.

Questão: como impedir o mental de oprimir-me?

É apenas uma impressão, caro amigo, essa impressão é algo que vem de um processo, eu diria, de maionese
mental, ou seja, que há uma agitação ao nível dos casulos de Luz e um fenômeno de turbilhão ao seu redor,
que faz com que, permanentemente, você tenha pensamentos que chegam e que se entrechocam uns com os
outros e que lhe dão a impressão de ser oprimido.

Mas você não é, jamais, oprimido na vida real, você é, simplesmente, oprimido ao nível dos pensamentos, o
que não é, propriamente dita, a mesma coisa.
Aliás, você deve ter observado que, quando está em período de trabalho físico, bem, como por acaso, você
não é mais oprimido, porque os pensamentos pararam.

Então, há um exercício muito simples.
Convém tentar encontrar períodos nos quais, justamente, o fato de trabalhar, o fato de ter uma atividade física
vai, completamente, evacuar da cabeça todas as coisas que o oprimem.
Então, poder-se-ia, também, tentar precisar porque há essa opressão mental.
No entanto, nesse caso presente, não é útil definir a origem dessa opressão mental, mas, mais, tentar atuar no
desvio ao nível físico, ou seja, atuar ao nível físico e trabalhar com o corpo físico para evitar que o mental
assuma.



Pareceria que, em sua vida, de uma maneira geral, o metal tenha tendência a querer tomar todo o lugar, ou seja,
querer impor-se, mesmo quando nada se peça a ele.
Esse é um processo que demanda certa forma de aprendizado.
Então, a meditação não basta, obviamente, pelo menos em um primeiro tempo, porque é preciso fazer
prevalecer o corpo.

Em seu caso, se você põe seu corpo em repouso, totalmente, para meditar, bem, os pensamentos vão fazer-
se ainda maiores, porque você não está no estado de poder, de momento, obter um estado de vacuidade, de
silêncio mental.
É fundamental, em um primeiro tempo, passar pelo caminho do corpo, o que quer dizer, em seu caso, por
exemplo, quando há esse sentimento de ser oprimido, é importante pôr em movimento o corpo.

Então, se não é o trabalho, pode ser pela dança, pode ser pela ocupação das mãos, a criação artística, tudo o
que lhe passe pelas mãos, mas não pela cabeça, isso é, certamente, a coisa a mais importante, em um
primeiro tempo, para combater o que eu chamei essa maionese mental.

Ele compreendeu que, quando o corpo está em repouso, ele pode, ainda mais, tomar a expansão, esse
mental; então, assim que você sinta as premissas desses pensamentos que giram em círculos, é preciso,
imediatamente, pôr-se em atividade.
Então, obviamente, você não irá trabalhar em plena noite ou à tarde; é por isso que lhe é proposto, mais,
encontrar uma atividade criadora, manual, que vai desviar a energia do mental, fazê-lo trabalhar as mãos ao
invés da cabeça.
Essa é a solução, eu diria, a mais rápida: desviar o mental para outra coisa, ou seja, se o mental começa a
invadir, gerar esse sentimento de opressão, é possível, naquele momento, quaisquer que sejam as
circunstâncias, ou trabalhar, ou, se você não pode trabalhar, servir-se de suas mãos para fazer algo de muito
material: podem ser desenhos, podem ser esculturas, pode ser pintura, pode ser pequenas coisas.

O problema é que você considera isso como uma negociação.
Ora, não se pode negociar com o mental tão turbulento, que vai servir-se, mesmo, da negociação para reforçar-
se.
Então, é preciso que você considere que seu mental não é você; é preciso que você consiga considerar seus
pensamentos como exteriores a você e, mesmo, os pensamentos que se quereriam, entre aspas, inteligentes,
que chegariam, é preciso que você consiga, por uma ascese específica, desprezá-los, como não pertencentes
a você.

O melhor modo de desprezar, eu repito, é servir-se de suas mãos.
Você pode, também, dirigir-se ao seu mental, não para engajar uma negociação, porque, aí, você perderá, todo
o tempo, mas, simplesmente, afirmar, como diria Cristo «vade retro satanas», «retire-se de mim».
Você pede ao seu mental para retirar-se, você dá a ele a ordem para retirar-se, você não negocia com ele
porque, a partir do momento em que quiser negociar, você será, sempre, perdedor, ele será mais forte do que
você.
Ora, seu mental não é você.

A partir do momento em que as mãos trabalhem, a partir do momento em que o físico trabalhe, o mental é
obrigado a encolher, mas, se as mãos trabalham, há, obrigatoriamente, devido aos circuitos energéticos
existentes na superfície do corpo, mas, também, ao nível dos casulos de Luz, o mental não pode descer nas
mãos.
O mental está em torno da cabeça até o coração, nessa região aí, mas ele não pode estar na periferia, nas
mãos.
A partir do momento em que a energia é desviada às mãos ou ao corpo, em sua totalidade, mas, sobretudo, na
parte inferior, há um esgotamento do mental que se dá, uma ocultação do mental que, pouco a pouco, que,
progressivamente e à medida da repetição, vai soltar, em relação à sua atividade.
Ele vai compreender que não é mais bem-vindo.

Se você não sabe o que fazer com suas mãos, pode-se, também, imaginar coisas extremamente simples a
fazer com as mãos, que vão permitir ativar as circulações energéticas dos meridianos ao nível das mãos, por
exemplo, esfregar as mãos e os dedos uns entre os outros, assim, muito rapidamente, permite drenar a
energia do mental nas mãos e dissipá-la.
É algo que põe em movimento alguns circuitos energéticos precisos, que serão capazes de desviar a atividade
do mental.
Essa é uma atividade, para você, extremamente importante.
Tudo é possível, mas, se isso se produz à noite, no momento em que você não pode correr ou andar, sirva-se
de suas mãos.

Questão: poderia falar-nos do lugar da árvore?

A árvore é a ilustração perfeita da verticalidade do homem.
Ela se nutre na terra, mas cresce para o céu; ela encarna, qualquer que seja a espécie de árvore que se
considere, a concretização da aspiração espiritual e da ascensão, ou seja, a árvore concebe-se apenas como



considere, a concretização da aspiração espiritual e da ascensão, ou seja, a árvore concebe-se apenas como
extraindo sua fonte na terra, mas encontrando sua realização através da Luz do Sol.
É assim com o ser humano que se tem em pé, vertical, e que sobe para o céu.
A árvore é, também, a ilustração perfeita da energia que toma sua fonte na terra e que espalha seus ramos e
folhas, tal uma arvore energética.

A eletricidade propaga-se segundo os mesmos circuitos energéticos.
A vida difunde-se de próximo em próximo, como o ilustra a árvore, por seu desenho e pela subida da seiva, a
partir do tronco até os ramos terminais da árvore.
Essa árvore desse vegetal específico corresponde a um desenvolvimento perfeito da vida e, ao mesmo
tempo, para a fonte de vida, para a manutenção da vida, mas, também, para a ascensão espiritual.

Não pode haver vida na terceira dimensão sem a árvore (mas, também, os vegetais estão presentes na quinta
dimensão, embora sob outra forma).
O vegetal, a árvore em particular, ilustra essa noção de junção Terra/Céu, ilustra, também, você compreendeu,
essa noção de árvore, ou seja, de difusão da energia, de captação e de emissão de energia e de propagação
com um sentido ascensional, como a seiva desse movimento que faz crescer a árvore.

Então, a árvore tem, também, o papel de pivô, é um elemento central.
A madeira que a constitui corresponde, também, em diferentes tradições, a uma matéria extremamente nobre,
que corresponde a um movimento da energia e uma característica da energia que é, justamente, a
movimentação da energia, a movimentação do movimento da vida, propriamente dita.
A árvore é um pivô, a árvore é o meio que é dado ao homem para lembrar-se de sua transcendência.

Aí está o que eu posso dizer da árvore.
Então, se sua concepção do lugar da árvore situa-se no lugar central no desabrochar da natureza, mas,
também, do homem, então, poder-se-á aceitar que a pertinência é total.

Questão: como, então, ser-nos confrontados aos nossos apegos?

De maneira, primeiro, individual, em um primeiro tempo, porque cada um tem apegos diferentes na encarnação.
E, depois, obviamente, quando de grandes movimentos planetários, serão apegos de natureza coletiva.

Mas, de momento, é puramente individual.
É preciso, primeiro, resolver os apegos individuais, antes de encontrar-se confrontado aos apegos coletivos
ligados ao polo social ou societário.
De apego à segurança social, por exemplo, para os franceses, o apego ao seguro de vida, o apego às
relações, o apego ao seu banqueiro etc. etc.
Mas isso pode ser, também, o apego às próprias realizações, às próprias obras.

É preciso, para aceder a essa dimensão nova, estar em um estado de desapego total, o que não quer dizer
desinteresse, ou seja, mostrar-se ser capaz de desapegar-se de tudo, ser capaz de fazê-lo, se a escolha é
fazê-lo, se a obrigação é fazê-lo.

Questão: qual é a principal chave de acesso às evoluções para a quinta dimensão?

Obviamente, o amor, sozinho, não basta, porque houve grandes seres que chegaram à iluminação do coração,
se a iluminação do coração acompanha-se da liberação de todos os apegos, o que nem sempre é o caso.
Muitos ensinamentos vangloriam-se do acesso ao coração como um meio final de desapego, mas há seres
que são capazes, pelos circuitos energéticos, de aceder ao coração quando de alguns trabalhos de meditação,
e recaem, imediatamente, depois, nos apegos.

É importante procurar o reino dos Céus («e o resto é dado em acréscimo»).
O reino dos Céus não é, unicamente, abertura ao amor, mas é a abertura, sobretudo, ao desapego, à ausência
total de medo do futuro, à ausência total de medo do desconhecido, que é o maior medo que é inscrito em sua
estrutura biológica.

Questão: então, o fato de colocar questões a você, isso releva, também, do medo do desconhecido?

Não, é, também, um meio de iluminar algumas coisas em acordo com os outros planos, aceitar revelar para
iluminar seu caminho.

Questão: o que você sente quando interage conosco, através de seu canal?

O termo sente não é completamente exato.
Eu já tive a ocasião, antes de minha cabeça de caboche [o canal Jean-Luc], de estar presente em diferentes
médiuns e, depois de minha partida, depois de aproximadamente, eu diria, dez a quinze anos, um pouco
menos, treze, quatorze anos, de exprimir-me através de diferentes canais pela Terra.
Portanto, a experiência, para mim, não é nova.
Então, eu experimento, sempre, um grande prazer ao vir trocar com vocês, tentar ajudá-los a iluminar seu
caminho.



Mas, eu repito: o discurso é um dos elementos que permite esse trabalho, mas outras coisas acontecem,
obviamente, em níveis, vocês diriam, de infrapercepção, infraconsciente, de trabalho nas estruturas.
O simples fato de acolher a vibração que eu sou permite às suas estruturas pôr-se em acordo com uma
verdade fundamental: é que a morte não existe, é que a separação do mundo dos vivos com o mundo dos
mortos é uma barreira que foi erigida a partir da descida na encarnação na terceira dimensão, que não existia
anteriormente.
É, nisso, uma preparação.

O contato que eu proponho, através da dimensão de onde eu venho e a sua é, também, a melhor prova de que
isso é possível, para preparar suas estruturas para esses encontros multidimensionais em níveis de maior
importância, que sobrevirão nos anos que vêm e não, unicamente, com a dimensão quinta, mas com seres que
se manifestarão em sua realidade de terceira dimensão em ascensão, mas que são de dimensões muito mais
altas.

É para evitar o choque e a confrontação que inúmeros médiuns, hoje, transmitem não tanto a qualidade do
ensinamento, não tanto a qualidade das respostas, mas, sobretudo, a afirmação da não separação.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço, também, por todas essas interrogações metafísicas que os animam e
que lhes permitirão avançar, eu espero, em todo caso.

Então, eu lhes aporto minha bênção, meu amor, e eu lhes digo bom caminho até a próxima vez.
Eu lhes digo até breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los essa noite, a fim de exprimir uma
série de coisas relacionadas com a sua evolução e, sobretudo, eu desejaria, como nós dissemos da última vez,

tentar falar-lhes sobre coisas referentes à natureza humana e, principalmente, ao que está ligado à revolução
desta humanidade e deste corpo humano nas mudanças chamadas a viver e que vocês já vivem desde alguns

anos.

***

Então, primeiramente, há rudimentos espirituais a compreender que se inscreveram, eu diria, ao nascimento, no
corpo no qual vocês habitam.

É preciso entender que tudo é oriundo do que vocês poderiam chamar de ‘emanação’, a emanação significa
que há um ponto de Luz central do qual parte uma difração (no sentido físico do termo) que é vibratoriamente

carregada, eu diria, descida de plano em plano vibratório para chegar à forma que vocês veem.
Então, é preciso compreender que esta constituição e esta descida vibratória não ocorrem negligentemente,

não importa aonde nas peregrinações biológicas.
É evidente que esta forma obedece ao que eu chamaria de arquétipos e que há, em cada órgão, em cada parte

que constitui esse corpo humano, arquétipos múltiplos que foram tomados, justamente, a essas formas
arquetípicas que estão ligadas a grandes funções que, antes de serem corporais, são funções de natureza

espiritual.

***

Dessa maneira, e como várias tradições disseram-lhes anteriormente, quando falamos de um órgão, falamos,
evidentemente, da sua função em um plano espiritual, psicológico, energético, antes de falar da sua

constituição material ou das suas funções orgânicas.
Então, é extremamente importante compreender isso, ou seja, que os corpos humanos não nasceram de uma

montagem ou de uma mescla heterogênea, diga-se, ou em relação com as leis do acaso.
Há, necessariamente, um agenciamento que, nele mesmo, corresponde a uma vontade, eu diria, espiritual, para
não dizer divina, isto é, que há em cada órgão, em cada célula, em cada átomo que compõe o corpo humano,

uma relação com um arquétipo.
Isso é o primeiro estágio importante a compreender no que se refere à vida biológica do corpo humano.

***

Então, esses arquétipos levam um tempo importante, eu diria, para descer na manifestação da 3ª Dimensão e
na corporalidade que vocês vivem, atualmente, desde alguns milênios.

É preciso bem compreender isso porque é o pré-requisito.
A justificativa de uma função não se encontra em uma necessidade biológica, mas em uma necessidade que

vocês denominam arquetípica, ou até mesmo ontológica, ou seja, ligada a uma filosofia espiritual
extremamente específica.
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Então, através disso é preciso entender que todo órgão é apenas a manifestação, nos planos densos
orgânicos, do que acontece nos níveis que vão bem além das forças etéreas e das forças astrais ou mentais,
mas encontram sua justificação além do que vocês chamam de corpo causal, isto é, nos mundos espirituais.

***

A matriz de criação dos órgãos, das células e de tudo o que faz a vida humana vem de um arquétipo, de um
precursor, eu diria, vibratório desta precipitação na matéria.

Há uma ordem precisa de precipitação, assim como há uma ordem precisa no agenciamento dos órgãos, das
células ao nível do corpo, permitindo que a vida seja coerente.

E a vida não é suportada pela biologia, a biologia é apenas o resultado visível aos seus olhos de algo que está
situado muito além da aparência.

Então, mesmo as descobertas da biologia moderna desde 50 anos, que isso seja o DNA, por exemplo, e bem,
isso é apenas a percepção de algo que se situa em planos vibratórios muito mais elevados que estão ligados,

diretamente, ao que chamamos de ‘rodas de fogo’, as emanações primordiais da natureza divina.
Portanto, todas as manifestações que vocês observam por repercussão analógica, e de uma analogia

verdadeira, pode remontar até à fonte primária, esse é o primeiro princípio básico que corresponde, acreditem
em mim, à realidade, ou seja, que todo sistema que visasse observar o que se chamaria um mundo causal ao
nível biológico, observaria apenas a consequência de uma verdadeira causa que, ela, está situada bem além

das simples aparências biológicas.

***

Isso é um ponto fundamental, assim como o nascimento de um átomo (com o seu núcleo, com os elétrons que
giram ao redor) é apenas a percepção do que existe ao nível dos sistemas solares, dos sistemas planetários,

mas, também, das correspondências físicas ao nível material.
Mas existe, também, uma correspondência nos planos espirituais que denota esta configuração que vocês

chamam de material.
A configuração material que vocês chamam de ‘big-bang’ (que significa princípio do universo, princípio da
criação de algo material) não faz parte do nada, contrariamente ao que lhes ensinaram, faz parte de uma

realidade espiritual bem real, ela também, mas invisível aos seus olhos, que serviu de esboço à manifestação
tanto do átomo como dos sistemas solares, assim como de todas as formas biológicas existentes pelo mundo.
Isso é uma preliminar extremamente importante antes de entrar na constituição específica do corpo humano e

do seu evoluir durante mudanças vibratórias.

***

Então, em relação a esta noção de arquétipo e esta noção de pré-requisito espiritual, inicialmente, façam
perguntas que poderiam responder, unicamente, sobre esta parte.

***

Pergunta: poderia definir o que são, para você, os arquétipos?
 

E bem, o arquétipo é quando vocês veem, por exemplo, a forma de uma árvore (uma árvore vai criar tronco,
galhos), a forma dos galhos parece-lhes guiada pelo que vocês chamam aqui, ou de algoritmos, ou de fórmulas

matemáticas, ou das leis que foram descobertas, não há muito tempo, que explicam, com os fractais, a
constituição de uma árvore.

Mas isso vai muito além disso.
No simples plano etéreo, antes que a folha apareça, o broto já está criado e o esboço da folha já existe ao nível

etéreo.
Mas isso vai muito além disso, ainda.

A forma de um galho é determinada não pelos fractais ou pelos algoritmos, mas é determinada, diretamente,
pelas forças ambientais etéreas, elétricas e magnéticas que estão operando, permitindo ao galho possuir uma

forma que lhe seja própria e que se defina em relação às linhas de forças.
Esse é um primeiro nível que vocês não veem e que, no entanto, é real, é o nível etéreo.

Mas, além disso, quando vários neófitos disseram que na semente há a árvore, evidentemente que há a árvore,
mas a árvore não poderia existir sem uma matriz prévia.

A matriz é definida como arquetípica, ou seja, é um modelo de repetição ao infinito, assim como em suas
fábricas vocês têm um molde que vai permitir reproduzir uma peça ao infinito, do mesmo modo há lados



espirituais, arquétipos espirituais que são figuras primordiais, poderíamos dizer.  
Essas figuras primordiais, elas, estão sob a influência de algumas formas vibratórias extremamente precisas.

Não me cabe entrar nos detalhes, mas saibam, simplesmente, que, por exemplo, cada órgão do corpo humano
possui uma correspondência não no plano etéreo (isso, isso é evidente, como a árvore), não no plano

emocional (isso, o sistema de medicina tradicional também, evidentemente, o compreendeu), mas, além
dessas manifestações que vocês podem perceber através da visão, através, simplesmente, dos sentidos, há

um arquétipo que, ele, é profundamente invisível, que é a vibração primeira do órgão.
O arquétipo é, portanto, uma vibração.

Por exemplo, para cada órgão vocês têm o que chamamos de um ‘gênio criador’ que é uma vibração.
A vibração vai permitir a criação da forma porque a vibração é forma arquetípica.

Eis o que denominamos um arquétipo de um órgão, é a mesma coisa como a criação de um sistema solar ou
como o big-bang.

A criação corresponde à frase “eu sou”, “que a Luz seja” e a Luz se fez.
Isso corresponde ao mesmo princípio da afirmação vibratória sonora, evidentemente não em francês, mas em
um idioma que está além da divisão das línguas, ou seja, em uma língua sagrada que corresponde (de maneira

similar, não perfeitamente exata) a uma linguagem sagrada que é o idioma aramaico (um idioma muito mais
antigo do que o hebreu).

A vibração da pronúncia, ou seja, o som, está, portanto, na origem, pelo fato de nomear, isto é, de designar
uma forma.

Pela vibração, o próprio nome está ligado, não a um órgão, em um primeiro momento, mas ao gênio criador, ou
seja, à vibração inicial da criação.

***

Pergunta: você falou, neste momento, de funções espirituais, poderia desenvolver?

Isso está, em grande parte, ligado à grande perspicácia do povo chinês, mas que não recebeu isso como o
Espírito Santo.

Ele recebeu este ensinamento da medicina chinesa, através dos padres que haviam se refugiado, durante a
destruição da Atlântida, na China e que transmitiram o conhecimento dos arquétipos do corpo.

Nós iremos tomar, se vocês bem o quiserem agora, exemplos ao nível do corpo, mas esses exemplos não
são simbólicos, eles são reais.

A própria topografia dos órgãos ilustra perfeitamente esta geração descendente.
Se vocês tomarem como exemplo os órgãos que estão situados no tronco, vocês irão se aperceber de que os
órgãos mais altos são os pulmões que estão ligados à ordem interior, dizem os chineses, mas, além disso, os

pulmões estão ligados a certa forma de desenvolvimento da vida, inspira, respira.
A sua posição, enquanto alta no tronco, abaixo da cabeça, é a primeira manifestação após o impulso vital.

Do mesmo modo, a criança que nasce, que aparece depois da gravidez, impele seu primeiro sopro e esvazia
os seus pulmões que se enchem de ar.

Isso está longe de ser simbólico, como eu dizia, mas isso acontece desde os planos os mais altos até os
planos vibratórios os mais baixos.

Então, existe, como vocês compreenderam, um nome específico do órgão pulmão que corresponde ao gênio
do pulmão, que é a roda de fogo que está mais perto do divino que foi denominado os Querubim, ou seja, que

corresponde a um Querubim extremamente específico, responsável pela forma de todos os órgãos aéreos
através dos mundos.

Ele é responsável pela vibração que corresponde aos pulmões.
Portanto, há um nome específico para cada órgão, não é da minha competência, nem tenho autorização para

dar-lhes os nomes que correspondem a cada um dos órgãos, por exemplo, para o pulmão está ligado à ordem,
mas há uma vibração da pronúncia que chama à manifestação desse Querubim que gera o pulmão.

Então, os pulmões, por exemplo, se chamam Belkabalel.
Belkabalel é o nome preciso que corresponde, se vocês quiserem, a esse gênio Querubim que está ligado a

todos os órgãos pulmões da criação.
Vocês estão aqui na metafísica, na meta-criação ao nível da Luz primordial, da Luz do Pai e da descida

vibratória.
A primeira descida vibratória está ligada à pronúncia e ao verbo.

Deste modo, cada órgão do corpo humano (mas também dos animais, em um grau menor, mas na mesma
vibração) é portador do arquétipo.
Isso é extremamente importante.

Então, qualquer anomalia que ocorra, a um dado momento, em um dos órgãos ou em uma das funções dos
órgãos do corpo humano, reflete um desequilíbrio no arquétipo, evidentemente.

***



Pergunta: isso significa que, se temos um problema em um órgão, nós temos, então, uma
dificuldade de relação com este arquétipo?

Não necessariamente, isso pode ser um problema de relação e não causado diretamente no órgão, aí está a
dificuldade.

Por exemplo, vocês sabem que o fígado é um órgão extremamente importante em todas as tradições, ele está
ligado ao mito de Prometeu nos gregos, ele está ligado, nos chineses, ao ministro da guerra, como dizem os

chineses, mas não é porque há algo no fígado que isso seja, necessariamente, esta função energética,
psicológica, ou orgânica que foi atingida, porque existem relações hierárquicas, relações vibratórias entre

esses diferentes arquétipos.
Mas é preciso não confundir a manifestação em um órgão como simbolismo da função direta na função

arquetípica que estaria afetada.
Por exemplo, uma pessoa pode ter câncer de fígado sem que houvesse um ataque ligado a um fenômeno de
anomalia no fenômeno de previsão do plano ou do mito de Prometeu, ou seja, do símbolo do renascimento.

Por exemplo, vários iniciados morreram de câncer de fígado (por exemplo, Krishnamurti).
Vocês têm outras pessoas que foram grandes espiritualistas que morreram de câncer de fígado, isso não quer

dizer que eles tinham um problema no renascimento, isso quer dizer que eles tinham um problema
fundamentalmente hepático, mas que havia processos de relação que estavam operando.

Então, a dificuldade está aí, isso seria querer assimilar uma patologia a um órgão ou a uma função de um órgão
ou a uma zona do corpo em relação com a explicação direta psicológica, energética, ou até mesmo espiritual.

Vocês não têm todos os elementos de compreensão, o simbolismo do corpo humano é extremamente
importante, agora isso não é porque vocês têm um ataque em um órgão que as funções psicológicas do órgão

são atingidas, pode ser que a relação é que seja afetada, a relação com um outro órgão ou com uma outra
função.

Portanto, a menos que se conheçam todas as relações existentes, o que seria extremamente complexo, fica
difícil afirmar que uma doença está ligada ao arquétipo, mesmo se todo mundo admite isso como regra geral, o

que é totalmente falso.

***

Pergunta: esse princípio das “relações” corresponde à roda dos elementos utilizada pelos
chineses?

Não unicamente, é muito mais complexo do que isso, não há unicamente uma conexão dos órgãos, como os
chineses dizem.

Pelos elementos, pelos movimentos ou pelos meridianos, há conexões de órgão a órgão, pela proximidade,
por exemplo, como vocês conhecem bem na medicina atualmente: quando o coração é afetado, o pulmão será

afetado.
Quando há uma patologia ocorrendo no ovário, pode ser que, se isso for grave, isso vai afetar o colo ou o

útero, por extensão, consequentemente.
Essas relações são também importantes.

Então, é preciso lembrar (algo importante antes de entrar nos detalhes, talvez, do corpo humano) que as
explicações que eu vou fornecer-lhes não devem ser justificativas para aplicar este conhecimento a fim de

aceder à nova dimensão.
Isso é feito apenas para esclarecê-los sobre as modificações que podem ocorrer no interior dos corpos em
mutação, mas não busquem provocar uma mutação através de um trabalho, mesmo energético, em um dos
órgãos sobre o quais nós iremos falar, isso seria uma heresia porque o trabalho mais importante, quando da
mudança vibratória, é, justamente, não mais se interessar pelos seus órgãos, mas se interessar pela nova

dimensão que fará o trabalho para a própria consciência.
É ilusório acreditar que, se falamos, por exemplo, das novas raízes, de trabalhar nessas novas raízes, vai ativá-

las ou vai permitir aceder à nova dimensão, é o trabalho na consciência pura que permite isso, no Amor, no
desapego, na acessão vibratória, mas não um trabalho na descrição do que existe.

Muitos seres cometem, hoje, este erro.
Não é porque vocês irão trabalhar na abertura do 6º chakra que vocês irão desencadear um fenômeno místico.
Vocês irão desencadear, talvez, visões, vocês irão desencadear, talvez, uma abertura, mas a abertura não é a

transformação.
Entretanto, é importante saber, quando vocês têm sintomas precisos que lhes chegam, compreender ao que

eles retornam, mas não tornar a causa primeira do que vocês têm a fazer, isso é muito importante.
Então, é muito importante compreender que não é porque temos a explicação do porque, de como uma

patologia aparece em um órgão, de encontrar a causa da afecção do órgão, que vai tratar o órgão.
A mente humana é de tal modo que, quando um problema se manifesta ao nível orgânico, o ser humano tem a

tendência, ao nível material, de dizer “eu tenho uma dor no fígado”, vamos fazer exames, vamos tentar
descobrir por ultrassonografia, pelo sangue, por radiologia, por escaneamento e por outros exames, porque eu



tenho dor no fígado.
Isso é perfeitamente louvável, mas a experiência prova, e vocês deveriam sabê-lo desde a emergência da

nova medicina ocidental, tecnológica, que isso não resolve as doenças.
Isso ajuda, isso alivia, mas é uma heresia acreditar, já ao nível material, que o fato de resolver um problema

material vai resolver a materialidade.
Isso é uma ilusão.

Por exemplo, vocês têm um câncer e vocês dizem: vamos destruir o câncer, vamos operar, vamos administrar
substâncias, fazer radiações, é uma solução temporária e não definitiva.

Do mesmo modo, querer buscar a raiz emocional, energética, ou mesmo, eu diria, ambiental de uma doença,
porque o ser humano não quer mais sofrer, é também ilusório porque ele vai pegar esse fator causal e vai

fazer, eu diria, uma nota dominante, ou seja, ele vai (é a natureza humana) querer, a todo custo, prender algo a
alguma outra coisa.

Então, o ser humano vai crer que ele é inteligente porque ele vai descobrir o porquê, por decodificação
[tipagem] biológica, de uma patologia em tal lugar.

Pode ser mesmo que alguns digam que isso foi transmitido de geração em geração, pela terceira ancestral da
avó, porque não.

Isso é a realidade, talvez, mas não a causa.
A causa, as doenças, não foi dada ao homem para evoluir desta maneira, isso são uma heresia e uma distorção

que estão ligadas ao fato de querer sempre tudo compreender e sempre tudo explicar por uma equação.
Isso é a natureza do mental humano de 3ª Dimensão.

Então, há uma pseudo espiritualidade que vai se satisfazer em compreender porque há, efetivamente, uma
relação.

Uma mulher que faz um câncer em tal lugar, apresenta, necessariamente, uma relação com um desequilíbrio
específico ao nível emocional, ao nível mental, mas o corpo, manifestando esta anomalia, não quer dizer que é
preciso descobrir de onde isso vem (porque vocês irão descobrir de onde isso vem, ou seja, que o caminho
que levou um certo tempo para descer no corpo, vocês irão fazer o caminho ao inverso e vocês irão acreditar

que isso vai curá-los).
Mostre-me uma única pessoa que foi curada sobre esta Terra por esta técnica aí, isso não existe.

Então, é uma satisfação do ego, é uma satisfação do mental encontrar a origem.
O Pai não os fez à sua imagem para que vocês encontrassem a doença, a doença é inerente à vida na 3ª

Dimensão.
Então, há seres que partem aos 20 anos, outros que devem morrer um dia ou outro e que vão,

necessariamente, partir.
Todo mundo não pode morrer parando de respirar da noite para o dia, todo mundo não pode morrer recebendo

uma árvore sobre a cabeça.
As circunstâncias de vida, de morte, são profundamente diferentes.

Portanto, a grande interrogação do ser humano é encontrar justificativa, encontrar sentido para a doença, para o
desequilíbrio.

Então, podemos sempre descobrir as causas.
Por exemplo, vocês irão dizer-se que isso é simples, isso se depara com os significados: vocês têm uma

alergia a tal produto, então vocês irão parar com o produto para sentir-se melhor, é já um primeiro passo, mas
vocês não têm a explicação do porquê vocês têm a alergia, pode ser que em uma vida passada vocês já

tivessem tido um problema, pode ser que o terceiro ancestral do seu avô tenha transmitido isso pelo DNA,
pelos domínios transgeracionais.

Então, tudo isso não são arquétipos, são erros da juventude.
Então, há quem tenha desejado (isso, já durante a minha vida, começou) encontrar a explicação de uma doença

na memória de vidas passadas.
Após ter-se falado em fazer a decodificação ao nível do corpo.

Após ter-se falado em decodificar as emoções, mas tudo isso é perda de tempo.
O importante, e a única coisa, é o que sempre lhes disseram todos os mestres: “busquem o reino dos Céus e

todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”, mesmo a saúde.
E a saúde, às vezes, é morrer.

E a saúde, às vezes, é encontrar outra coisa, mas, em caso algum, vocês poderão encontrar um estado de
bem-estar, no sentido em que vocês o definem hoje, através da compreensão das doenças.

Mesmo se esta compreensão se dirigir a algo que seja muito mais agradável do que a compreensão material, o
importante não é saber por que vocês têm tal problema, mesmo se isso for sedutor para o intelecto, mesmo se
isso for muito simpático para o ego, é o ser humano que acha que é importante compreender porque ele tem

tal problema.
A cada vez que chega algo na vida vocês têm necessidade de compreender, vocês têm necessidade de

buscar a explicação, isso é próprio da vida humana e nós todos éramos assim durante a nossa vida.
Até eu, a um dado momento, quando eu fui para a prisão: “por que me colocaram na prisão? o que eu fiz para ir

para a prisão?”.
Jamais temos a explicação no momento.



Vejam o CRISTO na cruz, quando Ele disse: “Pai, por que, por que me abandonaste?”, mas Ele não estava
abandonado, isso fazia parte do caminho.

É preciso aceitar que a vontade do Pai, da Luz, seja feita.
Aí está a solução para a boa saúde, e não em outros lugares.

Isso quer dizer, simplesmente, encontrar o Coração, encontrar o Coração da sua Vida, o Coração da sua
Essência e, isso, é um lugar onde não há pergunta e, portanto, não há resposta.

***

Pergunta: como você explica quando algumas pessoas dizem que foram curadas por esse tipo de
abordagem que você descreve como não sendo “eficaz”?

Vocês têm, simplesmente, uma derivação do problema.
É como na época quando vocês falavam de psicologia, quando vocês falavam de psicanálise ou de psico-

síntese ou de psico-integrações.
Vocês farão um trabalho de compreensão, do porque vocês têm tais sintomas, falamos mesmo mais de

doença e, como por acaso, vocês compreendem o sintoma, vocês integram o sintoma e o sintoma
desaparece.

Mas eu garanto a vocês que, da visão espiritual, isso não é, de qualquer maneira, o que acontece.
Aí, vocês têm uma visão que chamamos de linear, vocês fazem desaparecer um problema, mas como vocês

sabem o que vai acontecer 15 ou 20 anos depois?
Como vocês têm meios de fazer a ligação do que vocês buscaram, do que vocês solucionaram e de outra

coisa que aparece ‘x’ anos depois?
Eu lhes garanto que é sempre assim.

Mesmo quando aquele que cura coloca sua mão para tratar uma hérnia de disco, ele cura a hérnia de disco,
mas pode ser que a hérnia de disco estivesse aí para proteger a pessoa de outra coisa.

Isso vocês não têm como saber.
A única coisa certa em relação ao corpo humano é encontrar o centro.
O centro é a Luz, é a ausência de pergunta e a ausência de resposta.

Enquanto vocês buscarem uma resposta a uma doença, enquanto vocês buscarem uma resposta à sua
existência através de uma explicação material, vocês estarão fora da vida, e enquanto vocês estiverem fora da

vida vocês serão confrontados com a doença que é a característica da 3ª Dimensão.
Não é possível uma boa saúde na 3ª Dimensão, há apenas transferência de desequilíbrios para um outro

desequilíbrio.
A única cura possível é a transformação, a transformação significa parar de raciocinar em um modo linear.

***

Pergunta: qual seria, então, a atitude mais correta se formos confrontados com uma doença?

Encontrar o centro, isso significa, simplesmente, encontrar o Coração do Ser, encontrar a indizível Verdade da
sua Unidade.

A indizível Verdade da sua Unidade não tem o que fazer da doença, não tem o que fazer do sofrimento, não
tem o que fazer da divisão.

Quando a doença está aí, isso quer dizer que vocês têm, atrás de vocês, eu falo em nível orgânico, um trajeto
extremamente longo de afastamento da FONTE ligado à sua própria vida na 3ª Dimensão, porque vocês estão

encarnados e a encarnação é, já, uma doença.
Há quem irá dizer-lhes, efetivamente, que isso é uma experiência, mas esta experiência acompanha-se da
doença, não pode ali haver bem-estar na 3ª Dimensão, pode ali, apenas, ter equilíbrio precário entre dois

estados instáveis, porque a estabilidade não se encontra nesta 3ª Dimensão.
Então, a atitude correta (mas o Pai sabe que poucos são capazes de fazer isso) é entregar-se à vontade do

Pai, entregar-se ao CRISTO Interior, entregar-se à Luz Interior.
Mas jamais vocês irão dizer “a Luz Interior me curou”, porém, ao menos nesse caso, a Verdade da cura é real.
Então, vocês estão em uma área de transição, vocês se preparam (já desde alguns anos e para os próximos

anos) para passar a outro estado vibratório.
Mas o problema está neste nível.

Não é à toa que, hoje, vocês têm muitas terapias novas que são lançadas e que surgem com a impressão de
que, a cada vez, isso será melhor do que com as outras.

Isso é característico da ilusão e da armadilha.
A medicina chinesa, a medicina tradicional, sempre existiu, mas elas são consideradas como tradicionais,

portadoras e veiculadas por um passado e uma tradição.



O sistema que vocês creem hoje são sistemas que querem levá-los a mais divisão, a mais compreensão, e
não a mais integração e mais espiritualização.

Mas o problema que se apresenta, hoje, é que vocês não podem aceder à 5ª Dimensão ocupando-se do
corpo, vocês realmente podem aceder à nova vida, unicamente, fazendo sua a vontade do Pai, ou seja,

deixando agir, em vocês, a Luz e a transformação.
Enquanto vocês quiserem explicar, psicológica, kármica e transgeracionalmente, uma patologia, vocês se
prendem, inconscientemente, a esta 3ª Dimensão e, aí, está o principal problema da humanidade hoje e,

sobretudo, no que vocês chamam de mundos conectados espiritualmente.

***

Pergunta: será que a atitude mais correta seria aceitar a doença como uma concessão do Pai?

Esta proposição é um pouco limitada.
Há, também, pessoas que morrem dizendo “eu não tenho câncer, eu estou curada” e, no entanto, elas morrem,

a doença está sempre aí.
Isso não é uma afirmação, não é porque, mentalmente, decidimos ignorar alguma coisa que isso vai

desaparecer, isso se chama tampar o sol com a peneira.
Isso significa que uma vez que a doença esteja aí, convém olhar para esta doença, sentir a doença, não

encontrar uma explicação cognitiva, kármica, emocional, etérea ou biológica, mas se transcender, naquele
momento, ou seja, buscar o Reino dos Céus, buscar subir em vibração porque, infelizmente, quando a doença

está aí, exceto por milagre, ela sempre estará aí.
Porque, se ela desaparecer do local onde ela está, ela irá aparecer em outros lugares, um dia ou outro.

 Isso faz parte da sua história de vida.
Vejam, por exemplo, uma criança que nasce com um eczema e, depois, ele chega à adolescência e o eczema

desaparece e é substituído pela asma e, depois, mais tarde, na idade adulta, vão aparecer outras
manifestações alérgicas e, depois, um dia, ele encontra um médico e é a mesma coisa, seja com

medicamento, seja com magnetismo ou mesmo com decodificação [tipagem] biológica, ele vai achar que ele
expressa suas doenças porque o terceiro ancestral do seu avô tinha a mesma coisa, ele carrega o peso do
DNA do seu trisavô e o milagre: a compreensão ou o remédio homeopático ou alopático faz desaparecer a

asma e a pessoa fica feliz porque ela se diz que a doença foi tratada, independentemente da via.
Mas não há provas, vocês não têm como saber se o câncer da próstata que irá aparecer 10 anos depois não

esteja ligado a isso.
Vocês têm meios de demonstrar que não há ligação por que vocês não veem os mundos causais?

Mesmo os médiuns veem no plano astral, os hipnotizadores veem no plano etéreo, algumas pessoas chegam a
ver até no plano astral, mas quando vocês modificam alguma coisa no interior do corpo, vocês não têm meios

de saber o que vocês induzem.
As modificações vão durar a vida toda, seja com um medicamento alopático, seja com a homeopatia, seja com

a mão de um curandeiro ou seja, até mesmo, por um milagre.
Qualquer modificação de um desequilíbrio provoca outro desequilíbrio, já que vocês estão na 3ª Dimensão.
Então, não é preciso ignorar a doença, evidentemente, é preciso tratá-la, mas, ao nível do tratamento, a nada

serve querer procurar explicação, que esta explicação seja biológica por meio de avaliação sanguínea,
radiológica, psicológica, energética, ou até mesmo espiritual.

É preciso transcender, transcender.
A doença é uma oportunidade de crescimento, para parar e fazer um balanço.

É uma oportunidade para realinhar-se, é uma oportunidade para buscar o Reino dos Céus.
Eis a causa da origem da doença: obrigá-los a olhar para o centro do seu ser e não olhar para as causas que

são, realmente, algo muito atraente.
Porque, quando alguém lhes diz a causa, que isso seja uma técnica, que isso seja uma radiografia que lhes diz

“sim, aí, você tem uma bola”, vocês compreendem porque vocês sentem dor, vocês ficam contentes e,
depois, vocês dizem “é preciso retirar a bola”.

Evidentemente, se vocês não acreditam na cirurgia, vocês irão ver um curandeiro que vai retirar a bola e,
depois, a bola é retirada e vocês ficam contentes e vocês estão curados.

Isso é o que vocês creem, mas não há cura, há apenas translação da doença.
A cura apenas ocorre quando vocês acedem a estados de consciência que nada mais têm a ver com a

limitação da 3ª Dimensão.
Então, na conduta da vida diária, a doença deve ser considerada como um instrumento de superação, não

através da compreensão (mesmo se, efetivamente, em algumas técnicas isso possa ser sedutor, dizendo à
pessoa que ela tem isso porque isso vem disso), mas a cura não está aí, mesmo que haja terapia emocional,

terapia vibratória ou terapia química.
Isso não tem absolutamente nada a ver, a cura está para além disso, ela está na integração da separação que

existe, do sofrimento que existe na 3ª Dimensão.
Eis o papel redentor, mal compreendido, do que temos chamado de sofrimento ou de doença.
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Pergunta: então, o eixo terapêutico principal não seria achar um meio de restabelecer o equilíbrio
entre esses diferentes órgãos sem buscar compreender o porquê desse desequilíbrio?

A melhor terapia é aquela que será empregada pelo amor.
O amor é uma vibração de consciência capaz de transcender e de, realmente, esvaecer, a doença no outro.
Ou o ser é capaz de encontrar o amor (isso é bastante raro), ou ele reencontra em seu caminho o milagre do

amor indo à peregrinação, por exemplo, em Lourdes ou em outros lugares.
E, no espaço de um instante, a doença desaparece.

Reconheçam que, mesmo assim, isso é muito raro, por quê?
Porque os seres humanos não acreditam, tão simplesmente, porque ninguém pode pensar que para fazer

desaparecer alguma coisa basta buscar o reino do amor, ninguém é capaz de imaginar e, depois, muitos seres
que dizem que, efetivamente, o amor cura, estão em uma forma de chantagem e não na realidade do amor.
Então, se alguns terapeutas são capazes de se elevar neste espaço vibratório do amor, eles podem irradiar

este amor aos outros e, por isso, pode ali haver, realmente, transformação e cura e não translação.
É por isso que, hoje (e esse deveria ser o caso desde muito tempo), isso apenas se põe em prática,

evidentemente, com muitas oposições, resistências e freios porque vocês imaginam bem que os interesses
comerciais, mas também, e talvez ainda mais, os interesses egotistas, são muito mais importantes do que a

liberdade espiritual.
O médico, o terapeuta, fica muito contente em ter tratado alguém, que o faça pela glória ou pelo dinheiro, é a

mesma coisa.
Por outro lado, lembrem-se do que dizia o maior neófito sobre este planeta, o CRISTO, ao cego: “vai, foi a tua

fé que te salvou, vai e não peques mais”.
Houve transcendência real, naquele momento, porque foi a dimensão espiritual do amor que agiu, e a vontade
espiritual do amor não é curar, mas transformar e colocar no centro, colocar no coração do reencontro consigo

mesmo.
 Não há mais espaço para a doença e há transcendência, há, realmente, milagre.

Então, o milagre, ainda uma vez, é algo raro porque muitos seres humanos não acreditam que isso seja
possível, e a maior parte daqueles que acreditam em milagre ali vai com uma mente, eu diria, de negociação,

de transação e não de abandono, o que não é a mesma coisa.
Portanto, a verdadeira solução?

Vocês podem se divertir com as máquinas, com o magnetismo, mas é preciso bem compreender que isso não
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é a verdadeira cura, a verdadeira cura é a cura do coração, ou seja, a abertura do coração.

***

Pergunta: quais são as leis de translação dos desequilíbrios?

É algo que é muito, muito vasto, é preciso bem compreender que o que caracteriza a vida é a possibilidade,
para uma entidade que habita um corpo de carne, de manter um estado vivente.

É um absurdo dizer isso, mas é, no entanto, a verdade: apenas podemos estar na vida se mantivermos a vida.
Ora, o que mantém a vida?

É a alma, a coesão da alma no interior do corpo.
A doença traduz uma ruptura da comunicação entre a alma, a vontade de amor e a realidade da vida

manifestada.
Uma vez que esta ruptura é consumir (e todas as vidas aparentemente encontram isso até o acesso a uma
outra dimensão), uma vez que a doença existe, convém não mais entrar nesses estados de translações,

estamos bem de acordo.
Mas, as leis de translação?

É inútil dá-las para vocês porque, se eu lhes dou as leis de translação, a que isso serviria, porque vocês irão
compreender que se vocês têm tal problema, que dez anos antes vocês tiveram tal outro problema, no início

dos dez anos seguintes, conforme a terapia que foi realizada, vocês terão ainda um outro problema.
Mas isso não lhes dará, tampouco, a solução.

Vocês irão de translação em translação.
O meu objetivo não é afastá-los da verdade, o meu objetivo é permitir, simplesmente, que vocês se perguntem

sobre a utilidade das diferentes formas de compreensão, mas, sobretudo, da utilidade final, preponderante,
primordial do amor.

O amor é cura, o amor é transcendência e o amor é, sobretudo, a única solução para os problemas que vocês
experimentam, em seu corpo, mas, também, na vida diária.

Mas o problema (isso não é um problema, isso é a verdade) é que, se vocês encontram o amor no sentido o
mais nobre do termo e se a humanidade encontra amor, a dimensão em que vocês vivem não tem mais razão

de ser porque esta dimensão da encarnação, da queda, está implicada em fazê-los viver a falta de amor.
Então, se vocês encontram o amor, vocês não têm mais nada a fazer aqui, mas vocês não ficam mais doentes. 

A encarnação é uma doença, o que não significa que seja preciso se suicidar, eu jamais disse isso, eu disse,
simplesmente, que o próprio princípio da encarnação já é um processo de dissociação e de morte, quaisquer

que sejam as belezas que existam na criação (e o Pai sabe que elas são incalculáveis).
O homem é muito belo, a natureza é muito bela, mas isso nada tem relação com a verdade do amor, isso é

apenas um pálido reflexo, mesmo se os poetas tenham enaltecido os milagres da crisálida que dá a borboleta,
a beleza da rosa, tudo isso é apenas um pálido reflexo em relação à realidade.

Nós ficamos, como vocês veem, sempre nas generalidades, eu creio que nós teremos necessidade de
aprofundar, numa outra vez, as passagens da transformação da 3ª à 5ª Dimensão ao nível do corpo porque, aí,

há muitas coisas a dizer também, mesmo se as generalidades sejam, para mim, ainda mais importantes.
O que é preciso compreender é que vocês não irão aceder a esta transformação se vocês não aceitarem o

amor.
Então, nós vamos desenvolver para vocês uma série de técnicas que permitem abrir algumas funções,

desenvolver novos corpos, evidentemente, mas se a sua consciência não estiver voltada para o amor, isso de
nada vai servir, é o que dizia, eu os lembro, São Paulo, quando ele dizia “ainda que eu fale a língua, mesmo

aquela dos anjos, se eu não tiver o amor, eu nada ganho, mesmo que eu tenha a fé para mover todas as
montanhas, para mover a Terra ainda em sua totalidade, se eu tiver esta força, se eu não for o amor, isso de

nada me serve”.

***

Pergunta: então, como podemos “curar” a falta de amor ou a incapacidade para alcançar este
estado de amor?

É já preciso bem compreender que o amor não é um movimento.
Frequentemente, o amor tem sido definido como uma atração, esse é o amor humano, vocês são atraídos por

alguma coisa e vocês têm confundido a emoção, o movimento e o amor.
O amor nada tem a ver com um movimento, o amor é o centro, no centro não há mais movimento, vocês não

estão mais no inspirar e expirar, vocês não estão mais no ir e vir da vida na encarnação.
O amor é, portanto, um estado de energia, um estado transcendente.

Mas este estado não pode se encontrar nem no passado, nem no futuro, nem na causalidade tal como vocês a
compreendem, e a isso se juntam as doenças.



O amor encontra-se no ‘tempo zero’, ou seja, no presente eterno, isto é, para encontrar o amor é preciso parar
o tempo, isto é, para encontrar a cura é preciso parar o passado, é preciso parar o futuro.

Então, o ser humano inventou a meditação, então, alguns seres muito piedosos chegaram a se aproximar desta
dimensão de amor, deste estado de amor, mas, no entanto, uma vez vivenciada a experiência, eles desceram

de novo porque eles não cristalizaram este estado de amor.
O estado de amor cristaliza-se a partir do momento em que há uma adesão total à vontade da alma, uma

adesão total à vontade da Luz e da Divindade, isso significa ser capaz de aceitar, não de compreender, de
aceitar ser o que vocês são e de entrar em ressonância com a dimensão do ser único que vocês são.

Enquanto vocês tiverem uma interrogação no interior de vocês, enquanto vocês tiverem medo de uma projeção
do amanhã, vocês não poderão encontrar este estado.

É o que lhes dizem todos os mestres desde tempos imemoriais e em todas as tradições.
Então, o ser humano vai tentar meditar, encontrar o centro, às vezes ele sente o que acontece quando ele

atinge o centro, mas não chega a cristalizá-lo porque, de imediato, o mental, as construções que vocês
elaboraram no mundo, mas também em sua cabeça, estão aí para impedi-los de encontrar isso.

O ser humano é feito dessa maneira.
Vocês estão na encarnação, ou seja, vocês estão na divisão, mesmo aqueles que se iludem dizendo-se

felizes, embasbacados de amor, eles estão na emoção, eles não estão na realidade do amor.
A realidade do amor não pode ser compartilhada em palavras, isso não pode ser descrito em palavras.

Eu tento falar com vocês definindo, mais ou menos, o que é, e mesmo se eu o mostrasse a vocês, mesmo se
eu o definisse perfeitamente a vocês, não seria por isso que vocês iriam viver a experiência.
A experiência do estado de ser, do estado de amor, é algo profundamente íntimo e pessoal.

É o retorno à Unidade, é a acesso à 5ª Dimensão.
Então, a doença deve ser concebida não unicamente como alguns chamaram de mal-estar ou pela expressão

de um sofrimento emocional.
Mesmo se isso for verdade, é, realmente, extremamente infantil crer que vocês serão curados.

Sim, vocês serão transladados de doença em doença, de problema em problema, e vocês passarão assim a
sua vida e vidas inteiras de doença em doença, de morte em morte, de corpo a corpo, tentando encontrar uma

solução que não pode existir aí onde vocês a procuram.
 Lembrem-se do que dizia o CRISTO: “meu reino não é deste mundo”.

Vocês não são deste mundo, vocês estão sobre este mundo.
“Deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me no caminho da vida”, ou seja, do amor, e o Pai sabe que
sobre o amor todo mundo fala, mesmo as religiões, mas falam de amor e semeiam o ódio e todos são assim.
E todas as pessoas (eu estou traquinas), mas a maioria dos seres que se dizem no caminho espiritual fala de

amor, mas é apenas ódio porque eles se escondem atrás das palavras, mais uma vez.
O Amor não é uma palavra, não é um movimento, é um estado, é um estado de Luz que escapa à influência da

encarnação, ou seja, à influência do passado e à influência do futuro.
Então, a boa saúde, o equilíbrio tão buscado, encontra-se unicamente aí.

Eles se encontram não na compreensão do porque vocês têm tal problema porque, isso, é o que chamamos
de ação/reação (lei kármica), mas CRISTO veio para a Lei do Amor ou da Ação da Graça.

Ação da Graça ou ação de Estado de Ser não diz compreensão.
Então, é essa mensagem que é preciso divulgar.

Agora, nada os impede de tratar com a química, com a homeopatia, com a mão, com as palavras, um
problema, mas é preciso também ser honesto para dizer ao outro que isso que lhe é proposto não é uma cura,

é uma translação.
A cura, ela está nele, é encontrar o estado de amor.

Portanto, o terapeuta que alcançou isso, mesmo se ele ali não vive permanentemente, é capaz de elevar o seu
nível vibratório para espelhar (no sentido mais nobre do termo), no outro, a Luz e levar sua alma para este

estado de ser, fazê-lo atingir o topo da alma, este estado particular de transcendência.
Aí se situa o espaço de cura, e é por isso que os mistérios da cura devem, necessariamente, implicar os outros

planos vibratórios.
Enquanto vocês utilizarem ferramentas da 3ª Dimensão, a química, a própria vibração homeopática, a mão do

curador, o ato mental, o ato emocional, a decodificação da compreensão, vocês não estarão na cura.

***

Pergunta: e quais seriam as ferramentas da 5ª Dimensão?

As únicas ferramentas da 5ª Dimensão são o Estado de Ser, a Luz, o Amor, a Unidade, a Fluidez, não há nada
mais.

Não há técnica.
Aliás, na 5ª Dimensão a doença não pode existir, a doença existe apenas na 3ª Dimensão, a doença é inerente

à encarnação na 3ª Dimensão.



A encarnação, se o podemos falar de encarnação na 5ª Dimensão, não conhece a sombra, a sombra é um
processo eminentemente específico da sua dimensão.

***

Pergunta: mas, então, como um corpo de 3ª Dimensão, doente de fato, pode ascensionar na 5ª
Dimensão?

Evidentemente que o corpo físico apenas poderá elevar-se se ele não estiver muito doente, simplesmente
porque há transcendência.

A partir do momento em que vocês encontrarem o estado de Amor (o que será o caso durante a ascensão,
evidentemente), bem, a doença irá desaparecer instantaneamente.

Se a doença não puder desaparecer, não poderá ali haver ascensão.

***

Pergunta: em vista da dificuldade que têm os seres humanos para atingir este estado de amor,
como, nessa passagem na 5ª Dimensão, isso poderá ser vivido de maneira coletiva?

Por um fenômeno de deslocamento, por uma modificação vibratória, transitória que ocorrerá a um dado
momento específico, durante a pré-ascensão coletiva, que colocará cada ser humano em relação com o amor.

Naquele momento haverá a escolha, a liberdade, talvez a possibilidade de aceitar este estado.
Do mesmo modo que vários seres no caminho espiritual experimentam etapas que aproximam do amor pelas

meditações sobre o coração, pela ativação de algumas funções espirituais.
Exceto que, aí, isso será definitivo.

***

Pergunta: como um homem como Krishnamurti, tão próximo deste estado de amor, pôde falecer de
um câncer de fígado?

Caro amigo, vocês sabem, toda pessoa morre um dia ou outro, é por isso que não é preciso achar explicação
psicológica.

Era o momento de partir, simplesmente.
Ele deixou a 3ª Dimensão e eu também morri e outros morreram de insuficiência renal e de outros problemas.

CRISTO morreu na cruz.
Será que Ele tinha que pagar como karma?

Não.
Para alguns seres é necessário, mesmo para os mestres, viver, durante este sofrimento, um fenômeno de
liberação ainda maior para permitir-lhes (isso vai parecer-lhes um pouco bizarro) elevar-se ainda mais alto.
Porque um ser realizado como Krishnamurti, ou como outros, no momento em que o sofrimento chega, vai

permitir destilar, ainda mais, a quintessência da alma e permitir subir ainda mais alto, mais facilmente do que a
morte que ocorre, assim, durante o sono.

***

Pergunta: isso corresponde ao que chamamos de aspecto redentor do sofrimento?

Perfeitamente.
O sofrimento é redentor porque no nível do sofrimento, no sofrimento, buscamos, em primeiro lugar,

compreender porque temos isso (biológica, decodificada, física, orgânica ou psicologicamente, não importa).
E depois, quando o sofrimento se torna, eu diria, inexorável e inelutável, dizemos “por que eu, isso não é

verdade”.
E depois passamos, após, à aceitação, durante a fase final da aceitação há um abandono à Luz.

Esta experiência da morte pela doença é uma experiência liberadora e, efetivamente, uma experiência
redentora, muito mais do que um acidente.

***



Pergunta: então, para esses seres, a natureza da patologia não tem “importância”?

Nenhuma.
Vocês buscam, ainda, explicações para seres que não têm mais explicação.

***

Pergunta: a forma particular do nosso corpo (ou seja, um tronco, dois braços, duas pernas, uma
cabeça) tem um sentido? e, da mesma forma, a organização dos nossos órgãos?

Isso é o que existe sobre a Terra porque os arquétipos que foram colocados em operação, os Querubim do
fogo que foram as vibrações originais nesta 3ª Dimensão, neste sistema solar, necessitavam da presença do

que vocês encarnaram.
Mas há outros sistemas onde, por exemplo, não há necessidade do sistema pulmonar, onde a respiração não

se faz pelos pulmões.
O arquétipo da respiração está de outro modo localizado.

Da mesma maneira que vocês falam do seu coração que é dividido em quatro cavidades, há raças encarnadas
em 3ª Dimensão onde há seis cavidades.

Assim como o número de dedos não é sistematicamente o mesmo.
Então, por que o ser humano tem esta configuração?

E bem, isso é extremamente complexo, isso aplica uma série, às vezes de virtudes da alma do ser humano e
da humanidade, mas, também, isso significa a presença de algumas rodas de fogo durante a descida na

encarnação.
Vocês têm, como vocês dizem, cinco sentidos.

Então, os sentidos são muito precisos, mas há outros sentidos.
Não apenas aqueles que vocês conhecem somente, mas o ser humano tem cinco.

Tudo isso corresponde a uma finalidade específica, mas a finalidade é sempre a mesma, é encontrar o amor.
Sua experiência de vida na encarnação passou pelo elemento aéreo, vocês vivem no ar, há seres que vivem na

água e que viveram na água na 3ª Dimensão, eles têm uma forma e atributos completamente diferentes.
Então, podemos dizer que há, necessariamente, uma adequação entre o elemento no qual vocês vivem e o

elemento com o qual vocês são constituídos e a constituição física, havendo uma relação direta entre os
Querubim do fogo e os elementos éter, ar, água, fogo e terra que estão presentes na maioria de vocês.
Vocês são constituídos de 80% de água, de 70%, e vocês vivem no ar, portanto, isso resulta em certa

configuração, e há, isso vai parecer-lhes bizarro, mas há seres constituídos de terra e que vivem no fogo onde
não há água, isso existe na 3ª Dimensão.

A forma não tem absolutamente nada a ver com a forma biológica que vocês têm e, no entanto, esses seres
têm a mesma finalidade que é encontrar o centro.

Tudo é possível, então, podemos dizer que a forma que vocês têm está adaptada à sua alma, mas, também,
às vias de encarnação que vocês escolheram, ou seja, ser constituído na maior parte de água e viver no ar.
A partir do momento em que o ser humano precisa encontrar o centro, o centro será encontrado através do

equilíbrio dos quatro elementos, qualquer que seja o elemento constituinte predominante.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os Querubim do fogo?

Os Querubim do fogo são as rodas de fogo que são os mais preparados corações do Pai.
Eles são aqueles que vão colocar em movimento a vida nas diferentes dimensões e nas diferentes

manifestações.
Eles são a vibração essencial ligada ao fogo, mas, também, ao som.

 Eles são aqueles que vão precipitar a criação de átomos, a criação de formas nos diferentes mundos.
Eles são responsáveis pela diferenciação, pela diversificação da vida na encarnação, nesta dimensão e em

todas as outras dimensões.
Vocês são oriundos dos Querubim, o que não quer dizer que vocês sejam Querubim, mas que os Querubim
colocaram em movimento as suas almas que estavam aglutinadas umas com as outras ao nível da mônada

central que vocês chamaram de D’us.
A atuação dos Querubim permitiu, ao mesmo tempo, um movimento de afastamento da FONTE.

A um dado momento, esse movimento de afastamento, por sua escolha pessoal, decidiu experimentar a
separação da FONTE e dos Querubim, por ordem da mônada central, que decidiu atribuir vibrações sonoras,

permitindo-lhes descer nos mundos de divisão nos quais vocês estão.



E isso foi a mesma coisa para o sistema solar, isso foi a mesma coisa para as estrelas, em seu aspecto visível,
mas também invisível.

Portanto, os Querubim são as rodas primordiais da vida, são aquelas que permitem as manifestações múltiplas
da vida, são elas que dão origem às galáxias, que dão origem aos sóis e aos planetas.

A música das esferas é a sinfonia que é ouvida pelos Querubim do seu sistema solar quando todos eles estão
trabalhando.

***

Pergunta: o contato com os Querubim pode nos aproximar deste amor que você fala?

Não.
Simplesmente, quando o ser humano vive algumas experiências, quando ocorrem algumas experiências de

abertura que aproximam do centro, há uma série de sons que aparecem no ouvido, é o que a tradição oriental
chama de Siddhi, ou seja, os poderes da alma e, em particular, o som da alma.

O som da alma traduz a comunicação com a alma.
Em um nível mais elevado onde nos aproximamos o máximo possível do coração do ser, da essência que

somos, aparece a música das esferas que está associada à aplicação do desvendamento, da revelação, de
algum modo, da energia dos Querubim.

Ela é ouvida do lado esquerdo.
Acima de tudo, isso é um marcador da ativação de alguns centros energéticos.

Quando encontramos pela primeira vez a Luz, seja pela experiência de morte iminente, seja pela ativação de
algumas funções ao nível dos chakras, o som da alma se revela, não são os Querubim, é o som da alma.
Depois, e gradualmente e à medida da evolução, particularmente quando a energia é capaz de subir até o

coração, ou de descer até o coração, o que dá no mesmo, há revelação da música das esferas que significa a
abertura à compreensão dos mundos além da causa, ou seja, da Divindade, da Unidade e da Fluidez.

Agora, um trabalho sobre esse som é perfeitamente possível, evidentemente.
Ele é o marcador, a testemunha da ativação desta função e dessas funções aí.

***

Pergunta: quais são as relações entre os Hayoth Ha Kodesh e os Querubim?

Eles estão na mesma relação porque eles fazem parte do que denominamos, na cabala, o triângulo Sefirótico
superior.

Eles fazem parte do que vocês denominaram tronos, domínios e virtudes, ou seja, o triângulo o mais alto que
corresponde ao ser humano no nível da cabeça, isto é, que estão em relação direta com a emanação trinitária

da Unidade, o dois três em um.

***

Pergunta: o que você entende por “ordem de precipitação na matéria”?

Isso é muito conhecido, é o que vocês chamaram de corpo espiritual, corpo divino, inicialmente, a mônada
central.

Então, a primeira etapa é a tomada de consciência dos Querubim que são as almas afixadas ao redor da
mônada central, corpo espiritual, corpo causal, corpo mental, corpo astral, corpo etéreo e físico.

Em seguida, há outros corpos que aparecem, mas que não têm ainda nome, mas que os fazem passar a um
outro estado, ou seja, que os fazem aceder a uma outra dimensão de vida onde o corpo físico, no sentido em

que vocês o entendem, não existe mais.
O corpo etéreo assume o lugar do corpo físico, ou seja, ele é muito mais móvel, muito mais flexível do que

aquele em que vocês vivem e, sobretudo, ele não corresponde mais às dimensões sombra/Luz, ao jogo
sombra/Luz que vocês conhecem, quer dizer que a separatividade desaparece.

***

Pergunta: você falou, igualmente, de uma ordem de criação dos órgãos?

Vocês têm a ordem que é ilustrada pela sua própria configuração física.



O primeiro órgão a aparecer (e eu não falo de noção de embriologia porque, aí, é completamente diferente,
ainda uma vez) é o conjunto do sistema nervoso, cérebro e medula espinhal.

Paralelamente a esse sistema nervoso, cérebro e medula espinhal, aparece o coração.
Esses são os dois sistemas que aparecem em primeiro lugar.

Depois, a ordem de aparecimento segue a ordem da criação embriológica tal como vocês conhecem: os
órgãos dos sentidos, os membros e os órgãos do aparelho digestivo, as funções excretoras e reprodutoras

(tais como estão inscritas em sua geração descendente ao nível do corpo).
Isso é um modo, mais uma vez, que apenas é válido porque vocês são constituídos de água e porque vocês

vivem no ar.  
Então, de nada serve dar a ordem de precipitação.

É importante compreender o que eu dizia no início, ou seja, que há uma vibração inicial pronunciada pelo
movimento de Querubim que é uma roda que gira.

Esta vibração vai gerar a criação de um modelo nas diferentes esferas (espirituais e divinas, causais, e assim
por diante), até a física.

O que vocês veem é apenas o aspecto mais denso, o mais material da emanação.
Então, de nada serve, de qualquer maneira, querer conhecer.

Se vocês quiserem os diferentes nomes, poderíamos também falar, por exemplo, do gênio, do Querubim da
vesícula biliar que se chama Shama, são nomes em hebreu que têm um significado, mas a pronúncia correta

do arquétipo movimenta [precipita] o arquétipo ao nível do corpo.
 Então, há técnicas que permitem curas pelo som, reproduzindo a vibração arquetípica do órgão, mas isso não

traz a verdadeira cura que, ainda uma vez, eu o repito a vocês, é a cura pelo estado de ser do amor.

***

Pergunta: e as ligações entre os arquétipos e a vida biológica?

Já que tomamos o exemplo da vesícula biliar, a vesícula biliar é uma bolsa, uma vesícula que se esvazia no
momento da digestão.

Este órgão está situado sob o fígado, isso é orgânico.
Ao nível etéreo, a vesícula biliar põe em funcionamento algo que é a digestão, ao nível energético, quase

astral, sobre a vesícula biliar os chineses nos dizem que é o órgão que permite decidir, decidir a digestão, mas,
também, decidir ao nível psicológico.

Então, voltando um pouco, ao nível espiritual, agora, a vesícula biliar é o fogo sagrado, é o fogo que dispara a
criação, esse é o papel oculto da vesícula biliar, é o fogo sagrado, é aquele que anima a vida.

Mesmo se não houver a vesícula biliar, mesmo se a retirarmos, a função permanece.
Não há mais fogo sagrado que permite a vida, e quando eu digo a vida, isso não é unicamente a queda na

encarnação, isso é, também, o resultado da vida no seu sentido de nova elevação.
Eis o papel da vesícula biliar.

***

Pergunta: será que você poderia explicar isso para os principais órgãos?

Isso é perfeitamente possível, mas nós iremos reservar isso, se vocês bem o quiserem, para uma conversa
posterior, aí é sempre um exemplo nas generalidades.

Eu creio que essas conversas sobre o corpo humano deverão se esticar por algumas vezes, então nós temos
todo o nosso tempo, efetivamente, para desenvolver a mesma coisa que eu acabo de dizer para a vesícula

biliar, mas para todos os órgãos.
Cada órgão tem uma vibração, tem um nome, uma função, mas também uma frequência própria.

Isso foi descoberto pelas medicinas energéticas.

***

Pergunta: qual é a diferença entre vibração e frequência própria?

A vibração recorre à vibração sonora do apelo, por exemplo, Shama.
Shama é a vibração, mas a frequência do órgão é a frequência do seu metabolismo no nível da encarnação.

Por outro lado, quando eu digo Shama, eu coloco em ressonância a vibração da vesícula biliar com o arquétipo,
o que não é o caso com a frequência.



***

Pergunta: qual é o suporte desta vibração?

Eletromagnética, mas também fotônica.
A frequência eletromagnética é aquela que permite à sua cabeça, em todos os sentidos do termo (a cabeça, o

mental, o intelecto e o cérebro), ter contato com a realidade biológica.
Isso é a frequência eletromagnética, mas o órgão, a vesícula biliar, comunica-se com o fígado.

Aí, eles não se comunicam de maneira eletromagnética (no sentido eletromagnético de frequência), mas eles
se comunicam por cursos de ondas muito mais rápidos, ou seja, pelo fóton.

Do mesmo modo que, o que vocês denominam DNA, se comunica nas células por emissões de ondas e,
sobretudo, por emissões de fótons que são emitidos nos ultravioletas, isso é conhecido agora.

***

Pergunta: então, na falta de poder utilizar o amor para curar, será que o meio terapêutico mais
correto não seria o fundamentado nas frequências de reequilíbrio dos órgãos por frequências

magnéticas, eletromagnéticas?

Isso é inteiramente possível, na condição de que não haja doença no sentido orgânico.
Caso em que seria puramente paliativo e que iria acarretar, talvez, uma translação que não seria agradável, mas

enquanto os problemas permanecerem, não na função orgânica, mas energética, isso é perfeitamente
indicado.

***

Pergunta: como podemos distinguir entre os dois?

Simplesmente, se não houver resposta à frequência emitida, significa que o órgão está acometido no plano
orgânico grave.

É a mesma coisa para o câncer, quando há câncer em um órgão, há destruição das próprias frequências do
órgão e, aí, emitir a frequência do órgão, estritamente de nada serve.

***

Pergunta: quando falamos da própria frequência do órgão, será que isso é o resultado de todas as
pequenas frequências associadas a cada célula?

Não é a soma, há uma frequência celular, há uma frequência nos ultravioletas para o DNA que corresponde à
frequência dos átomos, em redução eletromagnética ou amplificação fotônica.

Agora, as frequências, isso são frequências extremamente precisas que correspondem, por exemplo, eu digo
não importa o que, mas 2470 hertz para o fígado, 6200 hertz para a bexiga, etc., etc., isso são frequências

funcionais e isso nada tem a ver com as frequências celulares.
Isso é uma frequência do órgão.

***

Então, caros amigos, vocês estiveram perfeitamente à escuta do que eu tinha para dizer-lhes, mas retenham
bem que de tudo o que eu vou dizer-lhes depois, o mais importante é o que eu lhes disse hoje.

Eu lhes trago o meu Amor, a minha Bênção e eu lhes digo até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito, nesse lugar.
Gostaria, primeiramente, antes de começar a trocar com vocês, de significar-lhes que, esta noite, nossa
conversa será um pouco mais curta do que de hábito, porque teremos a chance de ter, após minha vinda, e
antes que a Mamãe faça sua descida de energia ao nível dos corações, uma mensagem importante que será
transmitida por alguém que lhes dirá, ele mesmo, quem ele é.
Então, vamos, se querem, sem tardar, começar a tentar responder às suas questões, que os preocupam em
suas evoluções respectivas.

Questão: que fazer para avançar ainda mais nesse caminho de ascensão?

Hoje, como muitos seres humanos, vocês se encontram no que se chama a encruzilhada dos caminhos, ou
seja, vocês têm, todos aqui presentes – e alguma mais do que outros, talvez – percorrido certo caminho
durante sua vida, o caminho da experiência da vida, o caminho da experiência de vidas.
Talvez, vocês se interessaram, durante sua vida, por alguns tipos de caminhos espirituais que os levaram,
certamente, muito longe de sua origem cultural, social e, mesmo, espiritual de partida.
Esses caminhos foram necessários, a um dado momento, para dar-lhes a impressão de liberdade, talvez, a
impressão de escapar de alguns condicionamentos ligados, justamente, à família, ligados, também,
certamente, à cultura na qual vocês vivem, isso eram etapas.

Hoje, vocês estão em outra etapa e, cada vez mais, confrontados a escolhas que vocês chamariam,
certamente, ao nível literário extremamente difíceis, ou seja, fazer escolhas entre algumas oportunidades que,
há ainda pouco tempo, pareciam-lhes muito longe de fazer.
Vocês estão no período de desafio e, obviamente, é o período que quer isso, ao nível da escala da
humanidade toda, inteira.

Então, alguns terão interrogações muito mais materiais em relação a uma ocupação profissional, em relação a
uma mudança de parceiro de vida e, por vezes, vocês são colocados em face de escolhas que são, por vezes,
difíceis a fazer porque, o que se pode dizer, simplesmente, é que sua consciência começa a funcionar
diferentemente.

Vocês têm outra percepção, lúcida, eu diria, sobre a realidade, infelizmente, deslocada, da dimensão na qual
vocês vivem e no mundo no qual vocês vivem hoje, que é um mundo de ilusão, um mundo de falsidade.
Então, os orientais diziam Maya, ilusão, mas, aí, é maya de maya, ou seja, vocês estão, verdadeiramente, em
hipocrisias, em debates que não têm lugar de ser e que não interessam ao homem, em sua evolução, à mulher
em seu desabrochar pessoal, profissional, social, afetivo e espiritual.

Mais do que nunca, os seres humanos, mesmo sem falar de abertura do que quer que seja ao nível dos
chacras ou dos corações, vocês se tornam cada vez mais lúcidos sobre o mundo que os cerca, mas, também,
do que acontece no interior de vocês, nos mecanismos que regem suas escolhas, nos mecanismos que
regeram seus comportamentos durante toda a vida.

Hoje, é como se vocês abrissem os olhos a uma nova realidade, à verdadeira realidade do que vocês vivem e
do que os cerca e, isso, obviamente, gera, para a maior parte dos seres humanos, muito estresse, porque não
há correlação possível entre a lucidez interior que surge, os véus que se rasgam, de momento, e a realidade do
que é vivido por vocês, nas relações com o outro, com os outros, mas, também, nos contextos profissionais,
familiares, sociais, afetivos.
Então, é um movimento, eu diria, que é, verdadeiramente, algo que está acontecendo de maneira poderosa
para muitos, muitos, muitos seres humanos encarnados.

Então há, também, a impressão de que a vida seja algo de extraordinário, mas que, talvez, a humanidade e a
rede social, em seu conjunto, não está na vida, mas está na ilusão da vida, através de caminhos que foram
tomados e que não têm o objetivo, eu diria, da transcendência do ser humano e, ainda menos, seu desabrochar
nos planos pessoais, afetivos, psicológicos e espirituais.

A diferença em relação a antes é que, cada vez mais, nos anos e nos meses que vêm, vocês vão estar

O.M. AÏVANHOV – 8 de fevereiro de 2007

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


conscientes desse desvio que existe entre suas vidas e o ambiente, no sentido o mais amplo, e a realidade do
que é a vida, além, mesmo, do acesso às outras dimensões que vêm para vocês.

Questão: há um mês, há um cometa, portanto, que apareceu, extremamente luminoso. É um dos
sinais pré-ascensionais ou não?

Isso é, perfeitamente, um sinal pré-ascensional; não sou eu quem o diz, mas outros antes de mim e há
extremamente muito tempo identificaram a passagem de cometas de maneira visível no céu, na influência de
energias chamadas Micaélicas.
A cristalização arcangélica faz-se através da manifestação de cometas que passam em seu orbe terrestre.

Então, inúmeros cometas passaram há agora mais de doze anos: no período Pascal dos anos 94 e 95 de seu
tempo terrestre, dois cometas desenharam uma cruz no céu, visível por todos, em um ano de intervalo.
Ninguém viu porque eles não passaram no mesmo momento, obviamente, mas eles se cruzaram a um ponto
extremamente preciso do céu, desenhando a cruz visível para todos, descrita nas escrituras.
Era o anúncio do advento do período da revelação que chega agora.

Muitos médiuns falaram do ano 2012 como data limite da evolução da humanidade para um novo paraíso, mas
uma nova dimensão ou, em todo caso, uma mudança importante deve sobrevir durante este período.
Então, obviamente, no ano passado vocês tiveram uma passagem de cometa que se fragmentou e que,
efetivamente, induziu uma pré-ascensão.
Então, a ascensão, é preciso ver isso como um fenômeno, ao mesmo tempo, individual, mas, também,
coletivo, mas que concerne, também, ao conjunto do planeta.

Inúmeras manifestações em relação direta com o fenômeno ascensional foram descritas, já, nas aparições da
Mamãe celeste, já há duzentos anos, aquela a quem vocês chamam Maria, que definiu, de maneira perfeita, o
que vocês chamam os três dias.
Mas, em outras tradições, do outro lado da Terra, chamam-nos não os três dias de trevas, mas os três dias de
Luz, que são ligados a processos introfísicos extremamente importantes, que devem chegar à terra, isso é
para um tempo que nós não podemos nomear.
Só o Pai conhece a data e, ainda, não sei, mas é algo que deve chegar com uma data limite, e esse período,
vocês estão plenamente dentro.

Então, vocês entram em fenômenos pré-ascensionais, efetivamente, o que explica que vocês tenham
momentos de lucidez extremas sobre as circunstâncias de sua vida, sobre as circunstâncias da vida social, da
vida que compõe a humanidade, atualmente, a vida encarnada sobre a Terra.
E, por vezes, independentemente de períodos de lucidez, vocês têm períodos de vazio, nos quais vocês têm a
percepção, talvez, não da Luz, mas de uma aparência de Luz, e que lhes mostraria a verdade e vocês recaem
nos modos de funcionamento dessa humanidade dissociada, distanciada, separada que vocês conhecem
bem.

Então, sim, vocês entraram, efetivamente, sobretudo, no período que se aproxima, agora, muito rapidamente,
em menos de uma semana, em um período extremamente importante, que nós veremos daqui a pouco, com
aquele que virá falar-lhes disso.

Questão: por que estar no amor pode suscitar reações, cóleras junto ao outro ou em si?

Então, o que se pode definir, já, é a diferença fundamental entre a cólera que é uma emoção, primeira coisa,
uma emoção específica.
Se se toma o casal de emoção, a que se chama a cólera e o medo, o medo é uma energia de cristalização que
desce, a cólera é uma energia que sobe, que se acompanha de um movimento de energia mais ou menos
violento, mas cujo sentido corresponde à subida da energia.

Então, é preciso diferenciar isso do amor, porque o amor não é, absolutamente, uma emoção.
Muitos seres concebem o amor/emoção, o amor/sentimento, mas esse não é o amor de que lhes falaram
todos os mestres espirituais encarnados sobre a Terra.

O amor não é uma emoção, o amor é um estado, isso é extremamente importante.
A emoção é o que põe em movimento, a cólera põe em movimento para cima, a tristeza põe em movimento
para trás, o medo põe em movimento para baixo, a alegria põe em movimento para frente, mas nenhuma
dessas emoções corresponde a um estado de amor.
Então, muitos seres humanos confundiram a emoção do amor, porque o amor pode, se vocês não estão
estabilizados, provocar um estado de emoção e desencadear o prazer.
É uma lógica de movimento energético, de apropriação ligada ao prazer ou à alegria (que vocês têm nas
relações sexuais, por exemplo).

Então, o problema é que muitos seres humanos confundiram o amor, tal como eles podiam vivê-lo como
atração emocional que traduzia certo estado não de ser, mas de movimento para a alegria e para o prazer, mas
o amor não é isso.
O amor é algo, justamente, que é desprovido de emoção, é algo que está no instante, algo que é



transcendente, é algo que não gera, justamente, qualquer emoção.
O amor é um estado de ser que, entretanto, implica uma expansão, uma irradiação que é o inverso da
irradiação egoica que os puxa para si mesmos.
É algo que os abre às outras dimensões e às suas próprias outras dimensões de corpo, enquanto, talvez,
quando uma pessoa envia-lhe o amor, talvez, essa pessoa envie-lhe uma emoção.

Essa emoção, que é prazer, pode ser sentida como cólera porque, talvez, haja, em você, ainda, certa forma de
confusão entre prazer e cólera, mas, a partir do momento em que há amor real, irradiado e não emoção há,
realmente, transcendência e há milagre de todos os possíveis ligados ao amor e à Luz.

Mas a maior parte das pessoas vive um estado específico, que elas interpretam como o amor, mas o amor não
é uma atração, o amor é um estado e quem diz estado diz parada do movimento, ou seja, para encontrar a
interioridade, o centro coração, é preciso parar o movimento e, portanto, parar as emoções, enquanto, talvez,
os seres que querem aportar-lhe o amor ou a ajuda enviam, a você, uma dimensão de movimento que gera, em
contra-reação, a cólera, simplesmente, porque, talvez, em sua, digamos, em sua infância, você tenha se
encontrado confrontado a algo que está em relação com o amor/cólera.
O que quer dizer que o amor era justificado pelo meio parental, através da cólera, ou seja, o amor e a cólera
foram identificados a uma emoção que era, sensivelmente, a mesma coisa, porque o prazer vai para frente, o
amor do outro vai para frente, a cólera pode, também, ir para frente, mas, também, para cima e, por vezes, há
cóleras que juntam as duas emoções.

Aí está a fonte, talvez, do que permanece como cólera, entre aspas, ligada ao amor do outro.

Questão: você teria preconizações a dar-nos sobre o modo alimentar?

Então, a primeira coisa a compreender para o alimento é que não é necessário forçar-se porque não é bom
comer isso ou aquilo.
É preciso apreciá-lo, eu diria, talvez, senti-lo, mas o sentir pode ser, por vezes, falso.
É evidente que, quando vocês se abrem, um pouquinho, para outra dimensão de vida, obviamente, as
características alimentares vão modificar-se.

Então, eu diria, de qualquer modo, há certo número de armadilhas das quais é preciso escapar, porque essas
armadilhas existem e foram construídas nesse mundo para impedi-los, ao nível alimentar, de aceder a
dimensões superiores.
Há, primeiramente, certo tipo de alimentos que podem ser prejudiciais, de maneira formal, à sua saúde, porque
esses alimentos foram adulterados, de maneira voluntária, por cartéis de grupos alimentares agro alimentares
internacionais que não trabalham, verdadeiramente, para nutrir os seres humanos.

A primeira coisa é, obviamente, o que vocês chamam os alimentos transgênicos, ou seja, que foram
modificados, que vai bem além do que lhes dizem, mesmo nos piores cenários.
Em seguida, há alimentos que são, por vezes, utilizados nos mundos alternativos, como fonte de proteínas, em
substituição dos animais, é a soja, obviamente.
Ora, a soja é uma planta que é, por natureza, anti-evolutiva, porque ela cresce para a terra, ela não cresce para
o Sol e, quanto mais vocês comem a soja, mais vocês se tornam pesados.
Isso é importante a compreender.

Em seguida há os alimentos que, no início, eram alimentos muito espirituais, mas que foram modificados, em
especial, por causa de inseticidas, pesticidas que foram colocados neles e que desnaturaram, completamente,
a virtude espiritual do alimento, e eu quero falar, com isso, dos alimentos que são, essencialmente, o trigo e o
mel.

Então, agora, vem outro problema, aquele da carne vermelha.
Obviamente, não é pedido, para fazer caminho de abertura para a quinta dimensão, ser totalmente vegetariano
ou vegan, mas sua consciência deve ditar-lhes qual é o efeito do alimento que vocês ingerem.
Então, obviamente, é preferível escolher, na alimentação, mais legume, mais fruta do que carne, isso é
bastante evidente, tanto mais que, no que concerne à carne, as condições de cultura dos animais são, muito
certamente, a causa de numerosas doenças, porque é desumano, nem animal, aliás.
É mais um modo de cultura que é completamente equivocado, de pôr animais que não veem, mesmo, a luz do
dia, eu penso, em especial, nas aves, mas, também, nos fertilizantes e no que vocês chamam os hormônios,
que são dados aos animais para fazê-los crescer mais rapidamente.

Tudo isso vai desnaturar, mesmo, a natureza de tipos de alimentos que vocês absorvem, entretanto, não é
preciso fazer disso regras formais.
Se vocês gostam do pão e se acham que não há qualquer efeito secundário em comer o pão, bem, comam o
pão, entretanto, sua consciência, hoje, mais do que nunca, diz-lhes, espontaneamente, quais são os alimentos,
quando vocês os ingerem, que lhes fazem bem ou que lhes fazem mal.

É um pouco mais difícil, obviamente, para o trigo e para o mel, porque não é evidente, de início, mas isso vai
tornar-se um problema, progressivamente e à medida de uma absorção mais maciça desses tipos de
alimentos.



Aí está, mas eu não quereria fazer generalidade demasiado importante desses tipos de alimentos.
Façam o que sua consciência dita a vocês, em função do que vocês sentem, comendo referidos alimentos.

Os laticínios não são alimentos destinados a serem absorvidos pelos seres humanos.
Aí, em contrapartida, o problema não é espiritual, é problema de tolerância ou intolerância.
Todos os outros produtos têm efeitos importantes em seu desenvolvimento espiritual, mais do que o leite,
mesmo se ele gere doenças importantes ao nível do corpo físico, tem a particularidade de não obstruir seu
desenvolvimento espiritual, o que já é enorme.
Ora, os produtos geneticamente modificados, as sojas, estão aí para obstruir sua evolução espiritual, de
maneira formal.

Questão: o que é do vinho?

Aí está um alimento extremamente importante, porque ele tem a particularidade de elevar as vibrações,
realmente, na condição de não beber três litros de vinho, é claro.
Portanto, nada de perigo ao beber vinho, em toda proporção mantida, como de hábito, é o excesso que é
prejudicial.

No álcool do vinho há certo número de moléculas químicas que têm a particularidade de abrir alguns canais.
Então, em doses, eu diria, não homeopáticas, mas em doses leves, alguns vinhos têm a particularidade, pelo
que representa a uva, o processo de fermentação, de abrir alguns canais no interior do corpo.

Há, obviamente, uma diferença nas moléculas químicas, entre o que vocês chamam vinho branco, champagne
e, sobretudo, champagne e vinho tinto.
Essencialmente, a cor, a vibração da cor é diferente e, para aqueles que têm, agora, muita dificuldade para
suportar o álcool, o que é frequente nos caminhos espirituais de hoje, o champagne é, certamente, o menos
nocivo, porque ele é muito mais leve ao nível da abertura de canais.
O problema do álcool e, mesmo do vinho tinto, em certa medida, é que alguns vinhos tintos, e alguns vinhos
brancos, também, têm a particularidade de abrir, violentamente, os canais, e ativar, violentamente, os circuitos
energéticos, o que pode ser prejudicial para os novos corpos que estão em construção.

Questão: o que é da cerveja?

Esse alimento não tem virtude específica, ao nível espiritual, eu quero dizer.
Não há questão sobre o whisky?

Questão: o fato de «vir» de tal ou tal dimensão é uma referência a uma forma de linhagem espiritual
ou a outra coisa?

É preciso saber, já, que tudo provém e tudo volta à Fonte última.
Essa Fonte última está além das dimensões, uma vez que ela penetra todas as dimensões; essa fonte última
que vocês chamaram, segundo suas terminologias, o Pai, a Luz, pouco importa, a Fonte central de vida, se
preferem.
Há dimensões muito mais etéreas do que a dimensão terceira, na qual vocês vivem, que são, obviamente, por
alguns lados, mais próximas da emanação primordial.

Então, dizer de alguém que ele vem de tal dimensão, isso quer dizer que seu lugar de origem, tal como ele se
manifesta aqui, na terceira é, efetivamente, de uma dimensão que é muito mais complexa do que a dimensão
terceira, mas, de fato, muito mais próxima da Luz autêntica.
Quanto mais vocês sobem, entre aspas, os planos vibratórios dimensionais, mais acedem a dimensões
repletas de Luz.

Então, dizer de alguém que ele vem de tal ou tal dimensão, isso é válido para algumas entidades espirituais que
podem apresentar-se, nas quais se pode sentir uma vibração muito mais forte, muito mais etérea ou muito mais
luminosa, pode-se dizer, com uma qualidade de Luz diferente, que assinala uma dimensão superior.
Mas há algumas dimensões que não podem, absolutamente, manifestar-se nessa dimensão, seja através de
um canal, um médium ou, ainda, espontaneamente porque, se elas se manifestassem na terceira dimensão,
fariam explodir toda a vida de terceira dimensão, porque elas não suportam a mínima sombra, a mínima
ausência de Luz.

Ora, o jogo da terceira dimensão é um jogo específico, que dura há muito tempo entre a sombra e a Luz,
enquanto, nas dimensões superiores, isso não pode existir.
A partir da quinta dimensão, a sombra não tem mais existência possível, não há mais, tampouco, o
antropomorfismo que vocês conhecem do ser humano; há formas que vocês poderiam qualificar de angélicas.
Por exemplo, nas dimensões décima oitava, vigésima primeira, vigésima quarta, as formas que vocês
observarão nada mais terão a ver com qualquer antropomorfismo, nem anjo, nem homem, nem outra forma
humanoide, mas, puramente, triângulo irradiante de Luz, por exemplo, para a vigésima quarta dimensão e, no
entanto, nível de consciência que passou, talvez, pelo humano ou talvez não, mas que, no tempo, tal como
vocês chamam a curvatura do tempo, algo de eminentemente anterior e eminentemente afastado, em todo



caso.

Então, dizer que se vem de tal dimensão, isso não quer dizer grande coisa; há famílias de almas que vêm de
alguns sistemas solares ou de outros sistemas solares pela forma humana.
Há, também, humanos que, hoje, nada têm a ver com o humano, tal como vocês o concebem e que, no
entanto, tomaram um corpo de carne (tanto nas forças de Luz como nas forças da sombra, mas isso é outro
debate).
O que é preciso, simplesmente, reter é que a dimensão na qual vocês vivem, terceira dimensão, é uma
dimensão de sombra e de Luz limitada pelas variáveis que são o tempo e o espaço, o que não é mais o caso a
partir da quinta dimensão.

Questão: onde está a relação entre as forças da Luz e as forças da sombra?

Há, nas escrituras sagradas antigas, inúmeros elementos que foram dados para o período que vocês vivem.
As forças da sombra e as forças da Luz estão todas no trabalho, de múltiplos lados.
As forças Micaélicas, que são as forças da renovação espiritual ligadas à emergência da nova trindade para a
emergência da quinta dimensão estão no trabalho já há mais de dez anos, mas reforçaram-se, no ano passado.

É o Arcanjo Miguel que deixará seu lugar, no momento do fenômeno ascensional, à aproximação de Uriel, que
é aquele que é especializado nos fenômenos de reversão: reversões de consciência, reversão, também, do
que vocês chamam os polos, mas isso é outra história.

Então, o combate da sombra e da Luz?
Não há necessidade de inclinar-se no que acontece no cosmos ou no que acontece em outras dimensões.
Esse combate é ilustrado, já, em vocês mesmos: são as atrações do passado que não querem morrer, que
pertencem à sombra, e as forças de Luz que querem levá-los para o desconhecido, para a novidade, para o
amor, ao qual vocês resistem, porque há o que dirão disso, há a educação, há o dinheiro, há a família, há os
pais, os filhos e tudo e tudo, que vem bloqueá-los, freá-los para o acesso a essa quinta dimensão.

E, do outro lado, há, também, o que vocês observam sobre a Terra: o jogo dos elementos, o jogo das forças
que estão no trabalho, hoje, sobre o planeta.
Aí, vocês têm a ilustração, perfeita, do combate entre a sombra e a Luz, entre o passado que não quer morrer e
que resiste e depois, por vezes, também, a Luz, entretanto, é inexorável.

Então, o combate, obviamente, está sob os seus olhos, no interior de vocês, mas, também, no exterior de
vocês, nessa dimensão, obviamente.

Questão: em que consiste essa quinta dimensão?

Então, é, ao mesmo tempo, importante e extremamente complexo, é como se vocês fossem um marciano e
me pedissem para descrever a vida sobre este planeta, isso não poderia fazer-se em dois minutos, nem em
cinco minutos, nem mesmo em um ano, nem mesmo em dez anos porque, enquanto vocês não tiverem vivido
tudo o que eu poderia dizer-lhes disso, não será, como dizer..., perceptível.

Então, há regras, leis fundamentais que se exprimem na quinta dimensão, que são total e diametralmente
opostas ao que vocês conhecem na terceira dimensão.
A terceira dimensão é o jogo da sombra e da Luz, ilustrado, mesmo, em relação à Luz do Sol que vem iluminá-
los e que projeta uma sombra atrás de vocês.
Isso não é possível na quinta dimensão.

Vocês veem o Sol que vem de um ponto preciso, que é o Sol exterior.
Quando vocês passam à quinta dimensão, já, vocês não estão mais na superfície da terra, vocês estão no
interior da vida, o que quer dizer que vocês estão no interior da Terra, não mais em sua superfície; vocês estão
no processo da vida, ao mais perto do núcleo central cristalino do planeta.
O Sol não é mais um ponto de Luz, de influxo fotônico que chega para vocês, que se levanta em um ponto e
que se esconde em outro ponto.

Na quinta dimensão, a Luz é onipresente, por toda a parte, e, todas as direções do espaço, porque vocês estão
na dimensão interiorizada do Sol, esse é o primeiro ponto, e a Luz que vem de toda parte não pode ali haver
sombra projetada.
Mas as próprias características físicas da Luz não são mais as mesmas, e vocês sabem, na tradição, fala-se,
por exemplo, de glóbulos de prana, de glóbulo de vitalidade, de fótons, se preferem, para os cientistas, que é,
ao mesmo tempo, uma onda e um corpúsculo.
São as duas estruturas diferentes do fóton.

Então, agora, na quinta dimensão, é preciso compreender, se é que isso seja possível, compreender sem vivê-
lo, que a velocidade mínima é a velocidade da Luz.
De fato, não há mais velocidade, é instantâneo, o pensamento é criador, instantaneamente: eu quero construir
uma casa, a casa constrói-se, instantaneamente, conforme o que eu tenho em meu espírito.



Assim, a estrutura celular não é mais, de modo algum, a mesma, o que os constitui, hoje, é oitenta por cento de
água, mas, também, como principal átomo, o carbono.
Quando vocês penetram a quinta dimensão, o núcleo de carbono não pode mais existir, ele é substituído pela
sílica, o silício.
A água, também, será modificada.
Então, tudo depende em qual quinta dimensão vocês entram, porque vocês, humanos, vivem no ar, com um
corpo de carne, feito de matéria de terra.

Então, na quinta dimensão, há seres vivos – vai-se chamá-los assim – que vivem na água e não no ar.
A partir da nona dimensão, isso é mais complexo, porque vocês podem viver no fogo, não no fogo que queima,
que vocês conhecem, mas outro fogo, com outras características físicas.

Então, é muito difícil a compreender.
É como se vocês me pedissem para descrever como é quando vocês morrem.
Pode-se descrever, muitos outros humanos descreveram, receberam informações sobre o além, mas é uma
coisa escrever coisas sobre o além, e é outra coisa vivê-las, o que é uma coisa completamente diferente.

Por exemplo, na quinta dimensão, o que vocês chamam a família, que é ligada à linhagem, ao DNA, não existe,
absolutamente, e não pode existir, porque o DNA de sua terceira dimensão é profundamente amputado,
profundamente limitado em relação ao DNA que existe em outra dimensão.
As bases do DNA não são mais, de modo algum, as mesmas; aliás, as cadeias carbonadas não existem mais,
elas são substituídas por cadeias de silício, que são muito mais vibrantes.

As características da matéria não são mais as mesmas.
As formas, o antropomorfismo humano não será mais, de modo algum, o mesmo, talvez não para aqueles que,
hoje, acederão com esse corpo à quinta dimensão, mas para as vidas futuras.
A arquitetura molecular, a arquitetura do cérebro, do coração, dos órgãos será profundamente diferente e,
sobretudo, as regras sociais serão profundamente diferentes.
Tudo o que, hoje, faz o valor da vida, tal como a sociedade humana de hoje construiu, não existirá,
absolutamente.

A dificuldade não é querer, a todo custo, orar, meditar, purificar o corpo, mesmo se seja importante.
O mais importante é que cada alma, em sua alma e consciência, deverá fazer a escolha.
Cada alma deverá decidir se ela quer abandonar a terceira dimensão para entrar, diretamente, nessa quinta
dimensão.
É um ato, eu diria, muito consciente, que lhes será pedido; é uma decisão livre, na condição, obviamente, de ter
a possibilidade de ascensionar, ou seja, de não ser atraído pelo que fazem as virtudes da terceira dimensão.

Mas, eu repito, ninguém julgará.
Muitos seres humanos, mesmo que vocês pudessem chamar «despertos», se é que desperto queira dizer,
ainda, algo nessa situação, mas pode-se dizer que alguns seres humanos decidirão, em toda consciência,
prosseguir a experiência da terceira dimensão.
Isso não será uma punição, porque eles mesmos terão decidido isso.

É preciso, efetivamente, compreender que o fenômeno de ascensão concerne à totalidade do planeta, mas
não à totalidade dos habitantes humanos, nem animais, aliás.
A porcentagem é extremamente frágil, muitos seres escolherão recomeçar a terceira dimensão, porque é
escolha deles, porque eles terão necessidade de fazer outras experiências.
Para outros, eles terão medo de ir para essa novidade.
A quinta dimensão, vocês devem concebê-la como uma morte, é uma morte para a terceira dimensão; é,
verdadeiramente, uma reversão total dos fundamentos da vida e dos valores que os animaram há tantas e
tantas vidas, é algo de extremamente novo, de extremamente diferente e, se querem, poder-se-ia comparar
isso a um fenômeno de despertar que viveram alguns mestres espirituais, alguns, eu não disse todos.

Por exemplo, eu poderia tomar exemplos na bíblia e falar de Elias, falar de Enoque, que estavam, totalmente,
imersos na quinta dimensão.
E, também, há mulheres, é claro, é preciso não esquecer delas.
Havia, por exemplo, essa grande mística da Índia, que eu tive a chance de encontrar, e que se chamava Ma
Ananda Moyi, que teve a particularidade de estar e de viver na quinta dimensão a maior parte de sua vida.
São níveis de consciência e de vida que nada mais têm a ver com a encarnação e, no entanto, ela manteve um
corpo de carne, porque esse corpo de carne era tão purificado, tão insignificante, que era transparente de
Divindade.

Então, aí está o que se pode apreender, intelectualmente, um pouquinho, dessa quinta dimensão, mas
compreendam, efetivamente, que o modelo econômico, os modelos sociais, os modelos educativos, os
modelos familiares que vocês construíram, absolutamente, não têm qualquer sentido na quinta dimensão, mas,
absolutamente, nenhum.

A organização societária, absolutamente, nada tem a ver com o que vocês construíram, nem com o que vocês
vivem.



vivem.
É, ao mesmo tempo, muito mais harmoniosa, mas, na quinta dimensão, por exemplo, vocês não podem
esconder seus pensamentos.
Os pensamentos viajam na velocidade da Luz, instantaneamente, e todo ser humano que vive na quinta
dimensão, eu penso, por exemplo, no povo do Intraterra, hoje, é perfeitamente consciente dos pensamentos
de todos seus congêneres, quer eles sejam humanoides ou não humanoides.
Eles funcionam em unidade unificada de consciências de vinte e quatro unidades.
Vocês não podem imaginar o que isso é, estar na quinta dimensão e estar conectado a vinte e três seres, vinte
e três outras entidades que se comunicam na velocidade da Luz com você.

É melhor que os pensamentos sejam coerentes; é melhor que isso vá ao mesmo sentido, se se pode dizê-lo.

Aí está a frágil percepção do que se pode dizer.
Então, eu creio que seria preciso, talvez, deixar ainda algumas questões e, depois, deixar o lugar para aquele
que vem.

Questão: um trabalho com as plantas ditas sagradas pode ajudar nos processos atuais?

O fenômeno das plantas sagradas, que são numerosas na superfície deste planeta, permite, efetivamente,
tocar com o dedo certo estado, mas tocar um estado não permite estar no estado.
É preciso, efetivamente, compreender isso.

Viver uma experiência não é viver um estado, é algo de transitório.
Então, se esse estado transitório pode ser um meio de fortalecer na fé da existência desses estados, de
maneira mais permanente, é preciso tentar a experiência.
Se é uma experiência a mais, isso não serve para grande coisa.

Retenham, efetivamente, que todas as experiências que foram dominadas pelos xamãs correspondiam a
processos terapêuticos extremamente precisos, no objetivo de ter uma ação sobre um evento ou sobre algo ou
sobre alguém.
Então, hoje, muitos seres humanos gostariam de tentar experiências.
É perfeitamente louvável, mas é preciso prestar atenção para não depender dessa experiência demasiado
frequentemente, porque, naquele momento, isso se tornaria uma ilusão.
A quinta dimensão deve eclodir em todo ser humano que é de boa vontade, de maneira fácil e sem artifício,
entretanto, se a experiência é um meio de certificar, de reafirmar suas certezas, reafirmar suas crenças, então,
é preciso fazê-la.

Questão: Jesus disse «você deixará pai e mãe».
O que significa isso, hoje?

Isso significa, também, «deixem os mortos enterrarem os mortos».
Há momentos nos quais vocês devem fazer as escolhas, que não são escolhas ligadas ao intelecto ou ao
afetivo, elas são diretamente ligadas pela consciência e vocês vão encontrar-se confrontados a escolhas cada
vez mais, como eu dizia, difíceis, ou seja, nas quais está a responsabilidade de sustentar as necessidades de
um filho, de um adolescente, de um pai ou de um membro da família, e o que lhes dita sua liberdade nova de
quinta dimensão.
É um problema de difícil escolha [cornélien], eu o disse, efetivamente, no início da apresentação, mas esses
problemas vão surgir, cada vez mais.
Não se esqueçam, também, de que a maior parte de vocês que está aqui está em uma vontade espiritual de
bem, mas não se esqueçam, também, de que as resistências na espiritualidade vão tornar-se cada vez mais
terríveis, sobretudo, em seu belo país que vocês chamam a França, e o que vocês chamam a caça às bruxas
será aberta como nos piores tempos do que vocês chamavam a inquisição.

Vocês não terão mais o direito de pensamentos espirituais, não terão mais o direito de falar de Luz.
Aí também, será preciso fazer escolhas, aí também, será preciso ter isso, como vocês dizem, para afirmar o
que vocês são, realmente, e não aceitar os jogos da sombra, sob o pretexto de ter a paz.
Mas, aí também, são escolhas que vocês terão que fazer e não, unicamente, ao nível da família, eu repito, nem
ao nível dos parentes, mas de uma maneira geral, na vida.

Mas, dito em outros termos, ao limite extremo, vocês estão prontos para morrer por seu ideal?
Lembrem-se do sacrifício de Abraão. Isso é a humanidade toda, inteira, que vai fazê-lo.
Eu não posso dizer mais, de momento, em relação a isso.

Eu lhes aporto toda a minha bênção e todo o meu amor, como de hábito, e estejam certos de que, na próxima
vez, se aquele que vem não estiver tão apressado, poderemos discorrer ainda mais tempo.

Agora, recebam todo o meu amor.
Eu vou deixar o lugar para aquele que vem, que lhes dirá, ele mesmo, quem ele é.

(«aquele que vem» é Orionis, em sua mensagem de 8 de fevereiro de 2007).
__________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, primeiramente, recebam, obviamente,
todo o meu amor, a minha bênção e, antes que abordemos o modo habitual pelo qual nós dialogamos, a cada
vez, através das questões e respostas, eu gostaria, primeiramente, de dar-lhes alguns elementos, eu diria, que

são extremamente importantes, antes da chegada da primavera.
Vocês estão, e já sabem disso, a maior parte de vocês, em um período importante; esse período é um

período de revelação, é o período de pré-ascensão, é o período no qual vocês estão precisamente, eu diria,
em uma dimensão que vocês conhecem há extremamente muito tempo e em uma dimensão que alguns de

vocês apenas fazem descobrir, no momento, o que se convencionou chamar de quinta dimensão.
Então, o período que se anuncia durante este ano é um período extremamente importante, porque é um

período de grande transformação interior, um período no qual será necessário fazer as escolhas, ou seja,
colocar os prós e os contras das suas decisões, que vão levá-los a escolher, no nível da sua alma, qual é o

caminho que vocês querem experimentar.

***

Ou vocês vão decidir continuar a experiência da 3a. Dimensão, ou vão decidir deixar morrer, em vocês, essa
3a. Dimensão, para aceder a outro estado de ser, a outra Dimensão, que será outro campo de vida, outro

campo não de experiências, mas de expansão.
Então, muitos de vocês vivem, já há várias semanas, um período, por vezes, extremamente perturbado, com

coisas não habituais, tanto no nível do corpo como no nível do psiquismo, como no nível das emoções, porque
isso corresponde, também, a esse período de transformação.

Em muitas ocasiões, no ano passado, eu já disse que o que acontece no exterior é, exatamente, a mesma
coisa que o que vocês vivem no interior.

Todas as modificações, todas as manifestações ligadas aos elementos desse planeta estão, como vocês
veem, completamente desregradas e correspondem, também, a reajustes que se produzem no interior de

vocês.
Não é questão de punição, não é questão de carma, é questão, aí, simplesmente, de período de reajuste que

é, de algum modo, preparatório às escolhas.

***

Eu lhes dizia, na última vez, parece-me, que havia períodos que iam crescendo no nível de manifestações, ou,
o termo mais exato, eu diria, de efusão da energia na 5a. Dimensão que se aproxima da sua 3a. Dimensão.

Então, houve o período que correspondeu até 27 de fevereiro, que culminou com manifestações de
alinhamentos planetários extremamente precisos.

Vocês vão, depois, e muito em breve, viver o período que vai de 18 a 20 de março, período extremamente
importante e extremamente carregado, no plano vibratório e, imediatamente após, vocês irão encadear com o
período Pascal, com o fim da semana Pascal, e com um impulso de energia ligado à subida na Vibração e,
também, com o fenômeno preliminar à ascensão que irá sobrevir, não no nível físico, ainda, mas no nível

etéreo e astral, desta vez, durante o período da ascensão, real desta vez, no nível do calendário.
Então, vocês veem que, para os próximos dois a três meses, vocês vão viver fenômenos de reajustes, eu diria,

importantes.
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***

Então, convém preparar-se.
Preparar-se, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer deixar claro em si, estar, si mesmo, na clareza mais total para acolher essa efusão de energia,
para preparar os processos ascensionais.

É extremamente importante encontrar períodos de repouso interior, períodos de cura no interior de si para
acalmar, para acolher o que está acontecendo, mas isso vocês irão viver, também, através de manifestações

extremamente potentes, no exterior dos seus corpos, no nível do que pode ocorrer no neste planeta, mas isso
faz parte, eu repito, de processos de reajustes preliminares aos fenômenos diretamente ligados à ascensão,

ascensão em um plano etéreo, para este ano, e ascensão total, nos próximos anos .

***

Então, só o Pai conhece a data, e nenhum ser multidimensional, mesmo nas Dimensões mais altas do que eu,
pode dar uma data precisa, porque, a cada minuto, as coisas se reajustam em função da resposta de cada ser
humano presente e na vida neste planeta porque, quanto mais os seres humanos acolherem essa energia de

5a. Dimensão, mais a transição será facilitada, mais o processo de expansão e de contato com a 5a. Dimensão
será facilitado e será mais fluido, eu diria, e manifestar-se-á em certa forma de harmonia interior.

Então, obviamente, há, na superfície deste planeta, fortes resistências, eu diria, ainda.
É um eufemismo, quando eu falo de fortes resistências, eu diria, oposições violentas a essa emergência dessa

nova consciência, mas, também isso, isso faz parte do que acontece no interior de vocês.
Vocês não sentem, em alguns momentos, que há zonas que não querem morrer em vocês?

Há, algumas vezes, o ego que se manifesta e que tem medo, medo do desconhecido, medo desse novo
estado de vida de existência que lhes é proposto.

***

O que acontece no exterior é apenas o reflexo, também, de lutas que vocês têm a passar no interior de si, as
lutas entre as zonas de sombra que permanecem no interior e que ainda não foram iluminadas e que podem

refletir-se por certo fenômeno de tensão, de depressão e de período, por vezes, extremamente difícil de
perguntar em relação ao próprio sentido da sua existência e ao sentido do destino da alma.

Mas tudo isso, caros amigos, creiam, é estritamente normal.
Todo processo de mudança acompanha-se de grandes interrogações.

No momento em que se anuncia a alguém que ele vai morrer, porque há uma doença terminal, há, obviamente,
grandes resistências que ocorrem, mesmo quando é chegado ao fim da vida, ninguém aceita facilmente,

mesmo sendo profundamente crente, profundamente médium, aceitar perder o que foi, de algum modo, o seu
veículo durante tanto tempo.

***

Então, o acesso à 5a. Dimensão representa uma mudança de estado vibratório extremamente importante,
extremamente nova, também, para a maior parte de vocês.

Então, isso não se faz sem resistências, sem conflitos interiores.
É, também, a mudança do sentido de valores, tudo o que foi a regra, as regras de funcionamento, as leis

espirituais que prevaleciam durante essa encarnação de 3a. Dimensão, há mais de 50.000 anos, vai ser varrido
pela emergência da nova Luz e do novo Sol.

Mas de tudo isso vocês sabem, então, eu tinha simplesmente que dizer-lhes que, durante os próximos dois a
três meses, é preciso tentar encontrar a calma, mesmo isso não sendo sempre muito fácil, eu concebo.
Então, após o meu bla-bla, agora, vou dar-lhes a palavra, para os seus questionamentos, se quiserem.

***

Questão: você teria explicações para nos dar sobre os crop-circles?
Esses crop-circles, como vocês dizem em inglês, correspondem, como sugeriram muitas pessoas, à

intervenção de planos multidimensionais na sua realidade de 3a. Dimensão.
Se vocês observarem, eu diria, a progressão desses desenhos, gradualmente e à medida desses anos, vocês

constatam que há um aumento da beleza, um aumento da complexidade do que aparece.
Há, através desse processo, como que uma espécie de condicionamento para prepará-los para a vinda de

Dimensões outras que não a sua, para facilitar-lhes o caminho para a 5a. Dimensão.



É a intervenção e a irrupção, eu diria mesmo, de dois campos de consciência totalmente diferentes, do ser
humano da 3a. Dimensão que é persuadido de estar só (ou, em todo caso, mesmo crendo no Pai, crendo que
a Divindade não pode manifestar-se na realidade tangível ou de modo tão excepcional como o que se chama

de milagre).
Então, essas manifestações são, de algum modo, preâmbulos para a imersão total da 3a. Dimensão na 5a.
Dimensão e, portanto, para a intervenção maciça do que vocês chamam de irmãos do espaço, dos irmãos

extraterrestres, mas, também, dos irmãos da Intraterra.
São as primícias, se quiserem, um modo de significar-lhes, de uma maneira suave, a presença e a intervenção
iminente dessas forças que, no momento, apenas deixaram poucos vestígios no nível desse planeta ou, em

todo caso, nessa civilização.

***

Questão: poderia falar de pontos cósmicos importantes na França?
Perfeitamente, isso corresponde a lugares de ancoragem na 5a. Dimensão.

Na 3a. Dimensão, esses lugares existem, então, primeiramente, há lugares de que se fala muito, nesse
momento, mas que são, de algum modo, enganos, são lugares nos quais se vai atrair os seres para mascarar

um outro lugar.
É como a contraespionagem, se quiserem.

Vão ser designados lugares, porque eles são muito fortes para que todo mundo vá olhar ali, o tempo que a
subida na vibração dos outros lugares – que, eles, são autênticos – faça-se, de maneira serena, para que eles

não sejam, eu diria, invadidos.
Então, não é questão de dar-lhes, em um plano preciso, onde se situam esses lugares de emergência que são

vórtices de 5a. Dimensão.
Há dois deles, extremamente precisos, na França, que vão corresponder, aliás, a lugares de reagrupamento

para toda a Europa.
Muitas aparições da Virgem, já nos séculos precedentes, assinalaram a Grã-Bretanha como algo de

extremamente importante.
Então, há lugares de ressonância que não são vórtices de 5a. Dimensão, mas que são lugares de ancoragem,

eu diria, da 5a. Dimensão, efetivamente, em alguns pontos da Bretanha (região da França).
Mas outros pontos, extremamente importantes, não estão nesses lugares; eles estão situados, eu diria, de um

lado, não muito distante dos pés dos Pirineus, mas não à beira-mar, no interior das terras.
Aí está o que eu posso dizer, no momento.

É uma primeira localização, certamente, muito vaga.
A segunda parte está situada em uma região que não é muito distante de lugares que foram extremamente

importantes, em especial, para a emergência das energias das catedrais.
Então, esses pontos, no momento de hoje, são suficientes para vocês, porque não é questão que centenas ou
milhares de pessoas façam como nos lugares como em Bugarach (vilarejo rural francês) ou como em outros

lugares que são lugares vibratórios, certamente, mas que nada têm a ver com a emergência da 5a. Dimensão.
Então, não é questão que eu lhes diga é em tal lugar.

No momento, saibam que esses lugares existem e que, no momento oportuno, penso, sinceramente, que será
antes ou após esse verão, vocês terão definições um pouco mais precisas desses lugares, mas, também,

vocês devem dar-se conta de que muitas pessoas começam a ser chamadas para esses lugares, sem saber o
porquê; porque, talvez, elas tenham sentido um apelo de uma região específica e, até mesmo, se não forem
esses lugares, pode ser outro lugar, que são, talvez, lugares mais preservados em relação a alguns tipos de

eventos que foram descritos em várias ocasiões.
Então, esses vórtices não estão, unicamente, presentes na França, obviamente.

Há um pouco deles por toda a parte nos continentes, em outros continentes, por exemplo, nas regiões que
estão situadas na Meso-América, extremamente importantes; há outro no Canadá, há outro na Nova Zelândia,

há outro na região Ásia-Pacífico.
Mas não me cabe, no momento, desvendá-los de maneira precisa.

Geralmente, cada continente ou subcontinente possui um lugar de vórtice de 5a. Dimensão que vai permitir, no
momento desejado, a atualização da 5a. Dimensão na 3a. Dimensão, ou seja, no momento em que a Dimensão

que vocês chamam de terceira for desaparecer, para dar o lugar à 5a. Dimensão.

***

Questão: poderia nos falar da reversão do eixo do planeta?
A reversão é extremamente importante, porque essa reversão vive-se, também, no interior de si, a reversão do
sentido de valores: os valores materiais serão substituídos pelos valores espirituais, os valores familiares serão

substituídos pelos valores galácticos e, também, a reversão dos polos, obviamente, que vocês conhecem,
porque muitos profetas já falaram disso, muitos canais e médiuns evocam-no sem parar.

Mas vocês têm, diante dos olhos, a realidade do que está ocorrendo, então, o polo magnético já foi deslocado



de maneira extremamente importante.
Há, também, como preliminar ao basculamento desses polos, algo que acaba de ser descoberto pelos

cientistas, que é o fato de que a região mais alta dos polos está completamente aberta.
Há comunicação com a Intraterra.

A região não está fechada pelos gelos, contrariamente ao que se poderia crer.
Então, essas reversões acompanham-se, tranquilizem-se, de uma colocação no abrigo de seres que vão

semear a nova 5a. Dimensão, quando o planeta Terra tiver feito a sua transição.
O basculamento dos polos é algo que não ocorre de um minuto para o outro, é um deslizar progressivo, é um
deslizar que já começou, obviamente, e, a um dado momento, quando a influência do Sol Central da galáxia

estiver com um ângulo extremamente preciso no nível dos planetas deste Sistema Solar, desenrolar-se-á uma
modificação importante da mecânica planetária, de mecânicas planetárias que fazem com que uma série de
rearranjos ocorra no nível das órbitas, no nível da reabsorção pelo Sol do planeta Mercúrio, mas, também, do

afastamento da Terra da órbita atual na qual ela está.
Mas esses processos, se quiserem, desenrolar-se-ão em um tempo em que os seres humanos já terão

escolhido, ou prosseguir a experiência na 3a. Dimensão, ou fazer a transição para a 5a. Dimensão com o corpo
ou sem o corpo.

Nós ainda não estamos aí, isso pode sobrevir entre os prazos que vocês conhecem, ou seja, entre
imediatamente e, o mais tardar, 21 de dezembro do ano 2012, mas de tudo isso, vocês já sabem, muitas

pessoas falaram.
Então, o processo de reversão corresponde, também, a uma reversão no interior dos corpos que vocês têm,

atualmente.
Atualmente, vocês têm um corpo de 3a. Dimensão, esse corpo de 3a. Dimensão corresponde a um átomo

específico constituinte, que é o carbono.
A transição do corpo de 3a. Dimensão ao corpo de 5a. Dimensão acompanhar-se-á de uma transmutação do

núcleo carbonado.
Para aqueles que continuarem com o corpo na 5a. Dimensão, que irão ascensionar com o corpo, há uma

passagem preliminar de todos os núcleos de carbono em núcleos de silício, de sílica, isso irá permitir uma
transparência do corpo.

Paralelamente a isso, haverá uma modificação da estrutura DNA, as duplas hélices vão começar a duplicar-se,
quando a 5a. Dimensão estiver totalmente estabilizada.

O número de fitas de DNA será profundamente aumentado, ou seja, a Divindade e a Vibração da 5a. Dimensão
nada mais têm a ver com a estrutura física, tal como vocês a vivem hoje, o que não quer dizer ausência de

estrutura física, mas estrutura física muito mais etérea, muito mais transparente, com regras de propagação da
vida, de propagação da Luz que serão profundamente diferentes.

Então, a reversão é uma reversão profundamente interior, primeiramente.
Ela está ligada à influência direta da energia de 5a. Dimensão sobre a 3a. Dimensão.

A 3a. Dimensão é uma Dimensão de experiência, é uma Dimensão na qual vocês vivem há agora 50.000 anos,
mas é uma Dimensão, como diziam os orientais, de ilusão, de Maya, que permite experimentar a ausência de

Luz.
Mas o objetivo do humano, do ser único que está no interior desse ser humano, não é experimentar a privação

de Luz durante tão longo tempo.
Então, há um dado momento, no qual a experiência deve terminar, para aceder ao seu verdadeiro estado de

ser multidimensional.
A ilusão é este corpo, entretanto, a vida está presente e a Luz está presente nesta 3a. Dimensão, mas é

preciso, efetivamente, compreender que o acesso à 5a. Dimensão não evolui mais, de modo algum, na mesma
linearidade de tempo.

Os princípios de causalidade que vocês conhecem não terão mais qualquer sentido, os princípios de passado,
presente, futuro não terão mais, tampouco, qualquer sentido.

Muitos paradigmas, muitas coisas mudaram, é por isso que é preciso manter-se pronto, ou seja, viver, como
dizem os orientais, no desapego, e muitas pessoas entre vocês vivem situações nas quais o desapego é
desejado do exterior, com, por vezes, provas certamente difíceis de viver, mas isso faz parte da evolução

espiritual, pois ninguém pode penetrar no reino dos céus, como dizia Jesus, se não voltar a se tornar como uma
criança.

Ninguém pode penetrar na 5a. Dimensão com resíduos da sombra da 3a. Dimensão.
Aí está o que todos vocês estão vivendo, em diferentes níveis, uns e os outros.

***

Questão: o que vai acontecer com as pessoas que não desejarem ou que não puderem aceder a
essa 5a. Dimensão?

Então, ou um meio ciclo de 26.000 anos, ou um ciclo inteiro, de 52.000 anos.
Elas irão fazê-lo em outra Terra porque, quando vocês veem a Terra, têm a impressão de que ela existe

apenas na 3a. Dimensão, mas é uma visão da mente, pois vocês estão fechados para a percepção de outras
Dimensões.



Mas todo ser humano é um ser multidimensional que reuniu seus corpos nesse corpo de 3a. Dimensão.
Assim como a Terra, vocês veem o seu corpo físico, mas a Terra é um ser espiritual, com um coração

espiritual, com múltiplas Dimensões possíveis de vida.
É por isso que eu falei de translação ou de transição.

A Terra de 3a. Dimensão não irá desaparecer, mas é, de preferência, os seres que irão se tornar
transparentes, se acederem à 5a. Dimensão para aparecerem em uma Terra de 5a. Dimensão.

Então, eu diria, é um pouco difícil de explicar com palavras, é como se, a um dado momento, algo está aí e, em
outro momento, não está mais aí.

O que não quer dizer que desapareceu, são vocês que ascensionaram, vocês ascensionaram para juntar-se à
Terra, na Dimensão sagrada dela.

Então, aqueles que não quiserem fazer a escolha, ou porque teriam a liberdade de alma para permanecer na
3a. Dimensão, ou porque teriam a vontade de prosseguir a experimentação da sombra e da Luz, ou porque não
estariam suficientemente prontos, ou porque teriam apego em excesso, bem, irão prosseguir essa experiência

da 3a. Dimensão.
Não há qualquer julgamento aí, não há qualquer fatalismo, eu diria, é simplesmente a livre escolha de cada um
em face de prazos que, de qualquer modo, não se referem, unicamente, ao ser humano, a título individual, mas

se referem ao conjunto deste Sistema Solar.

***

Questão: assim como há lugares que são preparados para a ascensão e que são dedicados a isso,
há pessoas que irradiam essa Dimensão e que são dedicadas a esse acompanhamento?

Mas a maior parte dos seres humanos ou aceita ou recusa, mas estão sujeitas à energia da 5a. Dimensão,
então, há os que vão absorver muito dessa 5a. Dimensão e que vão começar a irradiar e a viver na 5a.
Dimensão, pelas transformações que são as deles, ainda que apenas pelas mudanças de hábitos, seja

alimentar, seja de modo de vida, seja por experiências que envolvem a 5a. Dimensão.
Pois a 5a. Dimensão é, também, uma renúncia a algumas formas de manifestações da vida na 3a. Dimensão,

não unicamente no nível alimentar, mas, também, em todos os níveis de vida, no sentido mais amplo
(emocional, mental, comportamental).

E, efetivamente, há muitos seres humanos (infelizmente, não o bastante, ainda) que são capazes de Vibrar
nessas frequências de 5a. Dimensão, cada vez mais frequentemente.

Felizmente, pois, se nós não tivéssemos os retransmissores humanos para assentar, para cristalizar, de algum
modo, eu diria, para enraizar, se preferirem, essa energia da 5a. Dimensão na 3a. Dimensão, isso seria um

problema insuperável.

***

Questão: poderia desenvolver sobre essa noção de escolha?
Então, a noção de escolha leva a falar de determinismo e livre arbítrio.

Então, aqueles que não irão passar pela transição da 5a. Dimensão porque, ou o nível de consciência está
muito baixo, ou porque há medo, ou porque há um nível - entre aspas - de evolução que não é o mesmo, eles

vão viver a ascensão em outro tempo, outro espaço, que corresponde, em tempo terrestre, a 26.000 ou a
52.000 anos.

Portanto, podemos dizer que se tem a escolha de aceitar ou de recusar ir para a 5a. Dimensão.
Mas em momento algum há noção de julgamento.

Nem todo mundo vai passar para a 5a. Dimensão, porque há os que não vão querer, porque há os que vão
querer prosseguir a experiência, porque haverá os que terão medo, porque há, também, os que não estarão

prontos, mas estes vão continuar a viver na 3a. Dimensão, não há problema.
Quando os seres humanos, por exemplo, são arrebatados por um sismo ou por eventos de natureza x ou y, no

nível do que acontece sobre esta Terra, pode-se dizer, também, que, talvez, eles não tivessem a escolha,
naquele momento, que, talvez, eles tivessem a escolha de não estar nesse avião que explode ou nesse lugar

onde há tremores de terra.
Vocês abordam, aí, a noção de determinismo e de livre arbítrio.

O ser humano é completamente determinado, a sua determinação é a de juntar-se à Divindade e, para isso, ele
tem a Eternidade, e essa Eternidade é indefinida.

Seres estão prontos para subir à 5a. Dimensão, não há qualquer julgamento aí; eles estão prontos e esperam,
há muito tempo, essa ocasião de acompanhar o Sistema Solar na sua transição para a 5a. Dimensão.

E outros não estão prontos, de modo algum, para viver isso, nesse espaço e nesse tempo, então, eles irão
prosseguir a experiência da 3a. Dimensão.

Não há julgamento, eu diria, de valor, através da capacidade ou incapacidade, da vontade ou não vontade de
penetrar na 5a. Dimensão.

O que é importante é estar consciente de que esse processo está a caminho e, isso, vocês veem, obviamente,
todos os dias, no exterior de si, e isso vai, como vocês constatam, cada vez mais rapidamente.



***

Questão: o acesso à 5a. Dimensão corresponde à nova Terra de que fala São João?
Obviamente.

Vocês entraram em cheio na abertura do último salto, vocês entraram na última etapa já há muito tempo.
O período que vocês vivem começou durante o último eclipse do Sol, em 11 de agosto de 1999 e, durante

esse período, de 1999 e até dezembro de 2012, vocês entraram no último ciclo, nas doze últimas etapas ou
nos doze últimos anos que correspondem aos doze trabalhos de Hércules, aos doze degraus que vocês

devem escalar para aceder à sua multidimensionalidade.
Os sinais estão presentes no céu, os sinais estão presentes sobre a Terra, os sinais estão presentes em

vocês.
É evidente que a 3a. Dimensão é um beco sem saída, não pode haver paraíso na 3a. Dimensão, porque é um
domínio de experiências da sombra e da Luz que, necessariamente, termina em disparate, mas que era uma

experiência desejável para aqueles que a viveram, obviamente.

***

Questão: por que não é feita referência à 4a. Dimensão?
A 4a. Dimensão é transitória, não é um lugar de manifestação de vida, é um lugar de ligação de vida, do mesmo
modo que vocês têm um corpo de 3a. Dimensão, que é organizado, sustentado pela 2a. Dimensão, mas vocês

não vivem na 2a. Dimensão.
Similarmente, do mesmo modo, vocês não vivem e não têm que experimentar Dimensão em Dimensão.

As Dimensões de vida são vidas possíveis na 5a., 7a., 9a., 11a., 18.a e 24a. Dimensões.
As Dimensões intermediárias são apenas apoios da manifestação da vida na Dimensão correspondente.

Após a 3a. é a 5a..
Após a 5a., a 7a. (para alguns, não para todo mundo), mas, sobretudo, a 9a., e assim por diante.

Então, a 4a. Dimensão é uma Dimensão de apoio, de transição, se preferirem, para a 5a. Dimensão, que é um
lugar de experiência real e de primeira etapa.

A 5a. Dimensão é a primeira etapa da multidimensionalidade porque, na 5a. Dimensão, não há mais alternância
entre o dia e a noite, não há mais alternância entre a vida e a morte, tal como vocês concebem na 3a.

Dimensão.
Há um fenômeno que é contínuo e que sai do tempo.

É difícil de explicar com palavras, entretanto, é a realidade, ou seja, que a 5a. Dimensão é uma Dimensão na
qual todas as limitações que eram as suas na 3a. Dimensão são completamente abolidas.

***

Questão: antes dessa encarnação sobre a Terra, hoje, nós já vivemos essa experiência da 5a.
Dimensão?
Obviamente.

Vocês vêm de onde?
Vocês vêm da FONTE, vêm do mais perto do coração do Pai, ou seja, vocês são a Luz, são Deuses, são Um e

decidiram afastar-se da FONTE e, para afastar-se da FONTE, é preciso descer as Vibrações, descer as
Dimensões para aterrissar nessa fase que é a 3a. Dimensão e, enfim, através do impulso da experiência da

sombra e da Luz, voltar a subir para a Luz.
Vocês estão no caminho do retorno, mas vocês fizeram a ida, obviamente, se falarmos de retorno.

Vocês não nasceram da matéria.
Como dizia CRISTO: «o seu reino não é sobre este mundo, nem deste mundo», «vocês vêm do Pai e

retornam ao Pai».
Então, obviamente, nem todas as formas de vida desceram até esse sacrifício da 3a. Dimensão (por que foi

um sacrifício, o que alguns chamaram de queda).
É um domínio de experiências dolorosas.

A dor faz parte desta Dimensão, ela não faz parte das outras Dimensões, porque nas outras Dimensões não há
ruptura em relação à Divindade, em relação à essência, há uma consciência permanente da Divindade.

Então, vocês não nasceram na 3a. Dimensão, mas nem todos os seres evoluídos, nem todos os seres divinos
que vêm da FONTE passam, necessariamente, por essa fase de encarnação.

Mas a fase de encarnação é, como eu diria, um cadinho alquímico que vai fortificar a sua vontade de Luz, a sua
vontade e a sua sede de Unidade.

É uma experiência como um cadinho alquímico, é doloroso, é preciso dissolver antes de voltar a solidificar em
outros locais, isso é importante de compreender.



Então, esta Dimensão de vida da 3a. Dimensão foi a sua durante muitas encarnações.
Para a maior parte de vocês, ela foi desejada por altas entidades que são os Melquisedeques, ou seja, a

Ordem da Fraternidade Branca Solar, a Ordem da Fraternidade Branca de Melquisedeque, que autorizou a
descida na matéria, como experiência de vida.

Então, foi a humanidade que decidiu seguir o que desejou esse grande ser, que decidiu a descida na
encarnação, mas vocês tinham a escolha, naquele momento.

Por outro lado, uma vez que vocês aceitaram a encarnação, vocês são obrigados a ir ao fim de um ciclo
completo.

Mas, progressivamente e à medida que vocês descem à encarnação e às experiências de vida, vocês criam o
que muitas tradições chamaram de carma, as leis de ação-reação, vocês se tomam no jogo da encarnação,

criam leis, criam sistemas, criam mundos, civilizações que são mortais, por essência, uma vez que a 3a.
Dimensão apenas pode ser mortal.

Lembrem-se de que é um beco sem saída, mas o beco sem saída não é inútil, é simplesmente o meio de
voltar-se, total e livremente, para a sua multidimensionalidade, enriquecidos de todas as experiências do jogo

da sombra e da Luz.

***

Questão: nessa descida, nós deixamos partes de nós mesmos, da nossa Luz?
Toda a Luz está no interior de vocês, ela está simplesmente sufocada pelos véus da encarnação, pelo peso da

encarnação, mas eu lhes garanto que todos aqui presentes são seres divinos, vocês estão na sua total
Unidade.

Simplesmente, o seu mental os fez crer que não era possível, mas vocês são totalmente inteiros, são
totalmente únicos e um.

Vocês encarnaram corpo, alma, espírito, mas encarnados em tal grau de densidade que vocês se esqueceram
de onde vêm.

O retorno à casa é o retorno à imersão na 5a. Dimensão.
Não há ser vivo sobre a Terra que esteja sem saber, no fundo dele, no mais profundo dele, da Unidade e da

Divindade que ele é.
Mesmo as almas mais sombrias que decidiram, voluntariamente, cortar o que vocês chamam de cordão de
prata que os conecta com a sua alma (poder-se-ia chamá-las de almas condenadas), elas também farão o

retorno, um dia, à Luz.
É por isso que jamais se deve julgar, porque vocês são todos os mesmos, as diferenças que vocês percebem

estão ligadas apenas ao véu colocado pelo ego.

***

Questão: ao que correspondem a 1a. Dimensão e a 2a. Dimensão?
A 1a. Dimensão corresponde ao átomo, a 2a. Dimensão corresponde ao movimento do átomo e à energia e às

forças gravitacionais, às forças eletromagnéticas.
A 3a. Dimensão é aquela na qual vocês vivem, que é enriquecida do que vocês denominam emoção, e a 5a.

Dimensão é a Dimensão causal, onde a Divindade é revelada.

***

Questão: podemos considerar que, na 5a. Dimensão, a dualidade não existe mais?
Isso está perfeitamente correto, e vocês não podem entrar na 5a. Dimensão se houver, ainda, o mínimo traço

de dualidade em vocês, entre a sombra e a Luz.
A dualidade é um processo específico da 3a. Dimensão.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

Questão: como nos preparar da melhor forma possível para superar essa dualidade que nós
vivemos agora?

Decidindo, agora, renunciar, não à vida, obviamente, mas renunciar à dualidade.
Se vocês sentirem, no interior de si que, por exemplo, mudar de modo de vida é importante, então, façam-no,

sigam o que lhes diz o seu ser interior, seja qual for o preço a pagar por isso, não é mais tempo de usar de
subterfúgios, de dizer «sim, mas eu tenho a minha profissão, sim, mas eu tenho o meu marido, sim, mas eu

tenho os meus filhos, sim, mas eu tenho os meus hábitos, sim, mas eu tenho a minha família».
Isso são apegos.

O que não quer dizer que seja preciso tudo deixar e pôr-se em uma caverna e não mais se mover.
Eu disse, simplesmente, que era preciso fazer o que lhes diz a sua consciência, em seus momentos de

lucidez, e esses momentos de lucidez são os momentos em que a 5a. Dimensão vem fusionar no interior da
sua alma e do seu corpo.

Naquele momento, vocês fazem as perguntas corretas.
Tudo o que lhes parece desgastante, tudo o que lhes parece falso, tudo o que lhes parece ilusório, tudo o que

lhes parece dissociado, distorcido, discordante, deve ser eliminado bem depressa da sua vida.
Não há compromisso possível com a 5a. Dimensão.

A 3a. Dimensão é um mundo de compromisso.
Vocês são obrigados a se comprometerem com tudo, com as condições da vida social, com as próprias

condições da 3a. Dimensão.
Na 5a. Dimensão isso é absolutamente impossível.

Então, o melhor modo de preparar-se é estar na Unidade, estar em acordo consigo mesmo, atribuir-se
momentos de recolhimento, no interior de si.

Então, para alguns, isso pode passar pelo que vocês chamam de oração, para outros, pode passar
simplesmente por estar na natureza, para outros, pode ser estar em um universo musical específico.
Escolham o que é bom para vocês, escolham o que os põe na alegria, porque a 5a. Dimensão é uma

Dimensão de alegria, uma Dimensão de amor infinito, uma Dimensão na qual não há lugar para a dúvida.
Isso não quer dizer que vocês não duvidem porque, como eu dizia no início, sempre há oposição entre a 3a.

Dimensão que ainda está aí e a 5a. Dimensão, que não está completamente aí.

***

Questão: poderia nos falar dos Hayoth Ha Kodesh?

Os Hayoth Ha Kodesh são seres de fogo que são os mais próximos do Pai, são seres que jamais conheceram
a encarnação, que jamais conheceram as Dimensões abaixo da 11a. Dimensão, são seres solares, são seres

de fogo, são Querubim, são seres que têm a onisciência, a onipotência, eles são capazes, por um simples
olhar de fogo, de destruir sistemas solares, eles são capazes de criar os mundos, eles retransmitem fielmente

a pulsação da FONTE, eles são capazes de recordar dos seres que estão extraviados em Dimensões
intermediárias.

Eles estão, eu diria, mais perto da FONTE, mas eles são aqueles, também, que guiam os movimentos
planetários, os movimentos dos sóis e os movimentos das galáxias.
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São eles os mecanismos que permitiram a manifestação do que vocês veem no céu.
São eles que permitiram a manifestação da vida do que vocês veem no seu corpo, ou seja, os órgãos.
Eles presidiram, de algum modo, a criação - em planos primeiramente metafísicos - dos arquétipos dos

órgãos, dos espíritos, se preferirem, dos diferentes órgãos que constituem as diferentes formas de vida (não
unicamente humanas).

Eles colocaram os planos da possibilidade de afastamento da FONTE em todas as Dimensões a partir da 11a.
Dimensão, mas, também, a possibilidade inerente, através de cada ser, através mesmo da biologia, através de

cada célula, de reencontrar essa FONTE de Luz, pois o Pai também está presente em cada uma das suas
células.

Então, os Hayoth Ha Kodesh são chamas divinas, oniscientes, onipotentes.
Eles têm a possibilidade de ver, exatamente, o que é desejável e correto, necessário para a alma.

***

Questão: é possível estar em relação com os Hayoth Ha Kodesh?

A condição imprescindível decorre do que eu disse anteriormente: é preciso que a sua estrutura vibratória, no
nível da sua consciência, seja capaz de elevar-se até a 11a. Dimensão, porque eles não podem descer mais

baixo, se não, eles queimariam, totalmente, aqueles que se aproximassem, são seres de fogo.
Mas podemos, efetivamente, entrar em contato, assim como, durante a experiência EQM, podemos entrar em

contato com a Luz, com a FONTE.
Podemos também entrar em contato com os Arcanjos, com os Elohim, mas também com os Querubim,

os Hayoth Ha Kodesh.
Se vocês se dirigirem aos anjos da cabala, é preciso dirigir-se aos quatro primeiros anjos, que correspondem

ao período que vai de 21 a 24 de março.
Há, aí, uma grande chave cabalística de acesso aos Hayoth Ha Kodesh.

São os quatro gênios primordiais que correspondem aos quatro Elementos, porque os quatro Elementos, tais
como vocês os conhecem na 3a. Dimensão, foram criados pelos Hayoth Ha Kodesh.

Portanto, o fato de invocar ou de evocar as energias que correspondem a esses quatro gênios, que
correspondem aos Elementos, é a chave mais segura para manifestar um contato com os Hayoth Ha Kodesh,

na condição de que a sua estrutura física seja capaz de suportar a Vibração dos quatro Éteres.

***

Questão: como você situa os Elohim em relação aos Hayoth Ha Kodesh?

Os Elohim são seres da 24a. Dimensão, como o regente Melquisedeque.
Os Elohim têm estado mais perto do lugar do Pai.

Eles entraram em contato com os Hayoth Ha Kodesh em um nível extremamente íntimo, antes de fazer o
caminho de descida na encarnação.

Os Elohim são os seres que vieram durante a criação da Atlântida, em número de doze.
Eles se tornaram, em seguida, na tradição mais autêntica, aqueles que chamamos de doze e, depois, de vinte

e quatro Anciões.
Foram os primeiros seres que vieram da Luz autêntica para acompanhar a criação da 3a. Dimensão sobre este

planeta, na ordem de Melquisedeque.
Os Elohim são, de algum modo, aqueles que viram a face do Pai, que foram queimados pelos Hayoth Ha
Kodesh, e que foram capazes de manifestar a vontade da FONTE primordial e de descer a vibração da

encarnação e de descer a Luz até a encarnação sobre este planeta.
Aí está o que eram os Elohim.

Então, depois, houve outras entidades que sobrevieram, eu diria, bem antes da vinda dos Elohim, ou seja, no
que foi chamado de 'reino dos gigantes', que sobreveio 300.000 anos antes de Jesus Cristo.

Eram seres que tinham forma humana, dos quais não subsiste qualquer vestígio.
Houve, também, períodos intermediários, durante a decadência da segunda Atlântida, quando seres vindos das
estrelas vieram para acoplar-se, para misturar o seu DNA com os seres humanos, que nada têm a ver com os

Elohim.
Os Elohim são seres de pura Luz, que viram os Hayoth Ha Kodesh e que foram queimados pelo fogo

dos Hayoth Ha Kodesh, enquanto os Nefilim vieram de planos intermediários e ultrapassaram o direito deles
em relação ao que havia sido desejado pelos Melquisedeques.

***



Questão: qual é a melhor atitude para centrar-se de novo no que dá um sentido à vida?

Cara amiga, você aborda, aqui, um problema extremamente difícil, porque muitos seres que se abrem à 5a.
Dimensão apercebem-se de que estão em um trabalho que não corresponde, de modo algum, à 5a.

Dimensão.
Então, é um sofrimento, por vezes, cruel, de não mais se sentir no seu lugar com a Luz que chega.

E, depois, ficamos divididos, pois há a necessidade de ter o dinheiro para viver, não podemos viver sem
dinheiro na 3a. Dimensão, disso vocês sabem.

Então, é preciso, enquanto for possível, tentar lidar com isso, mas, se a consciência disser que não é mais
possível, bem, naquele momento, é preciso abandonar.

Mas é uma decisão que vocês devem perguntar à sua alma e à sua consciência, eu diria, porque é fácil de dizer
quando estamos do outro lado: abandonem o dinheiro, abandonem o trabalho, abandonem a família.

Mesmo se os impulsos da 5a. Dimensão lhes disserem que é preciso parar isso, a sua mente da 3a. Dimensão
lhes diz «mas, não, é preciso continuar, porque é preciso pagar isso, pagar aquilo, é preciso continuar a

manter as relações com uns e outros».
Mas tudo é uma questão de nível vibratório.

Se o seu nível vibratório se elevar o suficiente, e chegar a estar acima da 3a. Dimensão (ao mesmo tempo
tendo os pés sobre a Terra, obviamente, não é questão de viajar alhures, mas de elevar o ponto de consciência
que permite ver a realidade do que é vivido), então, naquele momento, vocês sabem que não irão continuar por

muito tempo nesse trabalho.
É exatamente a mesma coisa, por exemplo, quando vocês conduzem um veículo, vocês sabem, muito bem,
que é um monte de ferragem, sabem bem que vocês utilizam o petróleo, que destrói a 3a. Dimensão, sabem
que participam de um modelo econômico que é obsoleto e, no entanto, vocês se locomovem com o carro.

Podemos, também, tomar como exemplo as novas tecnologias como a internet, que lhes permite ter
informações instantâneas sobre tudo o que vocês quiserem e, no entanto, a internet é o que chamamos de tela,

é um movimento energético profundamente luciferiano, ou seja, que é feito para fazê-los esquecer-se da Luz
autêntica e, no entanto, nos servimos dela.

Então, é uma composição, mas é preciso saber que, a um dado momento (que vocês vão escolher ou que
será escolhido pelo planeta), vocês deverão estar prontos para tudo abandonar, para ir para a 5a. Dimensão.
Então, há vezes em que estamos tão mal, que não podemos continuar, mas essa é uma decisão puramente

pessoal.
Eu não posso, eu, dizer-lhes para parar ou para continuar.

Tudo depende do nível vibratório que vocês alcançam, mas, se alcançarem um nível de 5a. Dimensão
suficientemente por longo tempo e suficientemente intenso, vocês não poderão mais sequer guiar um

automóvel, não poderão mais sequer viver na sociedade de 3a. Dimensão.
Então, cabe a vocês saber o que desejam.

No momento, vocês têm a opção, mas vocês têm consciência de que essa escolha que fazem não está na Luz
e, no entanto, é preciso efetivamente viver, ainda, enquanto a Terra não tiver passado à 5a. Dimensão ou,

então, vocês são capazes de viver e de passar antes dos outros à 5a. Dimensão.
Há seres humanos, alguns médiuns, que descrevem a passagem deles na 5a. Dimensão, mas é como alguém
que faz uma experiência de morte iminente: ele tinha uma vida, a um dado momento, ele tem um coma, ele vai

reencontrar a Luz, ele volta, ele é obrigado a tudo mudar e, no entanto, é obrigado, de qualquer forma, a ter uma
vida na 3a. Dimensão.

Esse é um grande sofrimento também, mesmo se a alegria estiver ali, mesmo se a irradiação do coração
estiver ali, pois, quando se tem consciência da vibração da 5a. Dimensão, compreende-se o jogo da sombra e
da Luz, vê-se efetivamente que a 3a. Dimensão é uma Dimensão na qual o jogo da sombra e da Luz beneficiou

muito a sombra e, com isso, é difícil de conviver, obviamente.
Então, não há receita milagrosa, é preciso simplesmente tentar administrar períodos de calma, períodos em

que a 5a. Dimensão virá nutri-los e apoiá-los, pela esperança, para irem até o final do que vocês têm que fazer.
Vocês vão, caros amigos, encontrar-se confrontados com esse famoso beco sem saída da 3a. Dimensão, no
qual, mesmo antes podendo dar prazer - sejam algumas profissões ou mesmo a relação de ajuda aos outros -

não vai mais ter qualquer sentido.
O que trazia a alegria de ajudar ao outro, de estar em setores de atividades que não estão mais diretamente

ligadas ao dinheiro, à competição, podiam, há ainda alguns anos, satisfazê-los.
Hoje, não é mais o caso, porque nada pode satisfazê-los na 3a. Dimensão e, sobretudo, agora.

Então, isso não é triste de dizer, porque há a vida que está aí, a vibração da vida que está aí, mas é preciso
efetivamente dar-se conta de que a insatisfação irá crescer.

Não é mudando de uma profissão para outra que vocês vão encontrar a satisfação; a satisfação está
unicamente no fato de reencontrar a sua Unidade, e o mais depressa possível, ao mesmo tempo continuando,

apesar de tudo, a estar nesta 3a. Dimensão e a estar bem enraizado nesta 3a. Dimensão.
O mais importante é a Vibração interior, aquela que vai fazê-los reencontrar a sua multidimensionalidade, e o
paradoxo é que, quando vocês tiverem experimentado, ainda que apenas uma vez, durante uma meditação,
durante uma oração, durante uma leitura, uma parte muito pequena dessa 5a. Dimensão, vocês nunca mais

serão como antes, nunca mais poderão restabelecer as regras de funcionamento que eram as suas
anteriormente.

Isso é por vezes um paradoxo, ou seja, vocês descobrem um véu e efetivamente vão dizer «eu vou iluminar a



minha vida no que eu fazia», «eu vou mudar de profissão», «eu vou mudar de vida, de cidade», «de mulher, de
marido» e, depois, vocês também vão ficar insatisfeitos, pois essa é a lógica do fim da 3a. Dimensão.

É preciso que vocês estejam, como dizer, como que desgostosos, de algum modo, enjoados da experiência
da 3a. Dimensão: é a ajuda que lhes fornece a vibração da 5a. Dimensão que já está sendo fusionada neste

planeta há extremamente muito tempo agora e que vai se reforçando, já desde alguns anos.
Ela é destinada a fazê-los optar pela Luz e não mais pela dicotomia sombra e Luz.

Então, certamente, é muito desconfortável, especialmente para aqueles que vislumbraram a Luz, porque há
seres que não vislumbraram a Luz e que continuam, apesar de tudo, custe o que custar, a ir para a

obscuridade, mas eles, no último minuto, podem encontrar a Luz, mas não estão sofrendo, no momento,
porque eles não sabem que há outra coisa.

Então, eles tentam organizar, ao máximo, a vida de 3a. Dimensão, tendo a sensação, por vezes, de estar em
algo de perfeitamente ordenado, de perfeitamente correto, de perfeitamente lógico.

Então, a situação daqueles que vislumbraram a Luz é muito mais difícil de viver, mas isso faz parte do caminho,
vocês não podem ficar sem essa tomada de consciência.

***

Questão: parece que avançando para a 5a. Dimensão as coisas chegam por si?

Não podemos dizer necessariamente que as coisas chegam por si, mas que elas são mais fluidas, ou seja,
quando se está nessa 5a. Dimensão, o fenômeno de hiperssincronia se manifesta.

O problema é que a 3a. Dimensão continua aí, e ela não é fluida, e ela não é sincrônica.
Então, efetivamente, poderíamos dizer que quanto mais nos elevarmos na Vibração e quanto mais alcançarmos

a 5a. Dimensão, mais as coisas ficam fáceis.
Não, elas são mais fluidas, são mais sincrônicas ou hiperssincrônicas, o que não quer dizer que a 3a.
Dimensão, com suas resistências, não esteja mais aí, entretanto, com a Luz, tudo se torna mais fácil.

Nesse sentido, sim.

***

Questão: poderia nos falar do corpo de Luz?

O corpo de Luz, o corpo imortal, o corpo sem costura, o corpo de Glória, tal como está descrito no Apocalipse
de São João, corresponde a esse corpo de cristal associado à sílica (silício).

O carbono está associado à 3a. Dimensão.
A sílica está associada à 5a. Dimensão.

Assim como o domínio do fósforo está associado à 9a. Dimensão, e assim por diante.
O grau de materialidade, as regras de funcionamento tornam-se, cada vez mais, a palavra é, talvez, mal

escolhida, mas, cada vez mais, sutis.
Eu não vou desenvolver o corpo sem costura, o corpo imortal, porque isso seria extremamente complexo.

O corpo de 5a. Dimensão não é limitado, mesmo havendo forma, a forma pode tornar-se amorfa, a forma pode
deformar-se.

Nesses mundos de 5a. Dimensão, o pensamento é muito poderoso.
Os pensamentos não são compartimentados, os seres comunicam-se entre si, instantaneamente, pela

consciência, diretamente pelos pensamentos.
Não pode haver distorção de pensamentos.

O pensamento é criado no instante e muitas outras coisas ainda, mas isso participa do que é chamado de
corpo imortal, evidentemente.

Muitos nomes foram dados, mas eles correspondem à mesma realidade.
O corpo sem costura significa simplesmente que é um corpo que está regenerado, é um corpo que não tem
avaria, é um corpo que não é costurado, remendado, é um corpo de transparência, que é chamado de sem

costura porque é visto como uma vestimenta perfeita, que não teria costura, que não teria botão, que não teria
um direito e um avesso, mas que seria de uma única peça, na qual o interior confundir-se-ia com o exterior.

***

Questão: os atlantes reencarnaram nesse momento para ajudar na passagem na ascensão em
compensação de faltas ou do que eles teriam podido fazer em outra época?

Isso é uma realidade, mas muitos seres reencarnam, hoje, porque é a grande festa.
Então, muitos seres (quer sejam humanos ou não humanos, aliás), no nível da evolução, tomaram um corpo de



carne.
Há muitos, muitos walk-in, almas que partiram para dar lugar a outras almas, no mesmo corpo.

Há também muitos Anjos do Senhor, como são chamados, que são irmãos da 5a. Dimensão que mantiveram
um corpo físico com sílica, é claro, não com carbono, entretanto, um corpo físico que é capaz de intervir na sua

Dimensão.
Há os irmãos do espaço, que esperam esse movimento cósmico há extremamente muito tempo.
Há muitos povos presentes sobre a Terra, na 3a. Dimensão, mas presentes também nos mundos
intermediários (astral, mental) e que estão prontos a intervir para ajudar o processo ascensional.

Então, há dois processos para diferenciar: o processo de ascensão individual (ninguém pode fazê-lo no seu
lugar, mesmo um ser de Luz, mesmo CRISTO, mesmo um Hayoth Ha Kodesh, porque essa é sua decisão

pessoal, que pertence a vocês) e, depois, há outro processo, que é um processo de ascensão coletiva,
planetária, se preferirem.

Aqueles, cuja ascensão individual for aproximadamente sincrônica com o processo de ascensão coletiva, irão
subir com o corpo à 5a. Dimensão.

Mas o processo de ascensão individual participa do mesmo processo, obviamente, que a ascensão coletiva.
Processo de reversão, de inversão de valores, se preferirem, de transmutação do carbono em sílica, de

transmutação do DNA, de transmutação celular, transmutação de consciência, de abertura à Divindade, ao
corpo sem costura.

A maior parte dos seres que o desejaram está a caminho desse processo e, depois, a um dado momento, o
processo de ascensão coletiva, planetária, se preferirem, será sincrônico com o processo de ascensão

individual com vários seres sobre este planeta.
Haverá ressonância, afinidade vibratória entre a ascensão do Sistema Solar e a ascensão individual desses

seres, e eu os remeto, para isso, ao Apocalipse de São João.
Vocês entraram no último período, aquele em que São João dizia que haveria muitos chamados e poucos

escolhidos, mas que, por outro lado, muitos seres humanos seriam marcados com o sinal da besta.
Muitos seres já tinham falado disso, há mais de dez anos, são os famosos chips que querem implantar-lhes na

mão, na fronte ou no ombro.
Aqueles que forem implantados com esse chip, obviamente, não poderão ascensionar.

***

Questão: aqueles originários da Atlântida ou da Lemúria têm um papel específico a desempenhar?

Isso depende da alma em questão, não é uma missão de grupo de almas.
Há almas que reencarnam que estavam presentes na Lemúria.

Outras, na Atlântida, outras, na Hiperbórea, outras, na Intraterra, mas cuja finalidade nem sempre é a mesma,
evidentemente.

Nem todos são, dito de outra forma, guias de evolução para a 5a. Dimensão.
Na época da destruição da Atlântida havia, também, a sombra e a Luz.

Há os que estavam do lado da sombra e, outros, do outro lado.
Então, conforme o que eles foram na época, a resolução não é absolutamente a mesma, obviamente, e a

evolução, tampouco.
Não se deve colocar todos na mesma família de almas.

***

Questão: em qual Dimensão podemos encontrar a consciência sem palavras?

Depois do coração do Pai, depois da Luz que é descrita pelas pessoas que fazem uma experiência de morte
iminente (como uma Luz no fim do túnel), depois do coração do Pai que é Luz, há o pensamento do Pai, que

está escrito na cabala, que está além da Luz.
Mas, além do coração do Pai, além do amor, há o pensamento do Pai.

Não se pode imaginar a Luz sem ter um pensamento preliminar na Luz, e não se deve confundir o mental com o
pensamento.

O mental é uma construção ligada à 3a. Dimensão, o pensamento é um processo vital quanto mais se
aproximar da FONTE que está na 34a. Dimensão (mas que não é a última Dimensão).

Por trás dessa Luz há o pensamento do Pai.
Os seres que estão mais próximos do pensamento primordial são os Hayoth Ha Kodesh, de quem nós

falávamos anteriormente: oniscientes, onipresentes, portanto, seres pensantes.
O pensamento - e não o mental, e não a linguagem - é, certamente, o arquétipo que acompanha a manifestação

do Divino através da Luz.



Portanto, não pode haver Dimensão sem pensamento, mas o pensamento pode se organizar de maneira
diferente.

Na 5a. Dimensão, o pensamento é unificado entre as diferentes entidades viventes por uma unidade de
consciência coletiva com vinte e quatro unidades de consciência.

Há, além da 24a. Dimensão, seres que são constituídos de três Luzes, cuja forma é um triângulo que, eles, têm
um pensamento triplo único e, depois, há o pensamento das chamas dos Hayoth Ha Kodesh.

Mas o Sol é um pensamento, antes de ser o Sol.
Não se deve confundir mental e pensamento, são dois mundos totalmente diferentes.

No seu mundo, quando vocês dizem «eu penso», vocês não pensam, vocês apenas refletem o pensamento
que vem de uma outra Dimensão.

Quando vocês dizem «eu tenho uma ideia», quem é que tem a ideia?
É o mental ou é o pensamento?

É muito difícil, na 3a. Dimensão, distanciar o pensamento e o mental e, no entanto, em outras Dimensões, o
mental está ausente, mas o pensamento está bem presente.

Tudo depende de para o que é voltado o pensamento.
Então, na 5a. Dimensão, ele é voltado para a não separação e por um funcionamento de vinte e quatro

consciências em um modo unitário.
Em outros lugares é ainda outra coisa, mas sempre é o pensamento.

Ele muda de qualidade, ele se paramenta de atributos diferentes.
Na 3a. Dimensão, o que vocês chamam de mental, o pensamento, o pensamento mental corresponde a uma

pálida cópia do que é realmente o pensamento.

***

Questão: isso que significa que, na 5a. Dimensão, a consciência já está sem o mental?

O mental não existe mais, a tal ponto que a primeira pessoa a ter falado, de maneira precisa, da 5a. Dimensão,
independentemente das escrituras, falava desse estado específico da Luz, e ele havia chamado de

Supramental, para efetivamente assinalar que isso estava além do mental.
Estamos na consciência pura, o que os orientais chamam de mundo da felicidade eterna, onde não há mais

mental, mas onde o pensamento é claro.

***

Questão: nessa preparação ao acesso para essa 5a. Dimensão, como se articula o individual e o
coletivo, ou seja, é a soma do trabalho de cada um para esse acesso que importa ou há outros atos

a fazer no nível coletivo?

Eu responderia que são os dois ao mesmo tempo, exceto que não é uma soma, é multiplicante.
Em várias ocasiões, muitas entidades se manifestaram para dizer que estavam muito preocupadas, pois o

número de pessoas que havia ascensionado no nível etéreo não era suficiente, porque há, efetivamente, uma
noção de limiar crítico.

Alguns seres humanos devem, necessariamente, preparar o fenômeno coletivo.
Eles são, de algum modo, os ancoradores da 5a. Dimensão, a título individual, mas para a coletividade.

Portanto, o processo individual, em certa medida, influencia o fenômeno coletivo.
Isso é evidente, mas, a um dado momento, quando o número suficiente de chamados for eleito, o processo

poderá bascular para um nível coletivo e, aí, nós passaremos, realmente, aos fenômenos de ascensão física,
real e concreta, de todo o planeta e dos ocupantes que terão decidido subir e migrar para a 5a. Dimensão.

Então, os dois estão intimamente ligados, mas o processo individual deve preocupá-los muito mais do que o
fenômeno coletivo.

É ocupando-se do seu indivíduo que vocês irão participar do coletivo de maneira formal, não é olhar para o
exterior (e eu sei que é muito tentador querer fazer profecias), olhar os elementos que se libertam, olhar esse

mundo que desmorona.
É mais importante construir no interior, entretanto, vocês não podem fechar os olhos ao que está acontecendo.
Vocês o têm sob os olhos a cada minuto, há os elementos que estão desajustados, há uma anarquia total que
está ocorrendo em todos os setores da vida, e isso irá crescendo, mas deve encorajá-los a trabalhar pela sua

ascensão individual.
Então, os dois estão intimamente ligados, mas, a um dado momento, a ascensão coletiva tem precedência,

efetivamente, sobre a ascensão individual.
Se não houvesse ascensão coletiva, vocês não poderiam ascensionar com o corpo.

Parece-me que os exemplos de seres que ascensionaram com o corpo neste planeta é, de qualquer forma,
relativamente restrito, se pudermos dizê-lo.



***

Questão: «subir» para a 5a. Dimensão faz referência a uma nova esfera?

Parece-me que eu já respondi.
É a Terra que é transmitida da 3a. Dimensão para a 5a. Dimensão.

É como se, a um dado momento, ela estivesse aí e, em outro momento, ela não está mais aí.
Para a consciência é igual: quando um ser humano morre, o que é que acontece?

O mundo não desaparece, é ele que desaparece para o mundo.
É o mesmo processo que vai acontecer na 5a. Dimensão, exceto que, aí, será coletivo.

De repente, há pessoas que se comunicam, que estão aí, há uma delas que passa, eu diria, para a 5a.
Dimensão, e a outra que permanece na 3a. Dimensão, há uma que subiu e a outra que permaneceu.

Aí está como isso vai acontecer, e é o mesmo processo que no momento da morte.
No momento da morte, vocês deixam este corpo, exceto que, aí, vocês vão levar o corpo consigo, para

aqueles que irão subir com o corpo, o que não é uma generalidade.
Isso vai depender, cada caso será diferente.

O que podemos dizer com isso é que, quando eu falo de subir, trata-se realmente de uma sensação de
ascensão.

A ascensão não é uma palavra em vão, a transmutação da 3a. Dimensão para a 5a. Dimensão é um processo
de subida vibratória, isso corresponde à subida da Kundalini, correspondendo também, realmente, a um

aumento e a uma revelação dos diferentes corpos que os constituem.
Portanto, é realmente uma subida, isso não é uma visão da mente.

Como está escrito, aliás, no Apocalipse de São João: «os chamados e os eleitos serão chamados, um a um»,
eles irão subir com o seu corpo em processos que foram descritos, eu creio, por Steiner, no início do último

século.
O processo de ascensão faz parte da ciência cristológica de Steiner.

***

Então, se vocês terminaram as suas perguntas, eu vou, talvez, dar o lugar para a Mamãe do alto, para que ela
venha trabalhar no mais importante, muito mais importante do que os meus bla-blas, ou seja, na abertura do seu

Coração.
Então, eu tenho ainda que lhes agradecer por essas partilhas, esperando que elas tenham sido frutíferas para
vocês, que elas possam lhes trazer, no nível do seu mental, uma iluminação para o pensamento da Luz do Pai.

Então, eu lhes dou a minha bênção, os meus agradecimentos e eu lhes digo, talvez, até a próxima vez.
Eu, agora, eu deixo o lugar para a Mamãe, para o seu trabalho de irradiação no nível do Coração.

Obrigado a vocês.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, e eu me alegro por estar com vocês,
para poder responder, eu espero, aos seus questionamentos e poder, talvez, fazê-los avançar no caminho da
Luz.

Então, eu lhes aporto meu bom dia, minha bênção e, obviamente, e como de hábito, eu os escuto.

Questão: por que há tantos problemas de saúde, nesse momento?

E é um período de grande transformação, para muita gente, atualmente, então, as energias de quinta dimensão
vêm, eu diria, despertar, ou mesmo fragilizar, em alguns casos, os esquemas de funcionamento que são
oriundos da terceira dimensão.

Então, isso pode provocar uma reativação de sintomas, reativação de alguns esquemas que nada têm a fazer
na quinta dimensão.
Então, por vezes, a alma decidiu experimentar certo caminho, no qual algumas perturbações poderão aparecer,
mas essas perturbações não têm mais lugar de ser, a partir do momento em que há uma busca da
autenticidade da quinta dimensão.
Mas, como a energia da quinta dimensão, infelizmente, ainda não está, totalmente, aí, obviamente, vocês vão,
alguns de vocês, reativar esquemas que são perturbados, antigos, que não têm mais razão de ser.
Então, as coisas, por vezes, muito desagradáveis, podem voltar a manifestar-se.
É, infelizmente, algo que não é ligado a um erro ou a uma falta, mas que é, puramente, conjuntural, eu diria.
É ligado a uma transformação, uma forma de purificação na qual o fato de repassar por esquemas de maneira
mais forte permite resolver, eu diria, as últimas escórias que poderiam impedir o acesso à quinta dimensão.

A ação definitiva, ou seja, o desaparecimento de sintomas apenas poderá ocorrer quando a quinta dimensão
estiver, totalmente, aí e, portanto, a purificação tiver ocorrido, totalmente.
As concepções da doença devem ser vistas à Luz de sua evolução pessoal.
Isso corresponde a uma realidade vibratória.
Os seres que estão preparando a própria ascensão à quinta dimensão, que vivem as transformações da
energia da Luz autêntica e que se transformam ou que se aproximam da própria Fonte real de quem eles são,
da Unidade, não podem aproximar-se, indefinidamente e sem perigo algum, dos outros que recusam essa
vibração da quinta dimensão e que estão nas lutas da terceira dimensão, porque há risco de desgastes dos
dois lados.

Então, os esquemas da Luz vêm ajudar aqueles que estão doentes e transformando-se, profundamente.
É extremamente importante compreender que não se pode, hoje, fazer como era o caso há dez, vinte anos,
porque a energia da Luz de quinta dimensão não pode ser confrontada, permanentemente, às energias de
terceira dimensão, que são energias de doença, porque a energia de terceira arrisca ser, ainda, mais
perturbada pela energia da quinta, da qual vocês são portadores.
Mas, também, vocês mesmos, sua energia de quinta, que vocês tentam desenvolver, arrisca, eu diria, ser
afetada pela doença de terceira.
Não há mais concordância e transmutação pelas forças crísticas de terceira dimensão sobre a doença, porque
vocês passam às forças crísticas de quinta dimensão.
Não há mais lugar para a doença.

Vocês não podem tomar a Luz que vem de vibrações as mais altas para transmutar o que se recusa à Luz,
porque a doença, geralmente, é um período de experiência, de purificação, mas a doença é um conflito que é
ligado à terceira dimensão.
A quinta dimensão não conhece a doença.
Então, a partir do momento em que alguém que é portador da energia da quinta, mesmo se é, eu diria, ainda,
portador de uma doença, e ele vai reencontrar e quer intervir sobre alguém que está na terceira, com uma
doença, ele vai ali ter desagrados extremamente importantes que podem produzir-se.
Mas, quanto mais esse terapeuta subir à quinta dimensão, mais ele deverá desfazer-se da ação terapêutica,
porque a ação terapêutica é a Luz, é Cristo que cura, mas não é querer curar.
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Questão: como saber se poderemos suportar as energias da quinta dimensão?

E isso quer dizer?
Nenhum ser humano pode saber se vai suportar ou não as energias que aumentam, a oitava vibratória é
diferente.
Agora, para o acesso à quinta dimensão, a outra vida, a outro corpo, a outra Terra, apenas será possível saber
no momento em que isso se apresentar, realmente, a vocês.
Na fase preparatória, vocês fazem apenas integrar, submeter-se, preparar.

Questão: qual é a importância da aceitação?

A aceitação e o soltar, como queiram, mas o que eu prefiro como palavra é, mais, soltar, ou seja, deixar fazer.
Deixar fazer a energia de quinta, que é uma energia que vem a vocês.
Ela demanda apenas uma coisa: é um acolhimento sem resistência.

Então, as resistências são numerosas, elas são ligadas, qualquer que seja seu grau de evolução, de cada um,
aos apegos que vocês tomaram nesse mundo, quaisquer que sejam.
Há alguns apegos que são mais luminosos do que outros, mas eles são, entretanto, apegos, por exemplo,
apegos a figuras espirituais, apegos que eu não critico, porque são da sombra, obviamente, mas que devem
ser, eles também, superados, ou seja, a adoração, o amor portado, mesmo ao Senhor desse mundo, ou seja, a
Cristo, portado, mesmo, ao Senhor dos Universos, ou seja, a Orionis não deve cair no apego.

Ora, o problema do ser humano na terceira dimensão é que tudo o que ele ama, tudo o que ele venera
transforma-se em apego.
Então, a energia de quinta demanda uma coisa: é não desviar a face, é compreender que se é apegado e viver,
enfim, o desapego.
O que não quer dizer que vocês perderão seus apegos.
Vocês perderão uma forma de apego e encontrarão uma fusão, que é completamente diferente, com Cristo,
com Maria, com Orionis, com outros.
Não é, de modo algum. O apego ligado à terceira dimensão.

Então, as experiências que foram vividas por alguns, por outros, por mais luminosas que sejam, é preciso,
também, deixá-las pelo que elas são.
O que fez uma abertura para a quinta dimensão ou para a Luz. Se preferem, mas que foi puxado de volta à
terceira, isso, também. É uma forma de apego.
Então, é preciso ser totalmente livre, como dizia Krishnamurti, para passar ao outro lado.
Não é preciso mais ter qualquer modelo, qualquer marcador, qualquer referencial, se não é estar, si mesmo,
desembaraçado de tudo o que fez o que se é: as crenças, a educação, os pais, os filhos, tudo.
Vocês devem estar totalmente nus, sem isso, não poderão aceder à quinta dimensão.

Jesus disse, no entanto, ele mesmo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a tornar-se como
uma criança», ou seja, desembaraçado de todos os condicionamentos, desembaraçado de todos os apegos,
quaisquer que sejam, por mais luminosos quanto sejam.

E obrigado a vocês e boa evolução para essa quinta, para essa Luz autêntica que se aproxima a grandes
passos, e estejam certos de que vocês não estão, jamais, sós, e que não são, jamais, abandonados, e que,
sobretudo, nada arriscam.

O que é que arrisca acontecer-lhes?
Na pior das hipóteses, morrer, e se vocês morrem, estão na Luz.
Na pior das hipóteses, continuar e, se continuam, abandonando tudo o que faz seus apegos, bem, vocês
estarão, também, na Luz.
Apenas que, se vocês resistem, se estão apegados ao seu passado, às suas experiências, às suas casas, aos
seus bens, quaisquer que sejam, vocês não poderão aceder à quinta dimensão.
Então, isso necessita de soltar, isso é extremamente importante.

Então, eu lhes digo até breve, eu lhes aporto a minha bênção e até a próxima vez.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, neste período tão propício, exatamente
antes do período da Páscoa, que é um período extremamente importante no nível vibratório.

Então, como de hábito, vamos, se quiserem, começar a interagir, em relação às suas interrogações, às suas
questões e o que vocês têm no coração, na medida do possível que eu puder explicar e ajudá-los a avançar no

caminho da Luz.
Então, recebam, primeiramente, o meu bom dia, as minhas saudações e, também, o meu Amor.

E estou à sua escuta, agora.

Questão: poderia nos falar do que os astrônomos chamam de buracos negros?
Cara amiga, isso corresponde, como dizer?...

Há portas no nível dos planetas, como no planeta Terra no qual vocês vivem, que nós chamamos de portais e
portas, que permitem o acesso a novas Dimensões.

Há, também, no nível de alguns lugares do planeta, os nós telúricos, extremamente importantes, porque eles
focalizam nesse nível, e há, também, as influências cósmicas diversas e múltiplas que chegam ao planeta a

partir da existência dele.
Há, do mesmo modo, no nível do polo norte e do polo sul, portais/vórtices extremamente grandes, de acesso à

Intraterra.
Então, é preciso conceber os buracos negros como portas situadas no universo, nos interespaços que

permitem aceder ao oniverso, ou seja, o inverso do universo.
São pontos de passagem para outras Dimensões, na escala não mais da humanidade, por exemplo, encarnada

sobre a Terra, mas na escala de sistemas solares, na totalidade, que são absorvidos, de algum modo, por
esses buracos negros, para reencontrar-se do outro lado do espelho, que corresponde ao acesso, desta vez,

não mais de um planeta ou de alguns planetas de constelação ou de um sistema solar, mas a um conjunto
galáctico em outra Dimensão.

Isso serve, simplesmente, ao conjunto de galáxias para passar e dar saltos a fim de passar no outro lado do
espelho, assim como vocês, no momento da morte, passam, no outro lado do espelho.

É uma espécie de morte, mas não uma morte definitiva, obviamente, uma morte para um estado, para renascer
para outro estado, que é bem além do simples fenômeno que corresponde à ascensão individual ou à

ascensão planetária.
Isso se refere, em geral, a mundos muito mais evoluídos do que o de vocês.

Questão: pode-se considerar o universo como um sistema equivalente ao de bonecas russas,
estruturas que se encaixam umas nas outras?

Então, essa visão é possível para os corpos sutis planetários ou para os corpos sutis de seres humanos na
encarnação, sim, efetivamente, podemos conceber isso assim.

Mas os buracos negros e os portais que são situados fora dos planetas são um pouquinho diferentes porque,
aí, não se trata de bonecas russas.

Uma boneca russa que passasse através desse buraco encontrar-se-ia completamente invertida, é difícil de
exprimir isso, mas há, através das passagens desses buracos negros, desses portais cósmicos, o acesso a

um conjunto de modificações de tudo o que ali acontece.
Então, aí, não estamos mais em bonecas russas, mas em uma espécie de reversão, um pouquinho como uma

luva que se inverteria, isso é um pouco complexo de explicar com palavras, mas digamos que é uma
passagem de um estado dimensional voltado a algo, para outro estado dimensional voltado para outra coisa.

Então, não é, completamente, o sistema de bonecas russas.

Questão: a reversão de que você acaba de falar é semelhante àquela que acontece no ser humano,
quando ele muda de Dimensão?
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Então, não, porque a reversão do ser humano corresponde a uma inversão de valores, no sentido alto/baixo, ou
seja, há uma penetração na matéria na terceira Dimensão que se acompanha do que vocês chamaram de

encarnação.
Em seguida, há um processo muito longo de subida, de plano em plano de purificação,que vai permitir, a um

dado momento, o acesso, a título individual ou coletivo, em alguns períodos de vida da humanidade, em outro
estado dimensional.

Aí é um salto, se quiserem, quântico de energia de uma determinada Dimensão a outra Dimensão.

O que acontece, no nível dos buracos negros, é uma reversão, não unicamente alto/baixo, mas interior/exterior,
esquerda/direita, se preferirem, e em Dimensões que são situadas bem além daquelas que vocês podem

experimentar.
Isso corresponde a outros tipos de modificações que são infinitamente mais complexas do que as simples

reversões geométricas que vocês podem apreender como seres humanos.

Questão: o que se chama de buracos brancos?
Então, cara amiga, é a primeira vez que eu ouço falar de buraco branco.

Há buracos dimensionais, mas que não são buracos negros, mas que são, ainda, outra coisa, mas eu não vejo
porque seriam chamados de buracos brancos.

Os buracos brancos correspondem, naquele momento, ao que poderiam ser chamados de buracos
dimensionais.

Aqueles que vocês chamam de irmãos do espaço, os Extraterrestres, os Intraterrestres, não se deslocam
através de um espaço que é vazio.

Há o que é chamado de fenômeno de faixa de Möbius, que corresponde a dobras do espaço/tempo, tal como
vocês as apreendem nessa Dimensão e que permitem, no momento em que essa dobra é feita, passar de um

universo a outro universo dimensional.
Isso não é unicamente o que chamamos de buracos negros, isso poderia corresponder ao que vocês chamam

de buracos brancos.

Há, também, espaços que são portais ou vórtices, que são situados em lugares precisos, no nível dos polos
dos planetas, que permitem aos seres Extraterrestres serem conectados, de maneira instantânea e não

viajando em caçarolas, obviamente, através de milhões de quilômetros de distância e que permitiriam a eles
aceder, assim, após uma viagem que duraria muito tempo e muito dispendiosa em energia, aceder ao seu

Sistema Solar.
Isso se faz de maneira instantânea, por intermédio dos polos.

Questão: no tempo passado existiam fraternidades ou sociedades iniciáticas que acompanharam a
evolução sucessiva da humanidade.

O que é delas, hoje?
Então, cara amiga, agora, eu não estou certo, absolutamente, de que fraternidades iniciáticas tenham permitido

a evolução da humanidade.
Os movimentos iniciáticos que existiram na superfície do planeta permitiram a alguns seres humanos que
estavam prontos a reencontrá-los aceder a essa evolução, mas jamais houve movimento que tivesse se

estabelecido no planeta para permitir fenômenos de transmutação extremamente importantes.

Era, frequentemente, o feito de indivíduos isolados, seja Cristo, sejam outras entidades que se encarnaram e
que tiveram, eu diria, o encargo de almas, mas não o encargo da humanidade.

O único que teve o encargo da humanidade foi, obviamente, Cristo, que se encarnou há mais de dois mil anos.
Isso foi, também, de alguns seres que acompanharam a criação da Terra, em tempos imemoráveis, que

remontam a mais de cinquenta e dois mil anos quando, aí, esses seres acompanharam, de maneira, ou do
processo de encarnação clássica, no que se refere aos Elohim, ou do processo de walk-in consciente, para

aqueles que foram grandes seres.
Mas esses grandes seres vieram apenas para iniciar os movimentos e não para acompanhar, no sentido

profundo, o conjunto da humanidade porque, em momento algum, o conjunto da humanidade esteve pronto
para acolhê-los.

Então, sim, obviamente, muitos seres se manifestam, a cada época, e inúmeros seres manifestar-se-ão, ainda,
mas não para o conjunto da humanidade, isso seria ilusório.

Não se esqueçam de que a maior parte da humanidade não quer a Luz, a maior parte da humanidade é
governada por forças e se deixa governar por forças que nada têm a ver com a Luz.

Questão: deixar-se guiar pelas forças que não seriam ligadas à Luz não é, simplesmente, um
fenômeno de ignorância?

Não, cara amiga, não é absolutamente ligado à ignorância, isso é unicamente ligado ao medo, porque vocês
têm medo de serem vocês mesmos, porque vocês têm medo de se oporem a sistemas constituídos, porque

vocês têm medo de recorrerem à sua Divindade.
Não é a ignorância, é unicamente o medo.

Então, efetivamente, essas forças que não estão na Luz tentaram, durante todos os tempos, mascarar-lhes a
sua Divindade, mantê-los em certa forma de ignorância, mas porque vocês estiveram, de algum modo, de



acordo para que isso acontecesse.
E isso, pouco a pouco, progressivamente e à medida dos séculos dessa humanidade, adormeceu, de maneira

consciente, a sua Divindade.

Então, não é um fenômeno de ignorância, porque ninguém poderá dizer que não sabia, porque, a partir do
momento em que vocês trabalham em si mesmos, vocês têm, perfeitamente, consciência de quem vocês são,

em qualquer época da humanidade.
O que os impede de ver a realidade é o seu medo, e não a ignorância.

Questão: poderia nos falar da relação entre o período Pascal e a Ascensão?
O período Pascal é uma etapa preparatória.

No plano simbólico, isso corresponde a um fenômeno de Ressurreição, a Ressurreição não é a Ascensão, a
Ressurreição é a etapa que intervém após a descida na encarnação, após o batismo e após, sobretudo, a

iluminação.

Após a iluminação vem o sacrifício, o sacrifício é um ato importante.
É preciso compreender que somos pó, e que voltamos ao pó.

Através desse corpo de carne, a vida da matéria que vocês tomam é um corpo de ilusão em relação à veste de
Luz que é a sua.

Então, períodos, em todas as tradições ou em algumas religiões foram dados para ilustrar esse caminho de
retorno à casa.

A Ascensão, tal como vocês a entendem, irá ocorrer em outros momentos.
Mas, obviamente, o processo da Ressurreição é preliminar ao fenômeno da Ascensão, porque vocês não

podem ascensionar se não renascerem pelo processo de Ressurreição à sua Divindade.

Questão: quem estaria mais na Luz para tomar a direção da França, hoje?
Eu creio que, aí, você está sonhando, não creia que os homens e as mulheres que se apresentam no seu

período de eleição sejam guiados pela Luz, seria preciso, verdadeiramente, ser pueril para crer nisso.

A partir do momento em que vocês manifestarem uma vontade de poder, e de poder supremo, vocês estão,
obviamente, no poder e, unicamente, no poder, e o poder é dado a vocês pelo que chamam de democracia, ou

seja, vocês têm a impressão de fazer um ato de liberdade, dando o seu poder a alguém outro.

Então, obviamente, não creia que os governantes desse planeta, onde quer que eles estiverem, aliás (quer
sejam democraticamente eleitos, quer sejam reis, quer sejam ditadores), sejam outros que não seres de poder.

Há apenas seres de poder, e eles chegam ao poder apenas através do poder e da manipulação.
Não pode ser de outro modo.

Então, há os que estão mais no poder do que outros, sim, isso é verdade, há os que estão mais no ego do que
outros, sim, é verdade, mas todos eles estão no ego.

Não creiam que, entre todos esses seres que se apresentam a vocês, haja um que aja por altruísmo ou por
humanidade ou pelo gosto da Luz.

Vocês estariam em um engano monumental.
Eles querem apenas o voto de vocês, e é tudo.

Questão: em nossa história, alguns seres no poder têm, de qualquer forma, um perfil diferente?
Há certamente muito tempo, por exemplo, São Luiz, sim, na época de alguns reis, na época em que havia uma

filiação, eu diria, sagrada ou divina.
Os modos de vida que vocês têm, hoje, não correspondem, de modo algum, a modos luminosos.

Por exemplo, o dinheiro é uma energia que deve ser livre, que deve circular, mas, a partir do momento em que
vocês aplicarem o que chamam de interesse pelo dinheiro,vocês já estão em forças demoníacas, porque o

dinheiro não tem valor, exceto o que circula.
Mas, a partir do momento em que vocês atribuírem a um meio de circulação um valor, quando ele for guardado,

vocês já estão em manipulações que nada mais têm a ver com a Luz.

E, além disso, um governo espiritual não pode existir na democracia, ele apenas pode existir através do que eu
denominei, na minha vida, a sinarquia, ou seja, uma teocracia de direito divino ou uma monarquia de direito

divino, ou seja, os mais despertos assumem o encargo, através não de uma pessoa que concentraria todos os
poderes, mas através do que foi chamado, por exemplo, de círculo dos anciões, no qual os anciões dos dias

reúnem-se em doze ou em vinte e quatro consciências para iluminar o caminho da humanidade.

Então, vocês veem, efetivamente, que, aí, com os seus ministros e as suas democracias, vocês estão bem
longe da verdade.

É, ainda, uma forma de manipulação, tudo isso.

Questão: poderia nos indicar como viver a Páscoa, esse período Pascal?



É extremamente importante.
A coisa a mais importante para preparar-se é ir procurar os ovos no jardim.

A partir disso, creio que o período Pascal é um período de intimidade importante de face a face consigo
mesmo e de acesso, se não for a ressurreição, a outro nível vibratório.

A melhor preparação é fazer o silêncio no interior de si e recolher-se.
Então, também, e como eu tenho para dizer este ano, este ano é um ano extremamente importante, porque eu

falei, em várias ocasiões, que durante este ano e, em especial, na primavera, vocês terão muitas
manifestações meteorológicas que antecipam as manifestações de natureza telúrica, que vão crescendo e que

vão tomar proporções inimagináveis para os seres humanos do planeta, atualmente.

Então, tudo isso necessita de uma certeza interior, tudo isso necessita de ser desatrelado do que vocês
observam no exterior e conceber sua vida como importante, no nível da sua Divindade.

Os eventos exteriores vão, como dizer, pô-los frente a si mesmos de algum modo, e pô-los frente à realidade
da sua Divindade e testar a sua adesão, como ser encarnado, à sua Divindade.

Vocês estão apegados à sua Divindade ou estão apegados às regras de funcionamento desse planeta?
O período de Páscoa é um período de escolha.

Qual estrada vocês vão escolher?
Qual caminho vocês vão querer tomar?

Vocês vão querer tomar, como eu já disse, parece-me, na última vez, a estrada da liberação, ou seja, a estrada
da Ascensão para outro estado dimensional?

Ou, então, vocês vão escolher continuar a experiência da matéria?
Ou, então, vocês decidiram que nenhuma dessas escolhas é para vocês e que será necessário passar pelo

desaparecimento desse corpo físico para descobrir sua Luz?
Isso são opções interiores, são escolhas que apenas podem ser feitas com toda serenidade, no interior de si,

e essas escolhas não podem, absolutamente, depender de circunstâncias da sua vida, de circunstâncias
afetivas, de circunstâncias relacionais ou profissionais.

Aí está o quer lhes é solicitado no período Pascal.

Questão: poderia nos falar de fenômenos meteorológicos, porque me parece que há algumas
semanas havia uma acentuação muito específica de sismos na faixa equatorial.

Cara amiga, eu já havia anunciado isso, há quase um ano, eu havia dito que tudo isso, no nível dos Elementos,
iria crescendo.

Então, efetivamente, vocês entraram, agora, por um período de vários anos, em um período de turbulência
extrema, no nível dos Elementos, seja a Água, seja o Ar, seja o Fogo, seja a Terra.

Tudo isso vai agitar, de maneira extremamente forte, mas o que agita, no exterior - retenham o que eu lhes
disse - agita, também, no interior.

A mobilização dos Elementos permite-lhes, também, tomar consciência de zonas de sombra que estão no
interior de vocês, para poder se interessar, ainda mais, pela Luz, e não se esqueçam de que é preciso buscar a

Luz, o resto irá desaparecer soxinho.
Então, não procurem encontrar a sombra, procurem, de preferência, encontrar a Luz, porque a Luz transcende

a sombra.

Então, as manifestações dos Elementos que vocês vão observar no exterior, que vocês já observam a cada
dia, são apenas as primícias, são apenas os primeiros estremecimentos da onda de choque que chega sobre

o planeta e sobre a qual vocês foram prevenidos já há muito tempo.
Mas não é em dez anos, não é em cinco anos, é agora, totalmente.

Questão: portanto, se buscarmos a Luz, o resto irá desaparecer sozinho? Você considera que é a
chave de tudo que nós vivemos?

É, obviamente, a chave da Ascensão individual.
É como se vocês se levantassem, pela manhã, e tivessem o espírito enevoado, porque saem de um estado de

consciência que era o sono.
Do mesmo modo, é preciso, hoje, adormecer nessa realidade, para despertar a outra realidade, se vocês a

desejarem.
É exatamente o mesmo processo.

O processo estende-se entre agora e o período que lhes é conhecido como 2012, mas, dada a acentuação
que é vivida nesse momento, isso não vai esperar até 2012, eu posso anunciá-lo agora.

Questão: ao que é devido essa acentuação que você acaba de falar?
Ela é devida, simplesmente, ao aumento do número de almas que fizeram a escolha da Luz.

Questão: em relação a essa aceleração, poderia voltar a explicar como vai evoluir o período de 2007
a 2012?



Simplesmente, o período que vai seguir-se muito mais rapidamente.
Eu lhes disse que vocês irão conhecer, no inverno de 2008, na Europa, um frio siberiano, que corresponde a
um período dito de aquecimento, mas vocês terão, sobretudo, como eu já havia anunciado no ano passado, o

prosseguimento de despertares do cinturão de fogo do Pacífico.
Muitos vulcões, daqui até esse verão, vão obscurecer o seu céu.

Também os sismos vão tornar-se cada vez mais intensos, como vocês já podem constatar, e isso nada é, em
relação ao que vem.

Vocês poderão, também, constatar as manifestações do Elemento Ar: o Elemento Ar está ligado à purificação
Micaélica.

O Arcanjo Miguel manifesta-se pelo Elemento Ar, ele se manifesta no nível do cosmos pelos cometas, mas ele
se manifesta sobre a Terra pelo Ar.

A Terra, no nível dos sismos, corresponde ao reajuste de diferentes placas tectônicas do seu planeta para
receber os raios solares que se propagam, em número muito mais importante.

As irradiações emitidas na superfície do planeta, que chegam do cosmos e que chegam do Sol, tomam
aspectos que seus governos não poderão mais esconder por muito mais tempo.

Elas correspondem a modificações magnetosféricas extremamente importantes que alguém utilizando um
pêndulo vai encontrar.

Então, tudo isso está em operação, agora, não em três anos, em cinco anos.
É o que vocês vivem nesse momento.

Questão: e, em relação a essa evolução, sobre os povos da Intraterra?
Os povos da Intraterra devem manifestar-se a partir do momento em que o seu sistema de sociedade

econômica – ilegal, baseado nas finanças – tiver desmoronado, a partir do momento em que as forças ditas da
sombra forem desmascaradas no seu objetivo de controle sobre a humanidade, o que não tardaria.

Eles apenas irão se manifestar a partir do momento em que essas forças estiverem no chão.

Questão: uma participante viu, no céu, triângulos de Luz que constituíam como que uma rede, como
uma espécie de grade.

Poderia esclarecer sobre esse fenômeno?
Então, há várias explicações possíveis: ou é, efetivamente, uma percepção do que se trama no astral, uma
percepção de forças que estão em operação e que, para alguns, efetivamente, têm uma configuração de

natureza triangular, especialmente as irradiações emitidas a partir do Sol Central da Galáxia, progressivamente
e à medida que se aproximam desse Sistema Solar, são veiculadas por seres da vigésima quarta Dimensão,

que são triângulos de Luz.
Pode ser, também, uma projeção de você mesmo, em relação ao trabalho que ocorreu na conferência que

você assistiu.
Simplesmente, podemos dizer que há, às vezes, trabalhos energéticos que são feitos que deixam uma marca

energética que vai se manifestar no dia seguinte pela manhã.
Mas é preciso esclarecer, também, que domingo era o período do primeiro de abril, que é o período em que

há eventos extremamente importantes que são produzidos.
Lembrem-se, também, de que eu havia dado datas extremamente importantes para os afluxos de Luz sobre

este planeta, essas datas continuam válidas.
Nós aí estamos nesse momento, a partir de amanhã, no fim de semana Pascal.

Eu havia falado, também, do período de 23 até o fim de abril, que irá se reduzir de 28 a 30 de abril, com um
período de eletricidade extremamente intenso, que vai intervir durante a primeira quinzena de maio.

Depois, haverá períodos clássicos da Ascensão e de Pentecostes.
Depois, como eu já dizia no ano passado, os períodos vão se seguir quase ininterruptos, ou seja, vocês vão

banhar-se cada vez mais nas energias da quinta Dimensão, que se impactam sobre a Terra.

Questão: você acha que é preferível continuar a frequentar os lugares ditos sagrados?
O importante é encontrar o sagrado em si, muito mais do que qualquer outra coisa, porque há muitos lugares

em vibração crescente, atualmente.
Há portais e os vórtices, um pouco por toda a parte, presentes na superfície do planeta, em vibração crescente,

mas essa vibração, vocês devem também ser capazes de gerá-la e de acolhê-la em vocês, no seu próprio
espaço sagrado interior.

Então, seria preferível encontrar isso diretamente em si e não ser dependente de um lugar ou de um espaço ou
de uma pessoa.

Questão: qual é a função do mestre de Luz que se chama Maitreya?
Maitreya é uma denominação Oriental para o senhor Cristo.

É preciso desconfiar dessa denominação porque, quando dizemos Maitreya, não temos a vibração «Cristo».
Então, muitas pessoas podem ter a pretensão de ser a vibração de Maitraya ou de Sananda, como se diz, está

na moda, mas nada lhes garante que, porque alguém lhes diga que se chama assim, que seja o que ele diz.

Questão: Maitreya será aquele que, no momento da Ascensão, comunicar-se-á, no nível planetário,
por uma fonte telepática e por uma fonte televisual?



Você acredita?
Eu entendo o que se diz, mas você acredita, realmente, que um ser de Luz se manifeste pela TV?

Você acredita, realmente, que esse seja o papel atribuído a uma entidade encarnada: «vão, venham todos, é a
hora da Ascensão»?

Você está brincando ou o quê?

Então, é preciso desconfiar.
Recorram ao seu discernimento e à sua mestria.

Onde está a realidade?
A realidade é não o que vocês sentem, porque vocês podem sentir as palavras e não a vibração.

Então, é importante compreender que a coisa mais fundamental é que, no momento do processo ascensional
que vai acontecer em várias ondas, e não em uma onda, vocês serão, todos vocês, prevenidos,

individualmente, e isso eu já disse, mas pela Mamãe, por Maria.

Releiam o Apocalipse de São João e vocês vão ver que Cristo irá chamá-los, um a um, mas lá em cima, não na
pequena caixa da TV.

Mas muitas coisas podem se expressar por telepatia.
Não se esqueçam, jamais, de que não é seguindo alguém que vocês vão chegar à Ascensão, é despojando-se

do seu corpo de matéria e voltando a tornar-se próximo da Luz que vocês irão aceder a essa Dimensão.
Então, não contem com manifestações exteriores.

As únicas manifestações, eu diria, reais e autênticas, são as manifestações da Terra, porque elas não podem
enganar, porque as correntes de ar, os tornados que se desencadeiam, as chuvas torrenciais que se

desencadeiam, os vulcões que despertam, a Terra que treme, significam um apelo a algo.
Em contrapartida, o apelo através da caixa da TV ou através da telepatia, façam suas orações, porque é muito

fácil ser enganado.
Tudo o que diz que é da Luz não é a Luz.

Questão: poderia dar-nos esclarecimentos sobre a noção dos três corações e a relação com o que
chamamos de enraizamento da alma e do espírito ou do que alguns chamam de gota branca ou

vermelha?
Então, os três corações são o coração físico (o coração físico que vocês conhecem), o coração, digamos, que

corresponde ao timo (ou seja, à identificação de si e que está em relação com a alma espiritual), o terceiro
coração é o coração divino, que é chamado de gota branca, também.

Esses três corações devem reunificar-se, ou seja, todo ser humano em encarnação é depositário de um
coração físico, de um coração espiritual e de um coração divino, mas uns evoluem sem ter o conhecimento do

outro.
O que deve ocorrer no momento do processo ascensional – um pouco antes – é que todas as coisas que

estavam escondidas ser-lhes-ão reveladas, ou seja, vocês irão saber, realmente, quem vocês são, de toda a
Eternidade, ou seja, um ser de Luz que evoluiu em espaços multidimensionais, que tem a impressão de ter
vivido de vida em vida, enquanto suas vidas desenrolaram-se em um espaço/tempo que não é linear, mas

circular.

Vocês tomam consciência de forças que foram empregadas sobre esse planeta, vocês terão a revelação total
da finalidade da vida e da finalidade desse planeta que, no momento, lhes foi escondida, ao mesmo tempo,

pelos jogos da sombra, os jogos de poder que foram colocados sobre esse planeta, mas, também, para
proteger as estruturas divinas que vocês abrigam.

Então, vocês estão no período que precede essa grande revelação, essa fusão dos três corações, e esse
acesso a outro estado dimensional.

E, para aceder a isso, vocês deverão estar desapegados de tudo o que não é da Luz, de tudo o que são os
seus apegos, que vocês construíram progressivamente e à medida da sua encarnação multidimensional,

porque tudo ao que vocês estiverem apegados será um laço que irá impedi-los de ascensionar.
Vocês devem trabalhar na mestria interior, no soltar, de que nós falamos longamente, parece-me, no ano

passado.

Questão: as mudanças vibratórias atuais têm uma ação sobre a glândula tireoide?
Há uma ação de acesso à quinta Dimensão, através da ativação de zonas energéticas que estão situadas ao

longo das carótidas, que não estão muito longe, efetivamente, da zona tireoidiana.
Essa transformação que vocês vivem é uma transformação celular, é uma transformação, também, do DNA, é

uma transformação, também, de alguns órgãos.
Então, não é mais a tireoide do que outra coisa, uma vez que tudo se transforma, atualmente.

Isso se refere tanto ao modo que vocês têm de vislumbrar a finalidade da vida, isso se refere à célula, isso se
refere aos seus ritmos de sono, aos seus ritmos alimentares, às suas relações uns com os outros.

Tudo se transforma muito, muito rapidamente.
Não unicamente a tireoide ou os corações.

Questão: no caminho para essa Ascensão, como fica o caminho em casal?
Então, é verdade que inúmeros canais ou médiuns disseram, de ensinamentos de Mestres de Luz, que era



importante encontrar a alma irmã, a chama gêmea.
É importante para alguns, mas, mesmo a dois, se você não se voltar para a sua própria mestria, a sua, no

interior de si mesmo, de nada serve ser dois.
O fenômeno de Ascensão é um fenômeno de Ascensão coletivo, mas que se refere a cada alma,

individualmente, independentemente de encontros que possam ocorrer para alguns.

Então, o fato de serem dois não é uma vantagem em relação à Ascensão, é uma vantagem em relação aos
eventos vividos no nível dos Elementos que se desencadeiam sobre o planeta, efetivamente, mas não no nível

do fenômeno ascensional propriamente dito.

Questão: o ensinamento do sopro sagrado favorece as transmutações que vivemos?
Então, eu já disse, em várias ocasiões, eu repito, eu havia dito isso no ano passado, no mês de outubro, e,

agora, bem antes: é importante compreender que nenhuma técnica irá permitir a vocês aceder a essa
Dimensão que vocês esperam, se vocês não se desprenderem em relação aos seus apegos.

Se vocês se apegarem a pessoas, a técnicas, vocês não irão aceder à quinta Dimensão.
Não existe hoje, eu digo, efetivamente hoje, qualquer técnica que permita aceder à quinta Dimensão.

A única técnica é o desprendimento, é o abandono dos medos, há apenas isso: busquem o Reino dos Céus, e
o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

É preciso abandonar-se à vontade da Luz, é tudo o que lhes é solicitado, nada mais.

Não é porque você vai jejuar, não é porque você vai praticar alguns exercícios de reiki, de respiração, de
oração, que você será mais capaz de aceder à quinta Dimensão.

O acesso à quinta Dimensão é um processo que, creiam na minha palavra, está absolutamente ligado à
ausência de medo e ao desprendimento, são as duas palavras-chave.

Nada mais há.

Questão: as mandalas de pedra, os cristais podem ajudar?
São métodos de purificação preliminares, mas se você sentir medo de não estar em seus cristais no momento

em que isso ocorrer, você não irá ascensionar.
Qualquer preparação, seja ela qual for, é apenas uma preparação.

No momento do grande salto, cabe soltar.
Do mesmo modo, vocês podem imaginar isso como a morte, ou seja, há seres que chegam às portas da morte

e que não querem morrer, que se prendem à vida, eles morrem de um modo específico, eles morrem, de
qualquer modo, mas é diferente morrer na recusa do que morrer aceitando a Luz, são duas coisas diferentes.

Então, vocês podem se preparar tanto quanto quiserem com cristais, com a água, com a respiração, com o
reiki, com o magnetismo, com o que quiserem, mas a verdadeira liberação apenas irá ocorrer se, no momento

em que isso chegar, vocês estiverem prontos para soltar e para entrar na sua mestria.
O mínimo medo irá impedi-los de aceder a isso.

Questão: quando se trabalha no desprendimento, é normal que haja mais manifestações da
sombra?

Esse pode ser o seu caminho pessoal, mas não é uma obrigação.
Não é anormal nem normal.

Eu creio que cada caso é específico, nesse nível.
Obviamente que tudo, na humanidade, é feito para impedi-los de encontrar a Luz no nível coletivo.

Muitas coisas foram mantidas secretas, de maneira voluntária, muitas coisas escaparam-lhes, impediram-nos
de aceder à sua mestria, desde sempre.

O caminho para a mestria, antes do período que vivemos atualmente, nós também, do outro lado, era algo de
extremamente árduo, extremamente difícil, porque era preciso fazer um verdadeiro caminho de cruz, passar

por etapas iniciáticas.
Hoje, vocês têm essa Graça excepcional de ter a Luz que vem a vocês.

Então, efetivamente, vocês podem ter manifestações da sombra.
Mas eu creio, sinceramente, que é uma questão pessoal.

Não creiam que as forças da sombra vão se deixar abater assim no nível coletivo, há lutas acontecendo a cada
minuto.

Questão: quando se manifesta uma criança sorrindo, nos sonhos, isso pode ser assimilado a uma
expressão da parte divina ou ao que se chama de criança interior?

Isso pode ser várias coisas.
Eu não posso responder de maneira unívoca a essa questão.

Não se deve, aí também, eu repito, generalizar, dizer que, quando vocês veem uma criança em seus sonhos,
será a sua criança interior ou será o pequeno Jesus, ou será o diabo, não importa.

Mas isso é para reenquadrar, para contextualizar a cada vez, em função do sonho, em função de quem você é.

Questão: ao que pode corresponder um acidente que transtorna a vida?



Um acidente que interrompe, de maneira brutal, alguns processos da vida, está ligado a um sinal que é enviado
pela alma, um sinal forte, que significa que coisas devem ser mudadas no desenrolar da referida vida.
Então, não se deve ver isso como uma punição, não se deve ver isso como uma retribuição cármica.

É preciso ver isso, simplesmente, como uma oportunidade que é dada de modificar o que deve ser modificado
na vida, mesmo se isso for, por vezes, difícil.

Um desafio, eu diria, de algumas metas.

Questão: no ambiente de seres que vivem na quinta Dimensão, naqueles que vivem no nível da
Intraterra, há plantas ou animais?

Há muito, muito poucas plantas e há muito, muito poucos animais.
O ambiente é, sobretudo, feito de Luz, de água, e também de certa característica de solo.

É preciso, efetivamente, compreender que não há construção, no sentido em que vocês entendem, mas há
construções de Luz.

Então, não há muito lugar para outra coisa senão para a Luz.
Os poucos vegetais que vocês encontram são vegetais extremamente diferentes daqueles que existe na

superfície desse planeta.
No que se refere aos animais, trata-se, essencialmente, digamos, não de mamíferos, mas de animais que

vivem na água.
Não há qualquer vestígio animal na Intraterra, no nível do solo.

Questão: o processo de sacralização alcança os Devas da natureza?
Eles já estão em outras dimensões.

Eles os têm acompanhado nesta Dimensão, que é a terceira Dimensão, mas não estão na terceira Dimensão.
Então, eles esperavam a sacralização da matéria, mas eles não são matéria.

Então, eles são referidos, evidentemente, em primeiro lugar, não podemos dizer que eles participam porque já
eles estão nessa Dimensão.

Questão: há contatos regulares entre os seres da quinta Dimensão e seres que vivem no nosso
planeta na terceira Dimensão?

Há cada vez mais, cara amiga.
A comunicação, quer ela seja mediúnica ou de outra natureza, está, obviamente, alcançando cada vez mais

seres humanos.
As dimensões se aproximam e é importante estabelecer essa comunicação, porque essa comunicação será,

de algum modo, eu diria, não um guia, não um condutor, mas, de qualquer forma, elementos que podem ajudá-
los a abandonar, no interior, as suas últimas resistências.

Questão: pareceria que cada vez mais pessoas nutrem-se de Luz?
Para algumas pessoas, sim, é um processo bastante corrente, ainda mais que, na quinta Dimensão, vocês não

têm mais necessidade de se nutrir, tal como vocês concebem isso.
Então, alguns seres, efetivamente, vivem de Luz, mas não creiam que isso é solicitado a todo ser humano.

Vocês têm o direito, ainda, de comer e de fazer tudo o que pertence à terceira Dimensão, se sentirem assim, é
claro.

Questão: por que tudo o que Jesus viveu não deu os resultados esperados no início?
Não estou certo de ter compreendido a questão.

Primeiro, Cristo nada fundou, foram os homens que fundaram algo, não é a mesma coisa.
Cristo disse «amem-se uns aos outros, como eu os amei».

Ele deixou um ensinamento.
A igreja foi criada pelos homens, ela não foi instituída por Cristo.

Jamais Cristo quis instituir uma religião, jamais Buda quis instituir uma filosofia, jamais Moisés quis criar uma
religião.

Foram os sacerdotes que encontraram Moisés que quiseram criar regras, mas Moisés nada quis criar, a não
ser trazer as tábuas da Lei, que foram quebradas.

Ele tinha apenas os dez mandamentos, e esses dez mandamentos eram a sua religião.

Por outro lado, o que foi criado depois, foi inventado do zero.
Do mesmo modo, Jesus jamais criou religião, foram os homens que criam as religiões, isso não foi o Pai.

Então, é preciso saber que, assim que um ser humano é portador de uma verdade transcendente, aqui
embaixo, nesse planeta, sempre há pequenos astutos que vêm cercar, para criar algo, para tomar o poder

sobre os outros, isso é constante, por toda a parte.
É preciso enfim, hoje, desembaraçar-se disso.

Então, o sacrifício de Cristo foi bem além da mensagem d’Ele, o sacrifício real de Cristo foi sacralizar o
planeta.

Pelo sangue que Ele derramou, Ele veio sacralizar o planeta e preparar o processo de Ascensão que vocês
vivem hoje, o que, estritamente, nada tem a ver com a religião católica ou com qualquer outra religião.



Há seres que vieram a esse planeta e que, aparentemente, não deixaram, historicamente falando, grandes
vestígios e que, no entanto, eram seres de Dimensão muito mais elevada do que se pode imaginar, mas,

simplesmente, no silêncio, na ausência de ensinamento, na ausência de criação de religião, foram muito mais
eficazes do que alguns seres que estiveram na vanguarda da história.

E vocês sabem, há mais anjos que se encarnam em corpos que são distorcidos, que morrem de fome, do que
anjos que se encarnam em salvadores.

É uma visão que é ligada às suas suposições, que vocês têm em vocês em relação ao papel do que é a Luz.

Então, não houve erro de elenco, houve, simplesmente, homens que manipularam a Luz para dela fazer
instrumentos de poder e, isso, em todas as religiões, obviamente.

Questão: qual era o papel de Maria Madalena junto a Cristo?
O papel de uma pequena mulher que está com o seu marido.

Amá-lo, eventualmente dar-lhe filhos, comerem juntos e participar, como dizer, de um caminho comum.

Questão: nas oliveiras, houve uma troca de alma entre Jesus e Cristo?
O processo de mudança de alma é algo que é, no nível dos Mestres, extremamente fácil, ou seja, o que vocês

descobrem, hoje, que chamaram de walk-in, é um processo extremamente frequente, não com a morte da
entidade que deixa o lugar para a alma, mas as trocas de alma a alma, entre outros planos multidimensionais e

planos encarnados.
Assim como é possível para dois seres de Luz, dois Mestres de Luz, encarnados, trocarem a alma, trocarem,

portanto, o corpo, são processos extremamente correntes.

Então, que Cristo tenha sido sustentado ou tenha sido investido ou tenha mudado seu lugar no jardim da
agonia, corresponde a processos perfeitamente possíveis, em todo caso, processos de Luz extremamente

potentes, naquele momento, porque é um dos raros momentos em que Cristo manifestou o medo.
Porque é fácil falar, para qualquer ser humano, mesmo sendo difícil, encarnado em um corpo, quando o

elemento está distante, dizer «sem problema, é fácil para mim», mas, quando o evento acontece, eu posso
garantir-lhes que, mesmo um ser multidimensional, terá um medo extremo [il fait dans la culotte].

Questão: esse ponto é central na diferença entre os islamismo e o cristianismo?
Mas o islamismo e o cristianismo são religiões, então, as diferenças, há múltiplas delas, obviamente, mas são

apenas religiões, não é a Divindade.
Não assimilem as religiões ao Divino.

As religiões foram transmitidas pelos homens porque, mesmo se houve profetas ou o Filho de Deus ou
pessoas como Moisés ou como Elias, depois, isso foi retomado por homens e não por eles.

A partir do momento em que há retranscrição, há deformação.
Então, as oposições ou as visões de uns e de outros não têm qualquer espécie de importância, tal como está

escrito nos livros.
Que importância tem que Cristo seja morto na cruz, seja ressuscitado no quarto dia ou no terceiro dia?

Que importância existe que ele tenha terminado sua vida no céu ou que tenha terminado sua vida junto a Maria
Madalena?

Que importância tem isso?
O importante é o sacrifício, o resto não tem qualquer importância.

O que eu posso simplesmente acrescentar é que nenhuma religião irá permitir a vocês liberarem-se da matéria,
absolutamente nenhuma.

Vocês não têm qualquer ensinamento que irá lhes permitir aceder à sua Divindade, são apenas imaginários
mentais que podem dar-lhes regras de conduta moral, regras de conduta social e que podem dar-lhes a ilusão

da liberação.
A única liberação é o caminho em si mesmo.

A única liberação e a única verdade são a sua Divindade interior, todo o resto é apenas falácia, todo o resto é
apenas uma ilusão e obstáculos que são colocados para a liberação de vocês.

Então, caros amigos, eu lhes dou todas as minhas energias de Amor, energias de coragem para caminharem
no interior de si mesmo.

Não se preocupem com o que acontece no exterior, vejam isso como algo de exterior a si, digam-se,
efetivamente, que o que vocês veem no exterior acontece, também, no interior de si, então, ocupem-se de si.

Não procurem imaginar em relação a profecias, em relação a coisas que foram ditas.
Contentem-se em viver, serenamente, no interior de vocês mesmos, o que lhes é pedido: o desprendimento, o

esvaziamento dos medos.
O resto far-se-á sozinho, vocês nada mais têm que considerar.

Vocês podem, se quiserem, acender velas.
Vocês podem, se quiserem, acender incensos.

Vocês podem, se quiserem, ir à igreja, à sinagoga, ir a lugares de oração.
Mas o mais importante é o que acontece no seu interior.



Então, jamais se esqueçam disso, eu disse em várias ocasiões: a liberdade irá libertá-los e a liberdade não se
encontra no exterior, ela se encontra no interior, não há qualquer outro lugar onde procurar senão no interior de

si mesmo.

Aí está, nessas últimas palavras, eu lhes agradeço e eu lhes digo, talvez, até a próxima vez.
Obrigado a vocês.

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vamos, se querem, começar a trocar,
como de hábito, sobre o que vocês têm no coração.
Então, eu lhes apresento, primeiro, todas as minhas possibilidades de amor e de amizade para com vocês e
vamos poder, agora, começar essas trocas.

Questão: se tudo é inscrito ao nível astrológico, por que não se teve informações mais precisas
sobre 2007, uma vez que havia, em especial, conjunções muito especiais?

Cara amiga, isso requer uma resposta extremamente importante.
Então, primeiro, para nada serve conhecer, muito tempo antes, certo número de eventos, porque isso vai
introduzir uma noção de esperança ou de espera, eu diria, que tem dificuldade, por vezes, para manter o que
se chama a distância em relação a um evento anunciado e sua manifestação.

Então, enquanto isso está nos escritos em relação a algo que deva sobrevir em tempos extremamente
distantes, isso não dá prejuízo a quem quer que seja.
Em contrapartida, ao nível da humanidade encarnada, se esses eventos fossem anunciados de maneira um
pouco demasiado precoce, isso provocaria ou fenômenos de medo, totalmente injustificados, ou fenômenos,
eu diria, de apreensão, que perturbariam, de algum modo, o advento natural desses eventos.
Aí está o que se pode dizer, de uma maneira geral.

Então, agora, você me colocou uma questão em relação a um ano preciso, que é 2007, o ano no qual vocês
estão.
Vocês entraram em etapas extremamente importantes e modificações que devem conduzi-los a certo número
de transformações radicais, tanto de modos de vida sobre o planeta como da forma do ser humano, como da
consciência do ser humano e de todas as formas de vida que devem manifestar-se durante este período.
Esse período não é isolado, eu diria, no período de 2007, é um período que se estende, já, há dois anos, e
que deve conduzi-los até 2012.
Durante esse período, certo número de eventos deve produzir-se para permitir, eu diria, esse fenômeno de
elevação da consciência, tanto planetária como de todas as formas de vida sobre esse planeta.

Questão: o que é da data de 7 de julho próximo?

O período do mês de julho parece corresponder à realização de uma cruz no céu.
Essa cruz é astronômica, mas ela é, também, as mensagens dadas pelos irmãos do espaço e do Intraterra.
É o início da implementação da realidade da cruz e do símbolo Crístico, através não da manifestação de seres
Extraterrestres ou Intraterrestres, mas da realidade de processos espirituais que governam a humanidade toda,
inteira.
Isso não corresponde a uma revelação, isso corresponde a um fenômeno que se poderia chamar um anúncio.

Questão: e o alinhamento planetário de 27 de dezembro de 2007?

Então, é preciso, efetivamente, compreender algo, é que os alinhamentos astronômicos tiveram, em todos os
tempos, repercussões extremamente poderosas sobre o planeta.
Então, essa astronomia – esses dados astronômicos e não astrológicos – sempre revestiram uma experiência
capital para todos os povos que estiveram presentes na superfície da Terra.
Quiseram transformar isso em astrologia aconselhadora e preditiva para o ser humano.
Ora, isso não pode funcionar para o ser humano.
As previsões funcionam para o planeta inteiro, porque ele é colocado sob a influência de irradiações
perfeitamente reais, vibratórias que podem, em alguns casos e em algumas condições de configurações
planetárias, conduzir a modificações, igualmente, climáticas, mas, sobretudo, dos elementos.

Eu sempre disse que os elementos que se manifestavam sobre o planeta eram o reflexo da vontade divina.
O que se manifestava ao nível planetário manifestava-se, também, ao nível de seus corpos físicos.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que os dados astronômicos concernem, em primeiro lugar, ao
planeta, mas que as predições astrológicas não podem ser aplicadas ao ser humano, porque há interferências
que podem vir interferir ou mesmo, diretamente, opor-se, a título individual, às influências astronômicas ou
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astrológicas, ao nível de um ser humano.

É possível escapar do que se chama o carma individual, através da compaixão (através do amor, vocês podem
transcender seu carma individual).
Em contrapartida, o carma coletivo é ligado a ciclos muito mais importantes do que o ciclo de um humano na
encarnação.
Eles são totalmente irredutíveis, ou seja, há etapas pelas quais esse planeta deve passar, e essas etapas são
inscritas desde sempre.
Do mesmo modo que houve criação de uma civilização, a um dado momento da história da humanidade, ela
chegou ao seu termo.
E vocês acreditam, realmente, que os termos das civilizações não tenham sido antecipados por aqueles que
tinham o conhecimento de objetivos, apogeu e fim de civilização?
É evidente que, hoje, é exatamente a mesma coisa.

Há seres iniciados que estão a par.
Os iniciados que estão a par nem sempre estão, necessariamente, do bom lado da barreira em relação à
sombra e à Luz.
No tempo da destruição de Atlântida, inúmeros grandes sacerdotes estavam a par do que ia acontecer, mas
em momento algum eles tiveram o direito, eu diria, e o dever, ainda menos, de prevenir o conjunto de seres
humanos encarnados do que ia acontecer.
Hoje, as circunstâncias são diferentes, porque se pode dizer que inúmeros seres estão a par e esperam
eventos, coisa que não era o caso, por exemplo, para Atlântida ou para outras civilizações anteriores, como a
Lemúria ou como o reino dos Gigantes ou como civilizações que existiram de maneira bem anterior.

A diferença essencial está aí, ou seja, hoje (já, do tempo dos profetas bíblicos, quer eles sejam do antigo ou
do novo testamento), foi dado certo número de informações que deviam chegar no dia do que foi chamado o
Julgamento Final, ou seja, não o fim do mundo, mas a transformação de consciências do planeta e dos seres
humanos.
Então, essa transformação foi anunciada há extremamente muito tempo.
Foi dito, também, na bíblia, que «ninguém conhece a data e ninguém conhece o momento» ao nível individual,
mas ao nível coletivo, o momento é conhecido de toda a eternidade, e estende-se em um período que
corresponde a 52.000 e alguns anos, quase 53.000.

Esses ciclos são extremamente precisos.
Eles não sofrem qualquer derrogação, porque correspondem a ciclos astronômicos de revolução do conjunto
da galáxia em torno do Sol Central, que corresponde a uma revolução total.
Em 27 de dezembro próximo vocês terão uma modificação extremamente importante do que se chamam as
forças gravitacionais que vão induzir tensões extremas na crosta terrestre e, portanto, introduzir modificações
extremamente importantes que vão tocar, como eu já disse em numerosas reprises, o conjunto de elementos,
ou seja, não unicamente os sismos, mas, também, as modificações ligadas ao ar.
As modificações ligadas ao ar são tanto os tornados como os ventos violentos, mas, também, todas as
modificações que podem sobrevir ao nível do que é transportado pelo ar e, em especial, os vírus.

Então, ao nível da água, é, também, a modificação de conformações da água na superfície do planeta.
O que era forma gasosa vai tornar-se sob a forma líquida; o que era sob a forma glacial vai tornar-se sob a
forma água, diretamente.
Isso é a modificação dos elementos.
No que concerne ao fogo, vocês podem ver, através da manifestação dos vulcões, períodos de purificação no
interior das montanhas.

Inúmeros períodos de escolha foram abertos há agora numerosos anos, mas, para o período de julho, a
escolha é definitiva.
Mas, aí, uma etapa suplementar é que será necessário engajar-se, realmente, nos processos ascensionais,
não do corpo físico, mas do processo ascensional dos corpos astral, mental e etéreo.
O que, ainda, jamais se produziu.
Isso será profundamente diferente, de acordo com cada ser humano, então, não há regra absoluta.
A aspiração energética será extremamente potente e cria, assim, um choque de civilização ao nível coletivo.
Ao nível individual, em contrapartida, a resposta de cada ser humano será profundamente diferente.

Questão: é exato que dados astronômicos seriam gravados, simbolicamente, na arquitetura da
capital americana?

É preciso saber, cara amiga, que todas as civilizações que se sucederam nesse planeta, há muito tempo,
procuraram inscrever, na pedra, mensagens.
Essas mensagens não são mensagens proféticas, mas têm sido, todas, mensagens astronômicas, e eu não
vejo porque os seres a par, os iniciados – bons ou maus, como se diz – não seriam permitidos de fazer
exatamente a mesma coisa na previsão do fim dessa humanidade.
Então, talvez isso tenha sido feito, efetivamente, nessa cidade, mas, também, em outros lugares do planeta,
obviamente.



Por exemplo, as diferentes capitais, tanto na Ásia como capitais europeias, possuem esses alinhamentos
específicos que são conversões de propriedades métricas em anos.
Eles converteram, por exemplo, certo comprimento que corresponde a um ano.
Isso está presente em inúmeros monumentos e inúmeros conjuntos arquitetônicos na superfície do planeta.
Mas, em todo caso, a realidade do que está inscrito na pedra, seja para as pirâmides egípcias ou para as
pirâmides presentes na Meso-América ou em outros países do mundo, sempre tiveram significados
extremamente precisos ao nível astronômico, porque o mais importante, na referência das humanidades, das
diferentes sociedades presentes sobre a Terra naqueles momentos é apenas o reflexo de leis astronômicas e
divinas.

Questão: poderia falar-nos de arquétipos ligados ao corpo humano?

Então, efetivamente, em todos os sistemas de medicina tradicional, vocês viram que foram atribuídas aos
órgãos funções que ultrapassam, amplamente, a fisiologia, tal como ela foi descoberta a partir do século XX
neste planeta.
Junto aos Egípcios, havia o peso da alma através do peso do coração.
Junto aos Chineses, havia uma fraseologia de tipo administrativo. Que corresponde aos órgãos do corpo.
Por exemplo, a bexiga era encarregada da organização, por exemplo, o fígado era o ministro encarregado da
guerra etc. etc., porque os antigos sempre privilegiaram a visão global, a função integrada nas leis do universo,
para cada parte do corpo.

Então, obviamente, não é questão de desenvolver, para cada órgão, a função arquetípica precisa.
Isso existe e foi muito bem descrito em diferentes manuais antigos e em diferentes sistemas de medicina, em
especial na medicina chinesa, porque os Atlantes que partiram quando da destruição de Atlântida, alguns deles
que eram médicos, voltaram-se, mais especificamente, para a China e deram, portanto, os mecanismos
fisiopsicológicos que correspondem aos órgãos, tais como vocês os têm, ainda hoje, e tais como eles existem
há mais de 50.000 anos.

Cada órgão é assim definido, eu diria, por uma função de administração do corpo e, também, do espírito, ou
seja, não há limitação para uma função orgânica ou metabólica de um órgão.
Cada órgão vai, também, ter uma função de administração psicológica.
Essa é toda a cartografia que foi dada pela medicina chinesa e isso vocês têm em todos os textos.

Por exemplo, a vesícula biliar é o órgão que permite a decisão, decisão de início da digestão, mas, também,
decisão no sentido de escolha, no sentido de decidir para comprar, por exemplo, algo ou para escolher entre
dois homens ou duas mulheres.
Isso é a vesícula biliar que decide, e essa função não é, eu diria, apenas uma visão simbólica, é a função real,
ou seja, a função arquetípica que precede a precipitação do órgão na terceira dimensão.

É preciso compreender que, para cada órgão, há uma função psicofisiológica, mas, além da função
psicofisiológica, há o que se chamam os gênios criadores que prefiguraram a criação do órgão
correspondente, ao nível arquetípico, antes de encontrar esse órgão nos princípios de encarnação.
Então, isso vai muito mais longe.

Por exemplo, para a vesícula biliar, há um gênio que prefigurou na construção psicológica, espiritual e orgânica
do que se chama, hoje, a vesícula biliar.
Então, não por meu intermédio, mas por intermédio, já, dos Hayoth Ha Kodesh, por exemplo, a vesícula biliar
chama-se Shamah.
Shamah porque, dentro, há o Shin.
O Shiné a letra hebraica que tem valor de cristalização da vida como Yeshua de Jesus.

Em seguida, há o Mem, cujo valor numerológico é o 200, que corresponde à manifestação da escolha da
encarnação e, portanto, o gênio da vesícula biliar Shamah ou grande príncipe de escolha de encarnação.
É por isso que os chineses, também, chamaram essa entranha, a entranha do talento mediano, a entranha que
permite decidir a encarnação.
Então, Shamah permite decidir.

Para outros órgãos há, a cada vez, gênios, mas conhecer os nomes dos gênios pode ter certa importância.
Por exemplo, quando vocês pronunciam, vibratoriamente, o nome do gênio que prefigura um órgão, há um
efeito vibratório que se faz sentir.
O efeito vibratório pode manifestar-se, é claro, no plano arquetípico, mas, também, voltar a descer ao plano
psicológico ou mesmo físico.

Ora, os gênios não gostam muito de ser perturbados pelo comum dos mortais, então, é preciso ser
extremamente prudente em relação à utilização desses nomes de poder vibratório.
É preciso compreender que cada órgão, cada osso existente no interior do corpo humano possui, também, um
gênio.
A posição pôde ser dada a um osso no corpo em função de sua simbologia.



Se há uma parte do corpo que é o pescoço, o pescoço é uma zona que corresponde a uma zona de
passagem.
A zona que abre o pescoço é a clavícula.
Clavícula, isso vem do latim, isso quer dizer pequena chave.
É o que permite passar do estágio torácico ao estágio cefálico.
É a chave que abre a porta da garganta.

Então, obviamente, há de imediato o simbolismo que decorre daí, ou seja, aquele que se fraturaria a clavícula é
alguém que não conseguiria abrir a porta para passar a outro estágio, por exemplo.

Então, esse simbolismo é extremamente prolixo, também.
Não é questão de dar todas as equivalências que possam existir, isso seria extremamente complexo.
Em contrapartida, vocês podem reter, e essa é a coisa a mais importante, que há, efetivamente, uma
correspondência a partir dos planos os mais físicos, encarnados, nos quais vocês vivem, até dimensões as
mais altas que correspondem à equivalência desses órgãos.

Há, também, órgãos que não existem, ainda, na terceira dimensão, e que aparecerão na quinta dimensão.
Um exemplo que eu já posso dar: o timo que, no ser humano, apresenta-se de maneira atrofiada na idade
adulta.
Ora, o timo tem um papel extremamente importante no estabelecimento de uma imunidade, como vocês dizem,
perfeita, quando seu corpo passa à quinta dimensão.
Naquele momento, como vocês sabem, na quinta dimensão não há sombra, o que quer dizer que não há
doença.
A ausência de doença está em correspondência com o corpo tímico.
Com o timo que se desenvolve há, também, glândulas endócrinas que estão no estado atrofiado junto ao ser
humano de terceira dimensão: uma, por exemplo, que está atrás da carótida, que se chama a glândula Alta
Maior, que é uma glândula assimilada ao seio carotidiano que regula, eu diria, a tensão arterial.

Nessa região, quando essa glândula vai desenvolver-se, ela vai permitir uma irrigação muito mais rica de sua
zona cerebral, em detrimento de outras zonas que não servirão mais como, por exemplo, a zona digestiva ou a
zona sexual, que não terão mais qualquer importância na quinta dimensão.
Haverá uma redistribuição vascular para o cérebro, obviamente, e para o coração.
Em minha vida, eu já falei de tudo isso, de órgãos e de vísceras, a cada vez em relação à língua simbólica,
tanto ligada à astrologia como ligada aos arquétipos.

Questão: o que é da correspondência entre órgãos e vogais?

É uma correspondência que foi dada, que os chineses chamaram os cinco movimentos, ou seja, os grandes
elementos e movimentos que governam a vida.
Então, aí, vocês permanecem em uma noção fisiológica, energética, se preferem, mas absolutamente não
espiritual.
O primeiro passo é a vibração e a vibração não é aquela das vogais.
É a vibração da pronúncia dos gênios que correspondem aos órgãos, uma vez que o gênio sacrificou-se, ele
também, através do arquétipo, para a criação do corpo.

Questão: se não se fala o hebraico, pronuncia-se os nomes hebraicos com uma conotação
específica, isso pode influenciar o processo?

É preciso compreender que a língua hebraica, que é uma língua sagrada, não é uma língua de natureza
humana, é uma língua vibratória porque, em outras dimensões, não há necessidade da língua, vocês se
exprimem vibratoriamente.
Ora, a vibração a mais correta é a vibração hebraica.

Em seu mundo manifestado, a sonoridade é importante, porque o som deve criar-se na matéria, mas em outras
dimensões não há necessidade de som, há necessidade da vibração, simplesmente, uma vez que não há som.
Seria falso dizer que, em alguns planos, há um ruído sonoro.
No plano dos Arcanjos há os coros celestes dos Anjos.
É o ruído de fundo.
Do mesmo modo, o ruído de fundo da água: quando vocês estão à beira mar. dizem «é o ruído da água», mas
a água não é o ruído, assim como os anjos não são o som deles.

É preciso, efetivamente, compreender que o som audível corresponde, já, a uma exteriorização da vibração.
Então, quando vocês pronunciam, por exemplo, Shamah, gênio da vesícula biliar ou, ainda, Izrebatel,
Belkabalel, e outros, vocês vão gerar, pela vibração que pronunciam, a implementação vibratória, por afinidade
de ressonância, com os planos os mais altos.
Então, pouco importa que vocês sejam hindus, cristãos, muçulmanos. Isso não tem qualquer espécie de
importância.

Então, depois, vocês podem inclinar-se sobre o significado e, quando pronunciam Shamah, eu expliquei, há
pouco, que era feito da letra Shin e da letra Mem.



Do mesmo modo, para tudo o que é pronunciado vibratoriamente, pode-se remontar à etimologia precisa da
letra hebraica.
Então, a letra hebraica remonta a ainda algo que é anterior ao gênio cabalístico, que prefigura a criação de
diferentes constituintes do corpo.

Quando vocês entram na letra hebraica, entram na constituição de sistemas solares, diretamente, porque cada
letra hebraica corresponde a uma constelação e a uma harmônica desempenhada por um conjunto de
constelações.

Há um exemplo que vou dar: a letra Lamed no hebraico, a configuração corresponde a uma estrela que é
próxima das Plêiades, a vibração dessa estrela com a estrela das Plêiades gera o Lamed.
Todas as letras hebraicas estão em relação com a vibração de correlações existentes entre diferentes
constelações, e é esse estado harmônico que é reproduzido pelas letras hebraicas, de onde a potência
vibratória e a ferramenta extraordinária que representam essas configurações astronômicas e constelatórias em
relação a não uma pronúncia em sua sonoridade de terceira dimensão, mas pela harmônica vibratória gerada
pelas posições das constelações.

Questão: você havia dito que toda anomalia que porta sobre um órgão reflete um desequilíbrio do
arquétipo. Portanto, a doença, na terceira dimensão, engendra uma modificação do arquétipo?

Isso quer dizer que a representação que vocês têm, em seus órgãos, do arquétipo está, efetivamente,
perturbada.
Vai-se retomar o exemplo da vesícula biliar: Shamah, o gênio da vesícula biliar, eu disse que ele corresponde
à noção de escolha, no sentido arquétipo, é a entranha, como dizem os chineses, do talento mediano.
Essa noção de escolha é exprimida, também, nos níveis arquetípicos, se seu caminho cármico, seu caminho
pessoal, seu caminho transgeracional evoca em sua vida, ou nas vidas passadas, uma zona de sombra em
relação ao fato de não ter sabido escolher, de não ter querido escolher.

Obviamente, o arquétipo vai encontrar-se deformado no interior de vocês e vai provocar uma doença.
Obviamente, a representação do arquétipo em seu corpo tornou-se, portanto, falso, a doença está aí.
Similar para as emoções: existem, também, gênios para todas as emoções.
Similar para os funcionamentos do mental: o que vocês chamam formas-pensamentos corresponde, também, a
criações ligadas não a gênios cabalísticos, desta vez, contrariamente às emoções e aos órgãos, mas, aí,
vocês estão em relação com esferas que se aproximariam de esferas Serafínicas que estão além, obviamente,
dos gênios cabalísticos.

Então, cada perturbação que se manifesta em sua terceira dimensão corporal ou psicológica corresponde a um
defeito em relação ao arquétipo, obviamente.
Se vocês manifestam uma doença no corpo orgânico, isso corresponde a um déficit que existe, também, nos
planos espirituais.

Questão: as doenças de terceira dimensão têm, portanto, um impacto no universo?

Completamente, é por isso que, em inúmeras mensagens extraterrestres, é referido o estado degradado,
vibratório desse planeta que ainda não ascensionou e que pode ocasionar desgastes nas outras partes do
universo pela alteração, justamente, dessas frequências vibratórias de ressonância entre sol a sol, constelação
a constelação, se preferem.

Questão: o que é que gera essas doenças, essas distorções de expressão de arquétipos?

Uma não conformidade em relação às leis espirituais, e a primeira das não conformidades é diretamente ligada
à sua encarnação, ou seja, ao medo.
Tudo vem daí.
O medo arquetípico.

O medo é energia de retração.
O medo é algo que os fecha, que os faz descer ainda mais ao nível vibratório, qualquer que seja o medo: o
medo de um objeto, o medo de uma situação, o medo ao nível mental, o medo ao nível do corpo.
Todo processo chamado medo vai gerar um fenômeno de contração, esse fenômeno de contração vai
amplificar o processo da encarnação para fazê-lo precipitar a um nível patológico.
O medo é, portanto, a origem primeira das doenças nessa terceira dimensão.
Todas as outras causas são apenas derivadas do medo.

Questão: qual é o gênio que gera o arquétipo ligado a isso?

O medo é uma emoção.
A emoção medo é ligada a Izrebatel.
O gênio que é ligado ao medo não é o gênio do medo, é o gênio que é ligado, justamente, ao que se poderia
chamar a ausência total de medo.
O aspecto negativo na encarnação é a negação dessa expansão total, ou seja, a negação da Divindade e,



portanto, vocês compreenderam, com isso, que a negação da Divindade é o medo.

Questão: na organização de todos esses arquétipos, há uma espécie de «mega-arquétipo» que guia
todos esses arquétipos?

Sim.
Ele tem por nome Amor.
O fígado não poderia estar ao lado dos intestinos se ele não o amasse; a vesícula não poderia esconder-se
sob o fígado se não o amasse.
A força de atração que permite a coesão do Todo tem por nome Amor.
Amor como lei de atração e de liberdade.

Questão: então, qual é o gênio a quem se pode recorrer para esse Amor?

Então, aí, não é um processo ligado a um gênio.
O Amor não é uma emoção, não é um órgão, mesmo se se tenha tendência a querer dizer que o Amor é o
coração.
O Amor está no coração, irradia no coração, mas o Amor não é o coração.
O Amor são as forças gravitacionais, é a atração de um planeta para seu Sol, é a atração do elétron para seu
núcleo.
Essa força não é ligada a um gênio cabalístico porque, aí, vocês estão na consciência pura.
Vocês são Amor e, se não manifestam o Amor que são, vocês entram no medo.
É tão simples assim.

Questão: qual é o meio, então, de recentrar-se nesse Amor?

Não há meio, porque vocês são, ao mesmo tempo, o meio, o objetivo, a Fonte e a origem e a finalidade dessa
energia.
É um processo chamado revelação.
Não é um processo dinâmico externo a vocês.
Não há fonte exterior, uma vez que vocês são a Fonte.
Vocês são, ao mesmo tempo, o objetivo e a origem.
É uma tomada de consciência que pode conduzir a isso, não é uma técnica, não é um gênio exterior, não é um
Deus exterior.
É um processo de revelação que necessita de abrir-se, descascar-se, cada vez mais, para aterrissar no núcleo,
ou seja, retirar as camadas de medo que prefiguraram a encarnação.

Questão: qual é a relação entre os arquétipos e a alma?

O arquétipo não é responsável da encarnação.
O arquétipo existe independentemente da encarnação.
Simplesmente, o processo de autentificação na encarnação necessita de modelar-se em algo que é um
arquétipo, não é a mesma coisa.
Agora, o que se chama a alma é a parte, se querem, que nos segue de vida em vida.
Mas a alma é, de algum modo, ela também, um pouco carnal, porque é ela que impulsionou a noção de medo,
apenas o Espírito é que não tem medo.

Hoje, é-lhes solicitado revelar seu espírito para descobrir o Amor.
A alma é, ainda, por definição, polarizada, ou seja, orientada para um sentido ou o outro, ou seja, para a descida
na encarnação ou, então, para a ascensão, mas o Espírito não se importa com isso, o Espírito não é mais
polarizado.

Então, reencontrar o Amor é não, unicamente, reencontrar a alma, a vontade da alma, é, também, reencontrar o
Espírito, ou seja, reencontrar a ausência de polaridade; é por isso que se diz que o Amor é um estado de ser.
A alma pode ser muito mais rica em amor do que a personalidade, obviamente, mas isso não é o Amor, ainda.
O Amor é apenas o Espírito de verdade, o Espírito de Luz, o Espírito de Unidade no qual não há mais
dualidade possível.

Questão: pode-se dizer que existe uma consciência celular?

Então, é preciso, efetivamente, compreender que a consciência está por toda a parte, ela não é localizada em
um chacra.
A consciência está no DNA.
Sua consciência está em seu DNA.
Vocês não têm consciência disso, mas ela ali está.
Eu lhes asseguro que ela ali está.

Olhem os rituais xamânicos, os rituais da serpente cósmica, que corresponde à visão de seu próprio DNA.
Então há, obviamente, também, uma consciência na célula, mas é uma heresia querer crer que a consciência
celular possa tratar, ela mesma, uma doença.



A consciência está presente em cada átomo que os constitui e a consciência vibra.
Ela vibra de maneira anormal quando há uma doença.

Então, há muitas pessoas que dirão: é preciso limpar a consciência celular, a consciência dos órgãos.
Há os que vão dizer: é preciso limpar os órgãos, diretamente, é preciso purificar os órgãos, mas eu creio que o
mais importante seja encontrar a consciência do Amor porque, a partir desse momento, a limpeza faz-se,
diretamente, tanto ao nível mental como ao nível celular como ao nível do DNA.

Como vocês sabem, também, vocês são constituídos de uma dupla hélice de DNA, mas na nova vibração, na
emergência do corpo ascensionado, vocês vão passar para seis vezes dois, doze fitas de DNA, o que é
profundamente diferente ao nível consciência.
Então, sim, obviamente, a consciência está, também, na célula.
Há memória celular, mas o importante não é inclinar-se sobre as memórias.
Lembrem-se do que eu dizia na outra vez em relação à doença: é importante inclinar-se no Amor e na Luz.
Como dizia Cristo: «busquem o Reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».

Por que vocês querem ocupar-se do que está doente, do que é chamado a desaparecer, se vocês encontram
a Luz?
Então, quando se é jovem, tem-se tendência a querer fazer desaparecer tal ou tal sintoma, tal ou tal problema, e
chega-se ali tomando consciência de que é porque se fuma, porque se pensa mal, porque se tem más
emoções que se tem tal doença e, depois, fica-se contente, faz-se desaparecer uma doença e, depois,
apercebe-se de que há outra que aparece e, depois, dez anos depois, ainda outra, e é um ciclo sem fim
porque, a partir do momento em que vocês estão na encarnação, ou seja, no medo, vocês serão confrontados
à doença e à morte.
Apenas na quinta dimensão é que vocês não serão mais confrontados à doença e à morte.

Então, para nada serve querer encontrar a origem precisa para tal ou tal doença.
O importante é encontrar o Amor.

Questão: essa consciência celular da qual não se está consciente pode criar pensamentos?

Então, isso vai muito longe porque vocês têm, por exemplo, em seus intestinos, parasitas, todo mundo, vocês
têm fungos, têm bactérias, têm vírus.
Existe, também, uma consciência de vírus e o organismo viral pode, também, induzi-los a ir para tal
comportamento.

Vou tomar um exemplo muito simples, vocês vão compreender.
Há um fungo que se chama candida albicans, que se nutre de leite, então, o que vai fazer esse fungo?
Bem, ele vai fazê-los crer que vocês tomam muito leite para proliferar em seu ventre, e vocês vão pensar que
são vocês que gostam de leite.
Bem, absolutamente, é a candida albicans que gosta do leite.

Do mesmo modo, para algumas de suas células, há as que são desordenadas, então, elas vão dizer-lhes que
você gosta de tal coisa, então, vocês vão comer tal coisa.
É o que disseram, também, os chineses, em relação ao gosto, aos alimentos.

Então, nesse sentido, sim, as células ou grupos celulares podem emitir pensamentos, mas, também, seus
próprios parasitas podem emitir pensamentos e induzi-los a adotar tal ou tal outro comportamento, mas para
nada serve querer dirigir-se a eles.
Busquem o Amor, é tudo.

Em relação à saúde e ao corpo físico que vocês têm hoje, frequentemente foi dito que seu corpo é seu templo
interior, que ele reflete a perfeição do Divino.
Não se esqueçam, jamais, que o Pai criou o homem à sua imagem, mas a imagem do Pai é múltipla, caso
contrário, como explicar as diferenças raças Extraterrestres ou Intraterrestres existentes?
O que quer dizer que sua forma não é uma forma perfeita, mas que ela é uma das numerosas imagens do Pai,
que vocês construíram à imagem do Pai, porque há, em vocês, o conjunto de elementos, o conjunto de
constelações, o conjunto de constituintes potenciais em evolução e atuais, que refletem o conjunto da criação,
desde seu nível o mais covarde até seu nível o mais Amor, da primeira dimensão às dimensões as mais
elevadas.
Isso é muito importante a compreender, porque há apenas duas forças que governam os mundos: as forças de
atração e as forças de repulsão.

As forças de repulsão conduzem-nos ao medo, à encarnação, ao erro, à matéria, mas, também, à experiência.
Em contrapartida, as forças de atração são forças que irão contra o medo para criar a harmonia, a unidade e o
amor, no sentido o mais nobre do termo.
Então, em sua vida, obviamente, sempre lhes ensinaram a discernir e a compreender o que não ia para vocês
ao nível do corpo, ao nível da cabeça.
Em seguida vocês precisaram estabelecer correlações – sejam psicológicas ou fisiológicas – entre tal
perturbação e tal órgão ou tal função fisiológica ou psicológica.



É-lhes solicitado, agora, ir bem além de tudo isso, ir bem além do que se chamam as memórias celulares ou ir
bem além da compreensão de porque vocês têm tal sintoma porque, enquanto vocês permanecem nesses
níveis, vocês se farão prender nas armadilhas da compreensão mental, mesmo se isso seja resolutório (e está
ótimo, para a primeira doença que se consegue resolver desse modo), mas a doença, retenham, efetivamente,
ela faz parte do processo encarnante ligado ao medo.

E, hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado passar ao Amor.
Ora, passar ao Amor necessita de fazer abstração do medo, portar toda sua consciência para o Amor.
A partir do momento em que vocês exprimem um medo para seu corpo, para sua vida, para suas finanças, para
sua mulher, vocês exprimem a distância em relação à Divindade e, ao nível do corpo, é exatamente a mesma
coisa.

Então, obviamente, há vezes, vocês vão dizer-me, é importante saber que, se se tem dor no ventre, é porque
não se suporta tal produto e é preciso ir mais longe no raciocínio: «por que eu não suporto tal produto?», mas
isso é, ainda, o medo.
E, depois, há uma diligência que é muito mais real, que consiste em cultivar, cada vez mais, o Amor, porque
quanto mais o Amor nascer, menos o medo poderá manifestar-se e, naquele momento, as doenças ligadas à
encarnação poderão desaparecer, sobretudo hoje, o que não era o caso há quarenta ou cinquenta anos,
obviamente.

Mas, hoje, vocês estão no fim de ciclo.
É-lhes solicitado, hoje, passar no exame final para ascensionar, e vocês não poderão ascensionar com seus
medos, vocês apenas poderão ascensionar com o Amor.
É por isso que lhes é solicitado, em todos os ensinamentos que vocês recebem, hoje, para dirigir-se para esse
Amor e não procurar desvendar os emaranhados de seus carmas, de suas transgerações, de seus medos.

Não procurem apontar com o dedo o medo, porque não é vendo-o que ele vai desaparecer, é apenas
inundando-o de Amor.
Portanto, a única coisa que vocês têm a desenvolver é a consciência de si mesmos, porque o Amor não é uma
força, mesmo se ele represente atração, não é uma emoção, é algo que se descobre no interior de si, porque
ele está aí, de toda a eternidade.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço e eu lhes digo, talvez, até breve.
Obrigado a vocês, e recebam todo o meu Amor e a minha bênção e até breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, após já tê-los visto, parece-me, em seu
dia de ontem.
Então, vamos retomar, se quiserem, após ter-lhes apresentado, é claro, todo o meu amor e as minhas
saudações.

Então, vamos entrar, agora, certamente, na parte a mais importante porque, aí, vamos entrar nas
transformações e nas modificações importantes que acompanham a passagem de um organismo de terceira
dimensão a um organismo de quinta dimensão, passando por uma purificação do que se chamam os mundos
emocionais.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que essas transformações não se fazem de um dia para o outro,
é preciso, efetivamente, compreender que essas transformações, também, não podem ser concluídas,
totalmente, no corpo de terceira que vocês têm hoje.
É preciso, efetivamente, compreender que essa transformação vai estender-se em vários ciclos de vida para
durar um tempo dificilmente apreciável com seu tempo de terceira dimensão porque, obviamente, vocês vão
passar a um espaço/tempo que nada mais tem a ver com o espaço/tempo habitual, tal como vocês o têm vivido
e experimentado há cinquenta mil anos.

Então, há certo número de transformações que estão em curso há agora, eu diria, muito exatamente, vinte e
três anos, desde o mês de agosto de 1984, quando seu Sistema Solar, no tempo em que eu ainda estava vivo,
começou a entrar sob a influência do que é chamado o Sol Central da Galáxia.
A transformação foi iniciada nesse período do mês de agosto de 1984 e amplificou-se, progressivamente e à
medida dos anos, completou-se segundo ciclos e movimentos completamente sincrônicos ao nível de
organismos vivos, mas, também, do planeta.
Então, essas transformações foram, primeiro, processos puramente, eu diria, energéticos, que têm por
vocação, durante esse período que se estendeu durante mais de vinte e três anos agora, para permitir ao ser
humano, ao nível de seu corpo físico, de seus casulos de Luz, poder penetrar na quinta dimensão em estado
de ajuste máximo, ou seja, sem sofrer ou sem ter inadequação entre os mundos ligados à quinta dimensão e
os veículos ligados à terceira dimensão.

É preciso, efetivamente, compreender que, nos anos 84 a 90, esse processo de transformação era
extremamente lento, porque as estruturas de terceira estavam profundamente enquistadas, eu diria, na matéria,
e não deixavam entrar a energia transformadora de maneira fluida, como é o caso para os anos que acabam de
escoar-se, nos quais inúmeros seres humanos são capazes de fazer esse trabalho de maneira extremamente
rápida.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que esses movimentos de transformação são, primeiro, iniciados
por uma energia específica, essa energia específica manifesta-se apenas a cada cinquenta e dois mil anos e
nos sistemas solares de terceira dimensão.
É a influência do sistema central da galáxia, do Sol Central da galáxia, que é uma irradiação extremamente
específica, que é de cor azul, que pode ser chamada, se quiserem, o Espírito Santo ou, também, a energia
Micaélica, energia, em todo caso, cuja virtude é a de reverter os movimentos de energia, ou seja, transformar
todas as polaridades que estavam voltadas para o interior ao exterior e do exterior para o interior.
É uma revolução, uma reversão total de funcionamentos da consciência, que acompanha a passagem da
terceira à quinta dimensão.

É sob o impulso dessa irradiação específica que as coisas tornam-se possíveis, é uma diferença essencial a
compreender porque, quando vocês olham os escritos de Mestres de diferentes tradições, quando eles
quiseram aceder ao Si Superior, eles foram obrigados a fazer um trabalho, durante várias vidas, de purificação,
de preparação, de limpeza do ego, de limpeza dos chacras para permitir ao despertar do Kundalini vir fazê-los
realizar a própria transcendência.
Isso são os caminhos que existiam no antigo tempo, antes que a energia do Sol Central fosse retransmitida
sobre este planeta e sobre o conjunto desse Sistema Solar, aliás.

Então, desde 1984, as coisas são profundamente diferentes.
Vocês compreenderam que o caminho da ascensão era um caminho puramente individual, anteriormente, que
era reservado aos iniciados que acediam a certo grau de purificação do ego, através de um lento trabalho de
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maturação, progressivamente e à medida de vidas, que permitia pacificar a personalidade, o ego e aceder à
dimensão do coração, através de um movimento que pode ser qualificado de ascendente.

A grande diferença essencial é que a cada cinquenta e dois mil anos, a energia do Sol Central é uma energia
que se impacta em vocês, em todo sistema vivo, a partir do topo da cabeça.
Essa energia, que se pode chamar Espírito Santo, por comodidade, virá, primeiro, de processos energéticos,
ela vai ativar o que se chamam chacras, mas, contrariamente ao antigo tempo, em que havia purificação do
terceiro chacra antes de aceder ao coração e antes de purificar todos os chacras que vão permitir deixar subir o
Kundalini, hoje, esse processo é diferente.
O que quer dizer que lhes basta não ser purificados ao nível do ego, mas estar em situação de abertura, ou
seja, de recepção da energia do Espírito Santo, de deixá-la efusionar-se no interior de vocês e de fazer o
trabalho de purificação necessária.

Então, retenham que, antes de 1984, era um movimento de ascensão que partia dos chacras inferiores,
enquanto, hoje, esse movimento faz-se a partir dos chacras superiores, graças a essa energia específica que
vai descer, progressivamente e à medida dos anos, dos meses, para alguns e vai purificar, progressivamente,
os diferentes chacras pela penetração da energia desse Espírito Santo até o nível do canal mediano, ao nível
da Shushumna, ou seja, ao nível da parte inferior da coluna vertebral.

Então, uma vez que essa energia tenha purificado todos os chacras superiores, ela irá encontrar a energia
Kundalini que está no interior do sacrum.
Então, naquele momento, as duas energias vão fusionar e subir, ambas, ao longo do canal mediano, a
Shushumna, para fazê-los tornar-se um ser realizado.

Progressivamente e à medida que essa energia – que compreende, portanto, a energia shaktica, que havia
descido – mais a energia do Kundalini vai subir, vai produzir-se um processo específico de emergência de
novas funções.
E eu dizia, ontem, que inúmeros atributos do corpo físico de terceira dimensão não eram funcionais, vocês se
lembram, eu tomei o exemplo do timo.
Então, quando o Kundalini e a Shakti sobem juntos, é preciso, efetivamente, compreender que não é mais um
fogo devorador, porque não há mais necessidade de queimar os grãos dos chacras, eles foram queimados
pela descida da Shakti.

Essas duas energias vão subir e, progressivamente e à medida que elas sobem, elas vão permitir passar do
sistema de sete chacras para um sistema de doze chacras e, do mesmo modo, de um sistema de sete corpos
ou casulos de Luz para doze casulos de Luz.
Então, são novas virtudes que vão ativar-se no ser humano.
O que é importante compreender é que hoje, no ano em que vocês estão, 2007, ano extremamente importante,
o processo de transformação toca ao seu fim, ao nível do planeta, ao nível de organismos vivos.
O que quer dizer «tocar ao seu fim»?
Isso quer dizer que seres humanos constituíram os corpos de Luz, os doze corpos: os cinco novos, os sete
antigos.

Os cinco novos estão prontos para viver os processos da ascensão à quinta dimensão.
Outros seres humanos viveram essa recepção da energia do Sol Central da galáxia, constituíram um corpo de
Luz novo, mas não poderão ascensionar com o corpo, e deverão passar pela porta da morte para renascer na
quinta dimensão, diretamente, e não mais na terceira dimensão.
Restará, também, o problema daqueles que recusaram, de maneira consciente ou inconsciente – porque era o
caminho de alma deles – ativar os casulos de Luz novos e que renascerão em um mundo de terceira
dimensão, para recomeçar um novo ciclo.

Mas nós nos interessamos, obviamente, ao que acontece para os seres que receberam esse Espírito Santo e
que aceitaram constituir o corpo de Luz.
Então, não vou voltar às etapas de constituição dos cinco novos corpos, vocês verão isso com o cabeça de
caboche [o canal Jean-Luc], que conhece isso muito bem, há muito numerosos anos.
Em contrapartida, o que é importante compreender é que, nessas fases finais que vocês vão viver muito em
breve, é extremamente importante, para aqueles que não puderam despertar esses novos corpos durante o
antigo tempo – o antigo tempo, para mim, que é situado no período intermediário entre 1984 e 2002 – e que,
hoje, colocam-se questões, lembrem-se de que Jesus dizia que «os últimos serão os primeiros», ou seja,
aqueles que se abrem, hoje, não terão necessidade de fazer esse caminho de purificação extremamente
longo, aqueles que se abrem estarão diretamente prontos para aceder a essa dimensão.

Então, é preciso, efetivamente, compreender, eu diria, as engrenagens que permitem a essa nova dimensão
instalar-se, livremente, no corpo; disso, eu falei em muito numerosas reprises.
Os únicos obstáculos inerentes à penetração da energia do Espírito Santo é, obviamente, o medo, mas, uma
vez que o primeiro medo seja vencido, destaca-se, obviamente, a segunda armadilha, a armadilha é o ego.
Assim que a energia do Espírito Santo chega ao chacra coronal, há manifestações extremamente importantes
que se chamam, no Oriente, os Siddhi, ou seja, os poderes da alma: a capacidade para ver, a capacidade para
sentir.



A maior parte dos seres vai encontrar-se bloqueada nessa etapa, porque o ego não se preparou para isso.
Eles não leram, não se interessaram pela oração, pela meditação e não são capazes de compreender que
essas energias que chegam não devem ser deixadas na cabeça, elas devem descer ao mais profundo, elas
devem fazer um trabalho de purificação que pode ser, eu repito, ainda uma vez, desde 2002 e, sobretudo,
agora, completamente instantâneo, na condição de que o ego deixe passar essa energia e não desvie as
energias para servir-se dos poderes.

Buda dizia, à época: «quando você encontra os Siddhi, os poderes, salve-se, rapidamente», porque há um
perigo enorme nesse nível.
Ora, infelizmente, São João dizia, no apocalipse, «haverá muitos chamados e poucos escolhidos», porque
muitos chamados são marcados na fronte e sentem as energias ao nível do terceiro olho, mas o sentir, mesmo
a correção do sentir não é a prova da realização espiritual.
A realização espiritual sobrevém apenas quando há abandono de todas as resistências e de todas as vontades
do ego, para deixar as energias irem encontrar, casar-se com o Kundalini para subir.

Quando a energia sobe, naquele momento, os obstáculos são extremamente limitados.
As duas armadilhas as mais importantes são o medo dessa nova energia e, sobretudo, a apropriação pelo ego
dessa energia espiritual em proveito de dons de vidências, por exemplo, que seria puramente catastrófica,
porque isso desviaria a alma e o espírito do caminho da ascensão.
Isso é um preâmbulo que explica que, frequentemente, eu insisti sobre a noção de resistência, a noção de
soltar e a noção de não querer, em relação à energia espiritual que desce nos seres humanos que estão
prontos.

Então, aqueles que não estão prontos para acolher esse Espírito Santo pelo sétimo chacra vão acolhê-lo no
plexo solar, no qual essas energias virão despertar e impactar o ego, mesmo o mais espiritual, e a pequena
personalidade, com todos os jogos de poder e de violência e de guerra que vocês veem, atualmente.
Aqueles que são despertados espiritualmente, mas que bloqueiam as energias ao nível do terceiro olho, vão
encontrar-se como que grandes gurus, porque, com potencialidades extremamente fortes, mas que não
correspondem, absolutamente, ao processo de iniciação da quinta dimensão, mas um desvio, eu diria, do
processo do ego.
Portanto: medo e, em seguida, ego.

É preciso, efetivamente, compreender que o mais importante não é explicar os mecanismos sutis de
engrenagens de energias quando da descida delas, é muito, demasiado tarde agora, isso era bom há Agora, é
preciso compreender que, quando a energia ativa-se, é preciso deixá-la penetrar, não pará-la ao nível do
coração, tampouco, deixá-la ir encontrar as energias do Kundalini para preparar o processo de ascensão.
O processo de ascensão necessita da implementação dos cinco novos corpos espirituais, com pontos de
ancoragens específicos ao nível dos novos chacras.

O que é importante compreender é que essas transformações não se difundem mais, agora, a partir do corpo
etéreo, elas concernem, também, aos corpos físicos, obviamente, mas, também, ao corpo astral e ao corpo
mental; essas são, certamente, as modificações as mais importantes.
O processo ascensional ligado à energia do Espírito Santo tem por vocação, se se a deixa penetrar, fazer
desaparecer a personalidade inferior, e vocês vão encontrar-se com um funcionamento que vai parecer-lhes,
no mínimo, bizarro, ou seja, ao nível emoção, vocês vão encontrar-se em processos de distanciamento em
relação às suas próprias emoções.

As emoções não estão mais presentes.
Então, isso não é incômodo, por não mais sentir a tristeza, por não mais sentir o medo, mas, também, o prazer,
porque o prazer é uma emoção que é diferente da alegria interior.
Então, tudo o que fazia, antes, suas motivações – a busca de satisfações, de prazeres que eram ou prazeres
do conhecimento, prazeres da sexualidade, os próprios prazeres da espiritualidade – terá, completamente,
desaparecido, porque o corpo astral viverá uma sublimação e, diretamente, um desaparecimento.
É a grande novidade da ascensão à quinta dimensão.

Vocês não podem ascensionar com um corpo astral, o corpo astral é um corpo que não é necessário na
evolução, é um corpo que foi iniciado pelo grande mestre Orionis, regente planetário, no momento da criação
de Atlântida.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que o processo de ascensão não será possível para aqueles que
mantiverem resquícios do corpo astral, corpo astral que contém o conjunto de codificações vibratórias de suas
emoções, mas, também, de suas doenças, que correspondem à terceira dimensão, a oposição entre a sombra
e a Luz.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que o acesso a essa quinta dimensão far-se-á através de um
desaparecimento do corpo astral, um desaparecimento do ego, mas, em contrapartida, enquanto vocês estão,
ainda, na terceira dimensão, isso pode ser, para alguns, processos um pouco penosos, nos quais vocês têm,
talvez, a impressão de não mais estarem vivos, entre aspas, de sentir-se como destacados de tudo o que fazia,
antes, seus polos de interesses na vida.
Não é preciso, absolutamente, inquietar-se com isso.



Lembrem-se de que, mesmo nessa fase, deixar fazer a energia do Espírito Santo, a energia do Sol Central,
essa é a primeira transformação importante ao nível energético, é o desaparecimento do corpo astral.
O corpo mental, também, vai tomar um aspecto, uma forma, uma conformação que nada mais tem a ver com
um corpo mental de terceira dimensão.
O corpo mental de terceira dimensão era limitado à parte superior do corpo, o corpo mental vai, como dizer...,
incorporar o conjunto do corpo físico, ou seja, o conjunto das totalidades de suas células, desde a cabeça até
os dedos dos pés serão penetrados por essa energia mental diferente da energia mental de terceira dimensão,
a tal ponto que ela foi chamada Supramental, por exemplo.

A energia que os orientais chamam a energia da Città, porque ela vibra em uma frequência que está além da
frequência da Luz de terceira dimensão.
A estrutura do corpo mental vai ancorar-se através dessa nova vibração do mental, que é ligada à nova Luz
autêntica, a uma Luz que é diferente, na qual a velocidade da Luz será mínima e a estrutura de Luz, também, é
diferente.
Então, o corpo mental, que era limitado na parte superior do corpo de terceira dimensão, vai substituir, de
algum modo, o ovo astral que vocês conhecem de terceira dimensão e vai investir a totalidade do corpo físico,
em especial com pontos de ancoragens extremamente fortes, que estão situados atrás dos joelhos, onde há
chacras menores, mas, também, não sob os pés, mas no exterior dos tornozelos e no interior dos tornozelos.
São os novos pontos de cristalização do ovo mental – e não do ovo astral – do corpo de quinta dimensão.

Paralelamente a isso, os novos corpos põem-se no trabalho e permitem o aparecimento de funções espirituais
superiores.
Então, quais são essas funções espirituais superiores?
Elas são ligadas a novas potencialidades que são, elas mesmas, ligadas à instauração da estrutura do novo
corpo mental e do novo corpo causal.
É ligado, antes de tudo, à possibilidade de religar-se telepaticamente a outras consciências encarnadas e
funcionar não mais, unicamente, através da linguagem, mas vibratoriamente, diretamente, de espírito a espírito.
Essa é uma potencialidade extremamente importante.

Há uma segunda função espiritual, que é a possibilidade de fazer fusionar todas as energias inferiores ao nível
do coração, como se as energias do primeiro, segundo e terceiro chacras fossem transmutadas ao nível do
chacra do coração, o que lhes permite sentir o amor incondicional, como foi chamado, mas o amor autêntico é
a palavra a mais exata.

A terceira potencialidade que se atualiza, progressivamente e à medida que vocês deixam entrar a energia
divina, a capacidade para irradiar o divino, a capacidade para estar não no prazer, mas na alegria interior, a
capacidade para irradiar essa energia Luz a partir de um ponto que está situado acima do coração.
E depois, restam três potencialidades novas, ligadas a essa cristalização do corpo mental, que vão permitir-
lhes ativar a memória akáshica, a possibilidade de conhecer, eu diria, de maneira figurada, os segredos do
universo.
Depois, resta a possibilidade, mas isso está se ativando unicamente este ano, do que se chama o verbo
criador, a potência vibratória conferida à pronúncia das palavras e não unicamente nas línguas sagradas, mas a
vibração do espírito, também, não unicamente a língua, mas, também, o pensamento criador, no verdadeiro
sentido do termo, de criar, de maneira instantânea, sua realidade, que é o apanágio dos mundos de quinta
dimensão.

Na quinta dimensão não há necessidade de servir-se de ferramentas para criar uma casa, basta pensar na casa
para que ela se crie, realmente, com tijolos de Luz, mas ela se cria, realmente.
E a última função, enfim, é a capacidade de fazer desaparecer sua dissociação em masculino/feminino, a
possibilidade de reunificar suas duas polaridades, o que é extremamente importante para a quinta dimensão.
Quando eu falo de duas polaridades, eu não falo da sombra e da Luz, eu falo do masculino e do feminino que,
enfim, reunificam-se.

No que concerne a esse processo de ascensão, não é preciso vê-lo como um fenômeno único, no qual vocês
vão ascensionar com o seu corpo físico e todos os seus corpos/casulos de Luz.
Houve, primeiro, uma ascensão etérea, é aquela de que eu falei em relação à ativação da Shakti e do
Kundalini juntos.
Esta já ocorreu para a maior parte de vocês, já, há numerosos anos.
A ascensão astral está terminando, para a maior parte de vocês, ou seja, a capacidade para não mais sentir as
emoções.
A ascensão mental está cristalizando-se, o que explica as dores na parte inferior das costas, as dores dos
joelhos ou dos pés que alguns podem sentir.
Resta, obviamente, a ascensão da matéria, essa é a última fase.

Mas todos os seus corpos são, para a maior parte, despertados, prontos para ascensionar com o corpo físico.
A ascensão do corpo físico necessita de uma transformação alquímica muito mais importante.
Ao nível dos constituintes de todas as células de seu corpo, a primeira das transformações é uma mutação que
vai concernir ao átomo de carbono que deve ser substituído por um átomo de silício, com ejeção de certo



número de elétrons.
Em seguida, há uma transformação do DNA, que deve duplicar-se seis vezes, de maneira a dar um DNA com
doze fitas, é muito importante, porque a modificação de carbono em silício vai acompanhar uma modificação
extremamente importante da vibração celular que passa à quinta dimensão, o que quer dizer que vocês terão
um corpo de quinta dimensão que será um corpo físico penetrado pela vibração mental, ou seja, um corpo que
será transparente, entretanto, com certa corporeidade.

Então, inúmeros órgãos vão perder sua eminência, eu já desvendei um pouquinho disso, ontem, ou seja, por
exemplo, a esfera sexual não poderá mais existir, a esfera de procriação tampouco, uma vez que a sexualidade
e a procriação serão totalmente diferentes.
A esfera abdominal, digestiva deve, progressivamente e à medida de suas encarnações, totalmente,
desaparecer, porque a nutrição far-se-á a partir da Luz, diretamente.
Obviamente, a boca, também, vai transformar-se, vocês não terão mais necessidade da linguagem vibratória da
palavra, vocês passarão pela telepatia, então, a utilidade dos dentes e da boca será totalmente diferente.

A força que vocês chamam gravitacional, nas esferas dimensionais de quinta, ligadas aos planetas e aos sóis
que ali se encontram, faz com que seus corpos sejam transparentes e muito maiores do que o que vocês
observam hoje.
A conformação do sistema nervoso, também, será profundamente diferente, com o aparecimento de zonas
suplementares ao nível do cérebro.

Obviamente, o sistema respiratório será conservado, o coração será conservado, certo número de novos
corações instaurar-se-á, eu também falei disso.
Vocês deverão possuir, para a ascensão física, um timo perfeitamente ativo, que os preservará de toda
possibilidade de doença, que não existirá mais na quinta dimensão.
A dimensão física, a ascensão física acompanhar-se-á, também, de modificações extremamente importantes
ao nível de estruturas de todos os órgãos dos sentidos: o olho não será mais com a mesma conformação.
Sua pele tampouco, não terá mais a mesma cor: vocês passarão a vibrações que se chama a raça azul, que
prefigura algo que se instalará, progressivamente e à medida de encarnações, porque isso não pode
transformar-se totalmente em uma dimensão, em uma vida, em um instante.

Mas a ascensão física deverá ocorrer para conservar, obviamente, o apoio vibratório de novas formas de vida,
ou seja, o DNA, DNA que será profundamente transformado e os átomos constituintes serão, também,
profundamente diferentes.
A vibração de seus corpos será totalmente nova, se se toma o exemplo em relação a algumas civilizações que,
por exemplo, desenvolveram um corpo de quinta dimensão, que pode aparecer tão denso como o seu, porque
eles não conhecem a emoção, eles são sem emoção, desprovidos de emoção em sua linhagem evolutiva.
Em contrapartida, vocês têm experimentado a emoção, a emoção é tudo o que vocês têm vivido há cinquenta
mil anos, que lhes permite, também, cristalizar muito mais a Luz, pela certeza de Luz.

Paradoxalmente, o fato de ter passado certo número de milênios a experimentar a sombra e a Luz, reforçou,
para aqueles que estão prontos, a Luz e, portanto, uma faculdade, no absoluto, de desembaraçar-se do peso
da matéria, através da transcendência direta do corpo mental, o que não é o caso dos casulos de Luz daqueles
que não passaram pela fase emocional como, por exemplo, algumas raças do Intraterra ou, ainda, os povos de
Vega da Lira.
Então, é importante compreender que sua estrutura será uma estrutura de dimensão quinta, mas que lembrará
vibrações muito mais altas como, por exemplo, a décima oitava dimensão, que são ligadas aos seres de Sírius.
Vocês não terão o mesmo processo evolutivo que aqueles que foram desprovidos de corpo astral.

Então, inúmeras modificações estão sobrevindo, é preciso acompanhá-las de maneira simples, ou seja,
tentando, o menos possível, fazer intervir sua personalidade inferior, porque ela está se desagregando,
desaparecendo, pouco a pouco.
São as coisas as mais importantes a reter, mas não é preciso embaraçar-se, precisamente, com essas
transformações que eu acabo de falar, porque a Luz é inteligente.
A partir do momento em que vocês se obrigam a buscar a Luz, a não resistir, a não ter medo, a não deixar o
ego manifestar-se, bem, as coisas desenrolar-se-ão, verdadeiramente, sem atravancar, essa é a maior das
lições.

Não se esqueçam, também, de que aqueles que se abrem, hoje, estão mais aptos, na condição de não ter
medo e de não captar as energias com o ego, de aceder, ainda mais rapidamente, que alguns de vocês, a
essa dimensão quinta, com uma ascensão etérea, uma dissolução astral e uma ascensão mental muito mais
rápida do que era possível há ainda alguns anos, porque as energias do Espírito Santo, eu diria, se se quer
fazer uma escala em porcentagem, são, hoje, a noventa e cinco por cento chegadas.
O processo de ascensão planetária ocorreu ao nível etéreo em parte, ao nível astral, ao nível mental.
Falta apenas, para a Terra, o nível físico e causal, que sobrevirá muito proximamente.

Então, tudo isso, vocês veem ao seu redor, as fases de despertar da Terra.
Elementos estão ativando-se, de maneira coletiva, ao nível do planeta; basta olhar, tudo isso está sendo levado
a efeito com extrema rapidez.



Então, não se deve atrasar em dizer o que vai acontecer, como o carbono vai passar ao silício, como o DNA vai
passar de duas fitas para doze fitas, porque para nada serve analisá-lo, isso se faz sozinho, contrariamente ao
que alguns puderam pretender e dizer que é preciso limpar as memórias, que é preciso limpar os carmas, que
é preciso limpar as células, que é preciso limpar o mental.
Tudo isso é perda de tempo ligada ao ego.
É preciso, simplesmente, não entrar na resistência e deixar as energias do Espírito Santo agirem em vocês.

Como dizia Cristo e como eu já disse, em numerosas reprises: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Deixem trabalhar o Divino em vocês, é a única coisa que é possível fazer hoje, e entrar no que foi chamada, eu
creio, a fluidez da unidade, de maneira a tentar viver com o mais de fluidez o que vem, quaisquer que sejam o
que vocês chamariam, ainda hoje, de provas, como perder isso ou perder aquilo, porque vocês não sabem o
que a vontade divina quer para vocês.
Em todo caso, tudo o que acontece, mesmo se seja contrário à sua vontade pessoal, será necessário acolher
com a vontade de deixar fazer a Divindade em vocês; isso é a coisa a mais importante a dizer a todo mundo,
para aqueles, em todo caso, que estão prontos a fazer o caminho da ascensão, com ou sem o corpo.

Quanto àqueles que resistem e que escolheram, eu diria, o campo deles, não há mais possibilidade, agora, de
dar marcha à ré, as coisas foram estabelecidas de uma vez por todas.
Restam apenas alguns indecisos, que se decidirão no último momento, mas aqueles que fizeram a escolha do
ego fizeram-na, irremediavelmente.

As escolhas foram inscritas nos livros de vida, não há possibilidade de marcha à ré para essas pessoas que
escolheram o ego.
Restará, simplesmente, uma escolha, para aqueles que estão na indecisão, não ligada ao ego, mas ao medo,
quanto à realidade da verdade da quinta dimensão e de transformações finais que chegam sobre o planeta e
sobre suas almas e sobre seus corpos.

Aí está o que é preciso reter disso.
Então, eu disse muitas coisas, mas, agora, se vocês têm questões, bem, eu os escuto.

Questão: hoje, parece possível descer as energias do Espírito Santo sob o coração, o que era para
evitar antes, por quê?

Simplesmente porque, hoje, a etapa da ascensão é possível.
O que era uma heresia há um ano e meio tornou-se, hoje, possível, pela elevação do planeta e a elevação do
Espírito Santo.
Essas energias do Espírito Santo sempre foram destinadas a descer mais baixo do que o sacrum, para ativar o
Kundalini, mas, aí, o que eu disse que descia não era a energia do Espírito Santo, eu disse, efetivamente, que
era a energia do corpo mental; isso nada tem a ver, vocês confundem dois tipos de energias.
Eu não disse que a energia do Espírito Santo devia descer até os pés, eu disse que é a energia do corpo
mental que devia cristalizar-se atrás dos joelhos e nos tornozelos, não é a mesma energia.

Questão: em que a energia mental e a energia do Espírito Santo são diferentes?

A energia mental, quando é irradiada pela energia do Espírito Santo, ela começa a revelar o que se chama o
supramental, essa energia supramental vibra de modo muito mais forte do que a energia mental.
O casulo mental não podia descer muito mais baixo, hoje, a energia supramental, ou seja, o mental iluminado
pelo Espírito Santo, é capaz de descer para enraizar-se no mais profundo dos tornozelos, em todo o corpo, a
energia mental transformada pelo Espírito Santo.
Quanto à energia do Espírito Santo, ela não desce mais baixo do que o sacrum.
São duas energias diferentes.
A energia do Espírito Santo vem e é retransmitida pela vigésima quarta dimensão, a energia supramental
pertence à quarta dimensão despertada, isso nada tem a ver.

Questão: é desejável acompanhar o desenvolvimento do timo e, se sim, como?

Absolutamente, não.
Eu disse que o mais importante era deixar fazer.
A partir do momento em que vocês querem trabalhar nesses últimos níveis de energia de integração, através
de técnicas energéticas ou outras, vocês arriscam distorcer o trabalho.
Lembrem-se de que as últimas etapas – constituição de DNA a doze fitas, constituição de três corações,
efusão de três corações – são um processo absolutamente natural.
A única coisa que vocês têm a fazer, permanentemente, é deixar fazer a vontade da Luz.

Questão: podem-se acompanhar essas transformações adotando um estilo de vida específico?

Obviamente, é um estilo de vida que vai manifestar-se a vocês, progressivamente e à medida que o poder da
Luz for maior.
Não é uma decisão a tomar, unilateralmente, mas vocês serão confrontados a escolhas vibratórias, vocês não
poderão mais suportar, por exemplo, o álcool, vocês não poderão mais suportar alguns tipos de alimentos, mas



poderão mais suportar, por exemplo, o álcool, vocês não poderão mais suportar alguns tipos de alimentos, mas
não é uma diligência deliberada, ela se fará naturalmente.

Questão: entidades sem corpo físico manifestam-se, portanto, em que o DNA é tão fundamental?

Ele é tão fundamental porque seu corpo de quinta dimensão é um corpo de matéria sublimada, mas é um
corpo de matéria.
Há entidades que estão na quinta que, jamais, passaram pela encarnação, nem pela dimensão corpo físico,
nem corpo astral.
Tudo é possível.
Mas sua linhagem evolutiva passa pela sublimação da matéria.

Questão: essas regras aplicam-se a todos, mesmo aqueles que estão encarnados, mas não de
origem terrestre?

É um caso específico.
Para cada ser humano é diferente.

Questão: assim que se tenha desencarnado, reencontram-se as características da própria origem?

Ainda uma vez, é profundamente diferente, de acordo com cada entidade.

Questão: as transformações da evolução vão fazer-se no espaço de quanto tempo?

Elas já ocorreram, para a maior parte dos seres que está no caminho, há muito tempo agora.
Vocês compreenderam, é algo que pode produzir-se quase instantaneamente.
Eu fiz, efetivamente, a diferença entre 1984 e 2002, e 2002 e agora.
Antes, era um processo extremamente lento, agora, quanto mais isso vai, mais é um processo que pode ser
quase instantâneo.

Questão: poderia falar-nos da ascensão causal?

A ascensão causal corresponde à reversão do corpo causal.
Hoje, o corpo causal é chamado o corpo imortal, o corpo sem costura, ele é ligado ao chacra da garganta.
Hoje, o corpo causal é voltado – desde a descida na encarnação, ou seja, bem antes do período de cinquenta
mil anos – para a matéria.
Era a experimentação da queda.
Com o processo de acesso à quinta dimensão, o corpo causal reverte-se, ele não está mais voltado para a
queda, ele está voltado para o retorno à Divindade.
Esse retorno à Divindade não é, unicamente, um processo de ascensão, é, também, um processo vibratório
que visa transformá-los em seres vibratórios cada vez maiores, cada vez mais irradiantes, que acompanharão
sua passagem, progressivamente e à medida de éons que passarão e ciclos de encarnação (entre aspas,
encarnação) para sua dimensão final.

É um processo no qual o corpo causal está, ainda, voltado para a encarnação.
O dia em que ele se volta para a Luz não há mais razão para estar encarnado em terceira dimensão.

Questão: para esse acesso à quinta dimensão, quais são os acompanhamentos os mais eficazes?

Soltar, ensinar ao outro a soltar.
Todos os meios são bons.
Não há precaução.
Com qual direito vocês proibiriam alguém de viver algo?
Não há noção de estar pronto ou não pronto, eu disse que isso podia fazer-se instantaneamente.
O mais importante, ainda uma vez, como eu disse e repito, não é compreender como isso funciona, o
importante é deixar trabalhar a Luz em si, encontrar o amor, soltar, o abandono à vontade divina, e é tudo.

Questão: o que é das meditações no coração, preconizadas por alguns ensinamentos?

Desenvolver uma energia ao nível do coração é perfeitamente louvável.
Louvável, mas no antigo tempo.
Nos antigos ensinamentos, focalizando-se ao nível do coração, você busca pacificar o ego, abrir o coração
para viver o amor, mas isso não permite viver a quinta dimensão, isso permite viver o amor incondicional na
terceira dimensão, o que era o caminho dos Mestres há extremamente muito tempo.

A abertura do coração não permite purificar os chacras abaixo, é uma transmutação de um nível, a
transmutação para a quinta dimensão tem múltiplos níveis.
Então, a energia no coração, está ótimo, mas é preciso, sobretudo, deixar penetrar a energia divina pelo topo
do crânio, para deixá-la fazer o caminho, reencontrar o kundalini e voltar a subir.
Isso não perturbará a energia do coração, bem ao contrário.
O que eu quero dizer com isso é que a energia do coração é um esquema que corresponde a um



funcionamento de terceira dimensão.
Isso não bastará para viver a ascensão.

O que eu dizia é que a energia divina penetra pelos chacras.
A partir do momento em que se polariza a meditação sobre o sétimo chacra e que se diz «Pai, que sua vontade
seja feita e não a minha», vocês vão deixar infusionar a energia do Espírito Santo em vocês, ela vai entrar
muito, muito rapidamente no coração, mas não se deve parar no coração, é preciso deixá-la descer ao nível do
sacrum.
Depois, poder-se-á fazê-la subir ao coração, fazê-la subir ao alto, reestabilizá-la no coração, mas isso é outra
etapa.
Mas isso deveria ser tanto mais fácil se o coração está aberto, mas não se deve bloquear a consciência,
unicamente, no coração, mesmo se o objetivo seja o amor, concordamos nisso.

Mas é preciso, efetivamente, diferenciar o objetivo na terceira dimensão do objetivo da quinta dimensão.
Aí, há muitos seres humanos que estão no caminho espiritual, que creem que, porque eles abriram o coração,
vão encontrar a iluminação e a transcendência.
Isso era válido no antigo tempo, porque era um caminho ascensional do ego ao coração.
Hoje, não é a mesma coisa.
Eu disse, efetivamente, na preliminar, que a energia estava invertida: a energia espiritual deve descer ao
coração, a Shakti deve descer, perfurar os chacras, ir até o Kundalinie voltar a subir juntos.
Mas não, unicamente, pôr todas as energias do coração, porque, aí, vocês vão sentir o amor incondicional, mas
bloqueado na terceira dimensão, mas não no acesso à multidimensionalidade.

Nos caminhos antigos, isso era verdadeiro, era preciso purificar o ego para aceder ao coração.
Hoje, é-lhes solicitado receber essa energia que vai, ela mesma, purificar os chacras.
É um trabalho de focalização de consciência: ao invés de focalizar aqui (ndr: OMA mostra o coração), focaliza-
se no sexto e sétimo chacras e, quando a energia ativa-se, deixa-se descer, simplesmente.
Não se esqueçam de que a ascensão, no antigo tempo, era a passagem do ego ao coração, é um processo
individual.
Ora, aí, vocês estão em face de um processo coletivo, cósmico, planetário e galáctico, não é, de modo algum,
a mesma coisa.

Questão: qual é a diferença entre o Espírito Santo e a energia Micaélica?

Nenhuma, há uma adequação total entre a Shakti, o Espírito Santo, a energia Mariana e a energia Micaélica.
É a energia de cor azul, que vem do Sol Central da galáxia de Sírius.

Questão: como se faz com que ela tenha sido dissociada nessas três expressões?

Não há apenas três descrições, há múltiplas delas, ela pode, também, ser chamada a Shekinah, na cabala.
Eu tomei isso porque Espírito Santo é a pomba que desce, o pentecostes, se preferem.
Lembrem-se de que, no antigo tempo, a crucificação, a ressurreição, a ascensão e, depois, pentecostes.
Hoje, não é o mesmo caminho, é primeiro pentecostes, antes da ascensão.

Questão: portanto, o sucesso dessa ascensão é ligado à capacidade de abandonar-se?

Completamente.
É a maior frase: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».
Porque, se você está abandonada, completamente, não pode mais ali haver medo, exceto abandonar-se, ainda
mais, os medos desaparecerão.

Questão: como se situam, nesse contexto, os trabalhos nas memórias?

É muito simples, todo trabalho, hoje, com as energias do Espírito Santo que estão presentes, que quereriam
trabalhar em memórias, é um trabalho que contraria o advento da ascensão.
A ascensão é algo, lembrem-se, que deve libera-los de seu corpo astral, o que é o caso para a maior parte.
As memórias são ligadas ao corpo astral, ou seja, através desses processos de liberação dita memorial, vocês
vão atrair, novamente, vocês vão impedir a dissolução do corpo astral, porque vão despertar memórias.
Vocês não as eliminam, vocês as despertam.
Isso não se elimina, as memórias, não há qualquer modo, tal como vocês são constituídos, de desembaraçar-
se de uma memória.
O único modo é fazer desaparecer o corpo astral, em sua totalidade, e vocês constatarão que a maior parte
das pessoas que trabalha nessas memórias são grandes emotivos.
Eles têm a impressão de controlar as próprias emoções através disso, mas o problema não é controlar a
emoção, não é lugar contra, é transmutá-la pela energia do Espírito Santo.

Ora, vocês não podem transmutá-la portando sua consciência acima, é como se eu lhes dissesse, no antigo
tempo, que se vai aceder ao coração meditando no ego, é exatamente a mesma heresia.
Vocês podem passar milhares de anos a meditar no ego, restarão, sempre, manchas escuras.



Do mesmo modo, nesse processo dito de liberação memorial, isso faz apenas reativar o emocional, o corpo
astral.
Vocês densificam o corpo astral, impedem-no de desaparecer, mesmo se haja desaparecimento de algumas
perturbações, elas serão substituídas por outras, então, vocês têm a impressão de progredir, porque tal
perturbação ou tal outra perturbação desapareceu, mas ela é substituída por outras.
Isso é uma história sem fim.

Questão: é o mesmo para os acompanhamentos verbais?

Não, porque se o verbo é levado a efeito, não é obrigatório agir ao nível da emoção, ele pode agir ao nível do
mental e, justamente, permitir abrir o mental a outra realidade, na condição de que o mental não esteja voltado
para a emoção.

Questão: poderia falar-nos da fusão dos três corações?

É uma bem grande palavra, a «fusão dos três corações».
Eu lhes expliquei que há coração físico, coração espiritual, coração divino.
Se preferem: coração físico, timo e átomo espiritual ou átomo embrião.
A fusão dos três corações é a penetração do Espírito na alma e a penetração da alma no corpo, ou seja, a
reunificação de três níveis que havia não desaparecido, mas que estava dissociado pelo processo de
encarnação ligado ao corpo causal.

Ora, como vocês passam a outro modo de encarnação, no qual o corpo astral desaparece, vocês tomam
consciência da tripla unidade que é a sua, ou seja, a reunificação do corpo, do coração e do Espírito.
Aí está o que se chama a fusão dos três corações: coração físico ligado à estrutura física, coração, digamos,
tímico (timo, que é ligado ao corpo mental, ligado à alma, se preferem), e coração espiritual, que é ligado ao
Espírito.
O Espírito penetra a alma, a alma penetra o corpo e os três entram em ressonância, porque não há mais a
barreira do emocional.

Questão: a que corresponde a duplicação das fitas de DNA?

Isso significa, simplesmente, que, ao invés de haver dois pares de cromossomos, vocês têm seis deles, isso
quer dizer que as potencialidades de vida serão profundamente restauradas.

Você é um ser que, antes de descer na encarnação, através da terceira dimensão, possuía, de maneira
vibratória, esse DNA.
Esse DNA vibratório é sua herança ao nível de doze fitas, você vai reencontrá-la.

É difícil a explicar, porque a célula vai funcionar, eu diria, de maneira profundamente diferente em modos de
quinta dimensão nos quais a sombra não existe mais.
Então, eu não vejo o que eu poderia explicar mais.
Vocês vão passar de um sistema com certo número de ligações no DNA, que era baseado em um sistema de
codificação em quatro bases, vocês vão passar para um sistema de trinta e duas bases.
Mas eu não posso entrar nos detalhes disso, é extremamente árduo.
Cada base vai, novamente, por sua vez, dividir-se em quatro bases.

Questão: e quanto à regulação dos hormônios?

Evidentemente, a hipófise existirá, mas alguns hormônios, que não são reconhecidos hoje, vão modificar a
própria secreção.
Novos hormônios, também, vão aparecer, mas que são hormônios, lembrem-se, não em bases carbonadas,
mas na base silício, muito mais vibrantes e muito mais ativos em domínios totalmente diferentes que o que
vocês têm experimentado.

Os hormônios sexuais não terão mais razão de ser.
Hormônios mais ligados à consciência farão sua aparição.
Os hormônios ligados ao que vocês chamam o simpático não existirão mais, tampouco.

Então, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Boa coragem, bom caminho, e eu lhes digo até muito em breve.
__________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por encontrá-los, pela primeira vez, aqui, e poder aportar-lhes respostas às questões que concernem à sua
evolução.
Então, primeiramente, deixem-me apresentar-lhes todo o meu amor e todas as minhas saudações, e vamos tentar fazer um pouco do caminho juntos, para ajudá-
los em suas evoluções espirituais, que é a coisa, certamente, para a maior parte de vocês, a mais importante, atualmente.
Então, se quiserem, eu lhes dou a palavra.

  
Questão: pode-se conhecer a missão de vida?
Vocês têm, todos, o mesmo caminho, o caminho não é fazer isso ou aquilo, realizar isso ou aquilo, estar ativo nisso ou naquilo. Vocês estão, sempre, no lugar
em que é preciso, no momento em que é preciso, mas o caminho que vocês devem tomar, agora, é o mesmo, para todo mundo, ou seja, é-lhes pedido,
simplesmente, adquirir o que se chama a mestria, a mestria de sua vida, a mestria do que vocês são para aceder, real e praticamente, à sua Divindade
interior.
Então, é extremamente importante, para isso, alinhar-se consigo mesmo, fazer calar o ego, deixar exprimir-se a Divindade interior que está em vocês.

Isso é totalmente independente, eu diria, da orientação que vocês vão tomar, seja ao nível profissional, ao nível afetivo, ao nível relacional etc. etc... O mais
importante é encontrar sua serenidade interior, eu diria, mesmo, sua alegria interior e, sobretudo, abrir, para receber essas energias que são
derramadas em abundância sobre este planeta.
A Luz é, mais do que nunca, cada vez mais importante. Então, é preciso dirigir-se em seu caminho para algo que vai aportar-lhes uma forma de serenidade, uma
forma de alegria interior, algo que vai permitir-lhes reencontrar a Divindade que vocês são, essa é a coisa a mais importante.
Então, eu poderia dizer, também, que se trata de um caminho interior, ou seja, de algo que está em relação com sua Luz interior. Então, isso corresponde ao que
se chama a mestria. Grande palavra!
Como se chega a encontrar a mestria? Soltem, para encontrar a mestria, ou seja, abandonem todas as veleidades do ego que quer apropriar-se, que quer
traçar-se um caminho, porque é um caminho que ele vai encontrar, entre aspas, valorizando, ou seja, algo que vai levá-lo a mais espiritualidade, que é uma palavra
importante, mas a espiritualidade está no instante, ou seja, na capacidade que tem uma alma, no instante do momento presente, de encontrar a Divindade e, para
isso, é preciso soltar. Soltem todas as vontades pessoais: «eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir aqui».

Deixem fazer e deixem imprimir-se em si a divina providência, ou seja, a capacidade para deixar trabalhar o divino em vocês e, para isso, também,
independentemente do soltar, é preciso aprender, também, a soltar com os medos, porque os medos são, certamente, o obstáculo o mais importante para a
realização de sua Divindade interior.
Então, compreendam, efetivamente, que esse caminho é o mesmo para todo mundo. Hoje, é-lhes solicitado, qualquer que seja o lugar que vocês ocupem
ao nível social, ao nível afetivo, não é começar algo de novo, é, sobretudo, encontrar, no instante presente, essa famosa fluidez, essa Divindade interior,
essa unidade interior que lhes permitirá ser, realmente, vocês mesmos, e isso passa pela mestria. Mestria igual a soltar e abandono de medos, esse é o
mesmo caminho para qualquer pessoa.

Questão: por que, quando nossa vida é a de ajudar os outros, isso provoca, também, dúvidas, medos?
Cara amiga, em relação ao que eu vejo, através de seus casulos de Luz, a ajuda ao outro é importante, mas é preciso colocar-se, primeiro, a
questão do porque isso é importante. Então, certamente que há o que vocês chamam de feridas afetivas, que estão aí e que traduzem, certamente, períodos
de falta ou de dificuldades afetivas em alguns momentos da vida. Então, frequentemente, quando se tenha vivido esse período de falta afetiva, em alguns períodos,
obviamente, não se tem vontade que isso aconteça aos outros. Então, nesses casos, é-se mais levado, obviamente, a ajudar aos outros, é na lógica
humana, mas isso faz parte, também, do caminho espiritual,
Então, ajudar ao outro é algo que pode fazer-se de diferentes modos, mas, já, olhar o outro, sorrir para o outro é, já, uma ajuda ao outro.

Então, agora, será que isso deve tomar uma forma profissional? É importante, para isso, definir se é algo que vem das profundezas da alma ou se é,
unicamente, para responder a um sofrimento. Os dois, obviamente, possuem um objetivo, eu diria, um pouco diferente e, quando se trata de uma necessidade
vital da alma, é preciso lançar-se de cabeça, eu diria, nessa demanda da alma.
Então, agora, quando é ligado a esse período de vazio afetivo que sobreveio na experiência da encarnação, é preciso, já, em um primeiro tempo,
efetivamente, compreender os mecanismos que conduziram a querer, a todo custo, ajudar ao outro, querer amar o outro, talvez, para não estar em face
da própria ferida de falta afetiva. Nesses casos, a ajuda pode ser extremamente proveitosa para o outro, mas não é por isso que a ferida interior vai
curar.
Então, tanto em um caso como no outro, é importante, primeiro, limpar diante de sua porta, ou seja, compreender, curar, superar, transcender a
ferida afetiva. Isso pode fazer-se de muitos e muitos modos, é claro, mas é, certamente, uma diligência capital, que participa, também, da própria mestria
interior, ou seja, não se pode encontrar a mestria interior ajudando ao outro, mesmo esquecendo-se no outro, isso, é preciso ser um grande místico para fazer, é
preciso chamar-se Mãe Teresa, por exemplo, mas não há muitas Mães Teresa sobre a Terra. Pode-se dar, amar, apenas se se ama a si mesmo,
totalmente, é claro; sem isso, continuará, em algum lugar, essa ferida, que se agravará com os anos.

Questão: o que você pensa da astrologia?
A astrologia é um meio de conhecimento, é um meio de apreensão dos mecanismos do universo ao nível da pessoa em encarnação. A astrologia é extremamente
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importante, mas é preciso não perder de vista que não é necessário fazer da astrologia algo que seria preditivo ou algo que seria determinado, porque a liberdade
da alma está além de imposições e de influências astrológicas. Além disso, ao nível planetário, há predestinação ligada aos movimentos planetários, às
passagens de cometas que representam os seres cósmicos.
Mas, ao nível individual, é como para o Sol, vocês são livres de pôr-se ao Sol e queimar-se, de proteger sua pele com cremes ou entrar no interior da casa para
não sofrer a influência do Sol. Então, ao nível dos planetas de astrologia e de influências astrológicas, é exatamente a mesma coisa que é preciso
compreender, ou seja, que isso não é inevitável.

É como a doença, é preciso aceitá-la ou recusá-la, o que não quer dizer que a astrologia não seja correta, isso quer dizer, simplesmente, que não é preciso fazer
dela uma ferramenta de determinação e de determinismo. É algo que deve ser como todo o resto: transcendido e superado.
Então, pode-se conceber a astrologia como um meio de conhecimento, em um primeiro tempo, de influências astrais que vêm impactar-se na
encarnação. Mas não é preciso, absolutamente, permanecer aí. É preciso, sobretudo, ver como afastar todos esses condicionamentos.
O ser humano é um ser de liberdade, vocês têm dificuldade para crer nisso, porque passaram milhares de anos e centenas de encarnações a viver
condicionados, condicionados pelo lugar no qual vocês vivem. Disseram-lhes que vocês eram seres feitos de matéria, disseram-lhes que eram seres
condicionados pelos pais, pela educação, pelo meio no qual vivem e, bem, tudo isso é falso. Tudo isso é o passado.
Enquanto vocês aceitam esses condicionamentos, são prisioneiros desses condicionamentos.

Então, a astrologia de nascimento é, também, um condicionamento, um condicionamento, certamente, desejado pela alma em sua descida na encarnação, mas
que aprisiona a alma. É importante que o ser humano reencontre sua liberdade total, a liberdade que eu chamei a mestria, na preliminar, é,
também, o meio de superar todos os condicionamentos.
Então, vocês não podem passar sua vida a estudar todos os seus condicionamentos, porque eles existem há milênios e vocês não podem encontrar a Luz assim.

Jesus dizia «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo»: é, certamente, a coisa a mais importante a fazer.

Então, busquem o divino em vocês, busquem a fluidez em vocês, busquem a mestria, abandonem-se, soltem, em relação à sua vontade pessoal, aí está a
solução. Agora, o importante é ser si mesmo.

Questão: como encontrar o verdadeiro lugar nessa vida?
E é o que o lugar, cara amiga? É uma questão que eu lhe coloco. O que é que você chama o lugar?

Então, é aí que eu quero chegar: é preciso, quando se tem a impressão de não estar em seu lugar, é preciso, já, definir o que não está em seu lugar. Quando se
está em uma situação na qual não se está na fluidez? Quando não se está no sentimento de alegria interior?

É preciso, já, definir o que não se é, o que não se quer, o que não se suporta, senti-lo, no mais profundo de seu ser o que isso gera e, depois,
obviamente, é preciso pedir a ajuda: «que sua vontade faça-se e não a minha». Isso pode ser a oração, pode ser a súplica, pode ser a invocação, mas é
preciso pedir a ajuda.
Não basta dizer «eu não me sinto em meu lugar» e, depois, açoitar-se, porque isso nada muda, tudo isso. É preciso ter a coragem de liberar-se dessas cadeias.
Então, é preciso pedir a ajuda, é tão simples assim. É preciso dirigir-se, você mesmo, aos seus guias, assim que o silêncio interior é feito.

Então, efetivamente, é mais agradável quando isso passa por outro alguém, isso obriga a não fazer os esforços, si mesmo, mas é preciso fazê-los, si mesmo.

Questão: poderia falar-nos das multiplicações dos sismos sobre a Terra?
A Terra está dando à Luz. Eu já disse que havia uma revolução ao nível dos elementos, seja o ar, seja a água, o fogo, a terra e, em breve, o éter.

Vocês entraram nos períodos de agitação intensa, tanto ao nível interior como exterior, é o período no qual se deve encontrar a mestria, é o período em que a
Terra vibra, treme, desembaraça-se de parasitas para preparar seu fenômeno de ascensão, assim como o ser humano deve soltar, para encontrar a
mestria, para abandonar-se à mestria, para ascensionar, se tal é seu desejo.
Então, o que vocês observam e que vão observar nas semanas que vêm é, obviamente, tudo o que foi anunciado há extremamente muito tempo, quando restará
apenas o importante, o essencial, ou seja, o amor, e não todo o resto que vocês construíram na terceira dimensão. Isso vai estender-se em alguns anos, muito
poucos anos.
Então, não é preciso ter medo, ao contrário, é a chegada e a vinda do amor e o desaparecimento de tudo o que não é amor autêntico, verídico, de
tudo o que é elucubração mental, intelectual, emocional, tudo o que vocês construíram por medo (seguros disso, seguros daquilo), bem, tudo isso
não existe mais. Pôr o dinheiro no banco, porque são eles a quem vocês deram seu dinheiro, porque vocês têm medo de guardá-lo, bem, tudo isso não existe
mais.
Tudo o que foi construído pelas forças da sombra deve desaparecer, todas as sombras no interior de vocês devem desaparecer, a sombra não pode
coexistir com a Luz.

Esse era o caso no que vocês têm vivido há centenas de vidas, mas, em breve, isso não será mais possível.

Deve haver separação entre a sombra e a Luz, porque, em outras vibrações, outras dimensões, não há mais lugar para a sombra, a Luz está por
toda a parte. O que vocês vivem no interior é o reflexo do que vocês veem no exterior.

Questão: pode-se fazer-se ajudar por um defunto da própria família?
Mas por que ir procurar a ajuda com os desencarnados, mesmo se eles estejam na Luz? A ajuda vem de si mesmo, ela vem de uma atitude interior de mestria. É
preciso parar de contar com desencarnados ou com os membros da família, mesmo se os amamos, mimamos.
Hoje, vocês chegam a uma nova dimensão de vida, na qual, mesmo se Cristo seja importante, a Luz seja importante, são vocês mesmos o Cristo,
são vocês mesmos a Luz. A única diferença entre vocês e eu é que vocês não creem nisso e não o sabem, ainda, mas nós somos, todos, Luz.
Então, a partir do momento em que vocês consideram, sempre, a Luz como exterior a vocês, como vocês querem tornar-se Luz? É preciso aceitar a
Luz em si.

Vocês são Luz, de toda a eternidade, e vão, de algum modo, recusar vê-la, pela necessidade da emoção, pela necessidade da encarnação, pelas necessidades
da família, pelas necessidades de outra alma, da qual vocês tem a responsabilidade.

Vocês aceitaram desviar-se da Luz, mas vocês são, de toda a eternidade, Luz, mas é essa herança que é preciso redescobrir hoje.
Bem, caros amigos, espero revê-los um desses dias. Eu lhes aporto todo o meu amor, toda a minha bênção e espero ter sido de alguma ajuda ao seu caminho.
Então, vou, agora, retirar-me. Recebam todo o meu amor, e eu lhes digo até breve, talvez.
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Eu lhes desejo boas-vindas.
Estou muito feliz por reencontrá-los e vamos poder, como fazemos de hábito, trocar, partilhar e tentar ajudá-los
a encontrar sempre mais Luz.

Então, caros amigos, eu os escuto.

Questão: a que é devida a mudança de vibração da Luz? Ao ozônio?

Isso é devido, essencialmente, à evolução da Luz.
O ozônio nada tem a ver com isso.
Os glóbulos de prana estão se movendo muito mais rapidamente.
Eles estão, também, se você observou, caro amigo, tentando reunir-se em estruturas que nada têm a ver com o
que existia anteriormente.
Se vocês olham bem o prana, vão aperceber-se de que os glóbulos estão reagrupando-se por três ou por seis,
com movimentos muito mais rápidos.
Mas isso é o processo transmutatório que está em curso, isso nada tem a ver com a influência do Sol ao nível
camada de ozônio, mas com o Sol, diretamente, sim, é claro, e, sobretudo, o Sol Central de sua galáxia.

Questão: quais podem ser as consequências de baixos impulsos sexuais?

As consequências são muito fáceis de encontrar: se há diminuição de impulsos sexuais, é que há menos
vontade de servir-se do sexo, isso me parece perfeitamente lógico, absolutamente transcendental, não?
Então, enquanto há sexualidade – a sexualidade pode ser qualificada de divina, efetivamente – há meio, através
da sexualidade, de juntar-se à unidade, há meio de fusão, de algum modo.
Mas, com as energias que lhes chegam agora, de maneira muito mais forte, da quinta dimensão, é importante
compreender que inúmeras coisas que eram seu lote comum na terceira dimensão estão desaparecendo, e é
perfeitamente lógico.

Então, as consequências não são importantes, na condição, obviamente, de que os dois parceiros vão ao
mesmo sentido.

Questão: a ativação das fitas de DNA é global, coletiva ou individualizada?

Então, há dois processos que estão presentes, de maneira conjunta.
Há uma tentativa de elevação vibratória do conjunto de fitas de DNA da humanidade (mas a maior parte
acederá, infelizmente, a apenas uma terceira fita).
Em contrapartida, é evidente que, para os seres despertos que estão em marcha e no caminho para a quinta
dimensão, o número de fitas pode ser ativado até doze.

Então, alguns vão ativar a fita três, a fita quatro, outros, a fita seis, outros, a quase totalidade das fitas.
Há, obviamente, correlação total entre a subida vibratória e a ativação das fitas e, também, modificações
comportamentais que se seguem a isso.
Por exemplo, nós falávamos, há pouco, da parada de funções sexuais, que é diretamente ligada à ativação da
fita doze e da fita onze, também.
Cada fita tem uma função suplementar, ao nível espiritual, mas que faz desaparecer, também, uma função
puramente material.

Retenham, simplesmente, que há certo número de fitas que se ativa.
Retenham que quanto mais a emergência, mais a influência da quinta dimensão fizer-se sentir, mais vocês vão
modificar, de maneira duradoura e definitiva, certo número de comportamentos.
Entre eles figuram as alternâncias vigília/sono, as alternâncias ao nível sexual.
Também, a maneira de comunicar-se será cada vez mais vibratória e não mais pela palavra.
A palavra tende a reduzir-se porque, obviamente, na quinta dimensão, vocês não terão necessidade desse
órgão e é extremamente importante aprender a comunicar-se no silêncio e na vibração e não pela palavra.

Também, não desaparecimento, de momento, mas modificações de regimes alimentares, que passarão por
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Também, não desaparecimento, de momento, mas modificações de regimes alimentares, que passarão por
períodos de flutuação com perda total de apetite ou, ao contrário, aspecto bulímico, enquanto a fita de DNA
oito não for totalmente iniciada.

Então, há, também, modificações em relação ao modo de funcionamento e em relação à sociedade.
Modificações, também, como vocês sabem, da esfera emocional.
Tudo isso são grandes revoluções que sobrevêm no interior dos seres que estão prontos.

Questão: tudo o que você acaba de descrever pode concorrer para a diminuição do corpo astral?

Obviamente.

Questão: a modificação do DNA é a causa ou a consequência disso?

Nenhuma importância, isso acontece de maneira sincrônica.
Por que vocês querem encontrar um processo A, um processo B, um processo C?
Isso não funciona, de modo algum, assim.
Vocês estão em uma interface dimensional, quase todos passaram, quer queiram ou não, à quarta dimensão.
Então, a quinta dimensão não se embaraça com o princípio de causalidade e de linearidade.

Então, se vocês começam a querer refletir em termos de terceira, isso, estritamente, para nada serve.
Os mecanismos de compreensão devem apagar-se diante da vivência.
Eu lhes dou os elementos sobre os quais apoiarem sua vivência, mas é tudo.

Questão: o desaparecimento do corpo astral vai mudar a atividade onírica do homem?

Obviamente, porque os sonhos subirão, de imediato, muito mais alto.
Não haverá a maior parte dos sonhos que serão a revivência de seus dias, as apreensões, as preocupações,
os medos que vocês viveram ou que são projeções noturnas de seus medos do dia, uma vez que não haverá
mais medos.

Questão: Jean pergunta: por que aqueles que atingiram dimensões mais elevadas ajudam-nos?

Aí está uma boa questão.
Aqueles que vêm ajudá-los vêm ajudá-los porque vocês são outra parte deles mesmos e vocês sabem,
efetivamente, vocês ouviram isso muitas vezes: vocês são unitários.
Por que querer crer que eles vêm ajudá-los em troca de algo?
A única troca que há é que tudo é unidade.
A dicotomia, a separação não existe.
Eles são obrigados a ajudá-los porque, ajudando a vocês, eles se ajudam a eles mesmos.

Questão: outras partes de nós mesmos evoluem em outras dimensões?

Não para o ser humano, enquanto vocês estão na terceira dimensão.
Isso é possível em mundos multidimensionais acima da terceira dimensão.
Alguns seres têm a possibilidade, por um termo um pouco bárbaro que se chama a dicotomia de alma, de ter a
impressão de estar nesse mundo e, também, em outro mundo, mas é longe de ser a maioria dos casos
porque, para ser multidimensional, é preciso fazer desaparecer a terceira dimensão.

Questão: assim que se tiver atingido a quinta dimensão, haverá reunificação de todas essas partes?

Eu acabo de dizer que não.
Não há multidimensionalidade na terceira.
Quando vocês passarem à quinta, terão a possibilidade, alguns, de revelar estados dimensionais.
Não para todo mundo.

Questão: a que corresponde a quarta dimensão?

É um estado intermediário.
É como se eu lhes falasse de segunda dimensão.
Seu corpo está na segunda dimensão vibratória, mas vocês não estão conscientes dessa segunda.
Não é um espaço de vida que se revela, é um apoio de vida.
Quando vocês estiverem na quinta dimensão, terão um corpo que estará na quarta dimensão.

Questão: Florence pergunta o que você pensa de uma embarcação de Luz que estacionaria em torno
da Terra com o Comandante Ashtar, Sananda e Saint Germain?

Primeiro: não há embarcação que estacione no espaço.
Não há qualquer razão para estar no espaço, quando elas podem estar no Intraterra.
Isso, para a primeira coisa.



Então, há muitas embarcações, de diferentes origens, que se têm prontas a intervir, mas ter-se pronta a intervir
não quer dizer fazer uma viagem intergaláctica, não é?
Isso quer dizer, simplesmente, devido aos respectivos planetas de origem, passar pelas portas
multidimensionais, diretamente, do mundo delas ao seu mundo, no momento oportuno.

Então, não há qualquer razão para ter um antropomorfismo que lhes diga «elas estão aí, ao redor do planeta, a
rodar, a esperar o bom momento».
Para nada serve imaginar que elas estão aí.
Elas vêm quando quiserem, de maneira instantânea, pelas portas dimensionais.

Então, agora, é o que Jesus, Jesus Cristo, Sananda...?
Eu disse que pouco importa quem está nas embarcações.
Então, querer reagrupá-los e pelo Comando Ashtar, comandante da frota intergaláctica, acoplada com
Intraterrestres, Extraterrestres e Saint Germain, e esses e aqueles...
Isso não tem qualquer espécie de importância, antropomorfizar o que não tem razão de ser.
Então, é verdade que é muito mais bonito ver três pessoas chegarem ao mesmo tempo, muito mais agradável.

Questão: são eles que vão nos ajudar a ascensionar?

Absolutamente não.
O papel deles é o de recolher aqueles que já tiverem ascensionado.
Haverá seres que estacionarão no Intraterra; haverá seres que estacionarão nas embarcações.
Haverá seres que estacionarão em alguns lugares precisos do planeta.
Muitas coisas são possíveis nesse nível.
Isso será função de papéis precisos que são e serão atribuídos, isso depende.

Questão: seres da quinta dimensão podem ajudar um terapeuta?

Há uma única condição, cara amiga: o ser humano deve servir de médium entre as ferramentas de terceira
dimensão e a energia de quinta dimensão.
Ora, não basta dizer «eu chamo a quinta» para que a quinta esteja aí.
Não basta fazer oração ou invocação para que a quinta esteja aí.

Então, há técnicas que permitem criar como, por exemplo, os vórtices ligados aos cristais, uma comunicação
entre a terceira e a quinta.
Mas, para recorrer à quinta, necessita de ter, já, ativado o corpo de Luz.
Ativar o corpo de Luz necessita de ter recebido o Espírito Santo, necessita de ter subido o Kundalini,
necessita de ter reativado os cinco novos corpos, necessita de ter reunificado tudo isso no corpo de cristal, e
isso se traduz por certo número de sintomas precisos como os siddhis, os poderes da alma, como os
zumbidos nos ouvidos, que correspondem à ativação da alma e do Espírito.
Não pode haver acesso aos mundos espirituais sem ter ativado tudo isso, sem ter uma livre circulação entre os
diferentes canais que vocês têm visto, eu creio, nesse lugar que vocês estão.

É importante compreender que é preciso diferenciar a experiência que permite contatar isso da instalação
definitiva das energias.
Então, independentemente de manifestações energéticas extremamente precisas que se manifestam nessas
condições há, sobretudo, modificações de vida que sobrevêm, dentre as quais, vai-se observar certo número
de modificações essenciais das quais alguns de vocês falaram: desinteresse emocional das coisas da vida,
atração para a divindade, não preocupação pelo que fazia a vida anteriormente.
Há uma transmutação extremamente importante.

Não se pode recorrer, assim, às energias de quinta, porque se decide.
Há, necessariamente, uma transformação profunda, irremediável de circuitos energéticos, de estruturas físicas
e, sobretudo, de comportamentos.
Sem isso, são apenas apelos a egrégoras, ou seja, o que vocês chamam o astral.

Então, aceder à quinta necessita, já, de uma transformação importante da vida.
Os seres que conectam a quinta e que se servem da quinta, de maneira consciente e lúcida, são seres cuja
vida mudou, profundamente, de um dia para o outro.
São seres que modificaram atividades profissionais, afetivas, relacionais, comportamentais, sociais.

O acesso à quinta não é como o acesso à invocação, a uma egrégora.
É uma transformação duradoura da pessoa.
É preciso estar vigilante para não enganar-se.
Não é porque se diz isso que ali se está.
Não é porque se sente isso que ali se está.
Não é porque se acelera isso que ali se está.
É um engajamento total, que induz certo número de modificações duradouras.
E se os sintomas que correspondem a essa transformação não estão presentes, isso quer dizer que, de algum



modo, não há real acesso à quinta dimensão.

O acesso aos desencarnados, por exemplo, não é uma prova de um acesso à quinta.
Geralmente, são seres que têm acesso, pela experiência particular que viveram, à abertura de um canal preciso
que permite contatar isso.
Do mesmo modo, há pessoas que são médiuns, que fazem a vidência, que veem as coisas para as pessoas.
Não é por isso que eles têm acesso à quinta.

A quinta são os mundos espirituais.
Isso nada tem a ver com o que existe sobre esta Terra há milhares de anos, em que houve médiuns, místicos.
O acesso à quinta confere outra coisa que não todos esses fenômenos.
O acesso à quinta dimensão confere o que se chama a mestria, e é outra coisa do que ostentar manifestações
ou energias ou vidências ou visões ou sentires ou acessos às vidas passadas e tudo isso.

Questão: o ano 2012 dos calendários mayas foi visto em vidência por eles?

Não era uma vidência.
Eram fatos astrológicos e astronômicos, unicamente.
É, também, o que eu creio que eles chamavam o advento do sexto sol, ou seja, outro paradigma, outro nível de
vibração e de consciência.

Questão: a medicina chinesa é ligada à quinta dimensão?

Era um conhecimento transmitido por alguns Atlantes que, no momento da destruição de Atlântida, viajaram à
China para explicar ao povo chinês os circuitos de energia.
Mas é um conhecimento específico da terceira dimensão que lhes ocultaram hoje, mas não era um acesso à
quinta dimensão.
São níveis de terceira que lhes são, para a maior parte, escondidos.

Os últimos a terem tido acesso à quinta dimensão, a título coletivo, não foram os chineses, foi a casta de
grandes sacerdotes Atlantes, que tinham o meio de subir às esferas saturnianas para adivinhar, forjar o futuro.
Depois, houve alguns seres, alguns Mestre que acederam à quinta dimensão na vida deles, mas não a título
coletivo.

Questão: o que é da Ayurveda?

A Ayurveda é um processo um pouco específico, porque o conhecimento não foi transmitido pelos sacerdotes
atlantes, mas por civilizações extraterrestres.
Vocês sabem, no momento em que Atlântida foi irremediavelmente perdida, inúmeros sacerdotes atlantes
foram a países para aportar uma forma de fragmentos de conhecimentos, mas, também, extraterrestres vieram
para ensinar algumas partes desse planeta.

No que concerne à Índia e, em especial, tudo o que concerne a Krishna e a Bagadavah Gita, isso corresponde
a extraterrestres de origem Pleiadiana.

Questão: hoje, essas duas abordagens são-nos, ainda, úteis?

Sim, nos setores médicos, em relação ao que vocês são, mas não se esqueçam, jamais, como eu dizia no
preâmbulo, quando de minha chegada, de que vocês estão, agora, maduros, para compreender que a doença
não existe, que é uma criação de seu mental.
Se vocês querem aceder à quinta, devem preparar-se para admitir que tudo o que vocês sofrem é ilusão.

Questão: aqueles que conseguem fazer desaparecer algumas doenças já estão na quinta dimensão?

Oh, de modo algum.
Houve grandes taumaturgos que foram capazes de fazer desaparecer, espontaneamente, doenças, em todos
os tempos.
Eles utilizam a transmutação da matéria por uma fé total.

Então, caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção, eu lhes desejo um muito bom caminho e desejo
reencontrá-los em breve.
Eu os abraço e envio-lhes todo o meu amor.
__________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse lugar, e eu lhes aporto, agora e já,
toda a minha bênção, todo o meu amor.
Então, obviamente, abrimos os debates, como vocês dizem.

Questão: as energias parecem ser muito específicas, nesse momento?

Perfeitamente.
A necessidade de ir dormir, de ir repousar, de repente, a energia que desce e que sobe.
Período, também, de instabilidade na cabeça, que faz com que não se saiba se se está em seu lugar.
Isso corresponde, perfeitamente, ao plano de transformação dos elementos que está vindo.
Os corpos físicos estão submetidos a intensos bombardeios eletrônicos, que implicam reajustes
extremamente severos e subidas na vibração, por vezes, extremamente difíceis a ir até o fim.
Mas o mais importante está para vir.

O germânio permitirá moderar a amplitude das variações energéticas.
O trabalho o mais específico, como vocês vão, antes de tudo, aperceber-se, é evitar desfocar-se.
Desfocar, isso quer dizer, em especial, entrar na emoção, nas cóleras, nas irritabilidades, nas tristezas, nas
depressões, mesmo.
Tudo isso deve ser evitado, porque é preciso permanecer, ao máximo, alinhado no interior de si, para suportar
os fluxos eletrônicos e fotônicos que chegam.
O fluxo fotônico corresponde à emergência do Sistema Solar sob a influência do cinturão de fótons.
O cinturão de fótons no qual vocês começaram a entrar há algumas semanas e que vai encontrar-se em seu
máximo durante o período que vai de 2 a 22 de maio.
Vocês vão viver, aproximadamente três semanas, um bombardeamento energético sem precedente.

Vocês não podem proteger-se.
Mesmo se vocês estejam sob a terra, o bombardeamento chega, de qualquer forma.
Não é como as energias do Sol.
Obviamente, a retransmissão é tomada pelo Sol, mas os bombardeamentos de fótons não são, unicamente,
ligados aos raios X, aos raios solares, aos raios ultravioletas ou às modificações da magnetosfera terrestre,
mas são ligados, também, aos fluxos fotônicos que chegam do Sol Central.

Isso será percebido, também, ao nível físico.
Isso provoca certo número de sintomas como fadiga, dores de cabeça, dores no ventre, mesmo para aqueles
que não estão, entre aspas, como vocês dizem, ainda, abertos.
Obviamente, a maior parte dos seres humanos dá-se conta de que acontecem coisas, eu diria, não habituais.

Questão: o que se pode fazer para acompanhar o melhor possível isso?

O mais importante, eu vou resumir, ainda uma vez: vocês entram em um processo que sobrevém apenas a
cada vinte e cinco mil anos sobre este planeta.
Esse processo é extremamente perturbador e, ao mesmo tempo, transformador.
A única coisa à qual vocês têm que vigiar é permanecer centrados, permanecer alinhados, não pensar em raiva,
não pensar em desagrados.
Vocês têm interesse em permanecer, o mais possível, na neutralidade benevolente do coração e alinhados
para receber essas energias.

Não é mais tempo de preocupar-se com pequenas questões que estão à esquerda ou à direita.
Isso, se quiserem, está em segundo plano.
Nós veremos isso quando o cinturão fotônico estiver aí.
É um período extremamente importante, eu repito.

Questão: a oração pode ajudar ou outra coisa?

O mais simples é permanecer alinhado no coração de si.
Se, para você, é mais simples orando, então, faça-o.
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Se, para outro, é permanecer na calma em seu leito, lendo um livro, então, faça-o.
Se, para outro, é cantar Aves Maria, então, que ele faça.
Cada um deve encontrar o que é capaz de propiciar-lhe esse estado de alinhamento.
Para outros, será passear na natureza.
Para outro, será nada fazer etc. etc.
Não há técnica precisa para todo mundo.

Questão: por que cada vez mais pessoas têm problemas de memória?

Os problemas de memória são ligados, também, às energias de transformação que estão presentes.
A memória imediata pode, por vezes, desaparecer, mas é para despertar outras memórias.
Há várias memórias.
Aquela de vidas passadas é armazenada no coração é o átomo/embrião espiritual, que contem a faixa de
vídeo, eu diria, de todas as suas vidas.
Há, também, uma memória da vida corrente, ela é armazenada de maneira magnética, na escala do cérebro
magnético, se se pode dizer, que é exterior ao cérebro que vocês conhecem.
Mas há várias memórias.
A memória da vida de todos os dias é aquela que é afetada, nesse momento mesmo, pelos bombardeamentos
energéticos que vocês recebem.

Questão: como funcionam as outras memórias?

É extremamente complicado explicar, porque é um átomo/embrião multidimensional, que é situado ao nível do
coração, que funciona um pouquinho no princípio do holograma visual.

Cada um dos pontos do átomo/embrião contém a totalidade dos outros.
É uma memória multidimensional, que é diferentemente mais complexa do que a memória magnética de sua
encarnação.
Em contrapartida, esse átomo/embrião apenas se revelará quando de algumas fases iniciáticas que alguns
podem ter vivido e que os outros viverão apenas no momento de processos ascensionais, no momento em
que o conjunto da memória de vidas passadas revela-se, ou seja, no momento de acesso á
multidimensionalidade, de fato.

Então há, efetivamente, um balanço entre a memória magnética e a memória espiritual.
E a memória magnética dessa vida diminui, para deixar o lugar, no momento da ascensão do corpo espiritual,
para que ela venha ocupar a memória magnética, é claro.

Questão: é verdade que, no momento da morte, reveem-se todas as vidas passadas?

Não, o que volta à memória, no momento da morte, é tudo o que, na memória magnética, no momento preciso,
vai passar à memória espiritual.
Ora, a vida passa do corpo físico ao corpo etéreo e, no momento da transferência total ao corpo etéreo, no
momento em que a memória magnética dissolve-se na memória espiritual, a alma tem consciência da
revivência de sua vida.
Não, assim, como um filme sem interesse, mas os eventos os mais importantes que poderiam estender-se em
uma faixa de vídeo que duraria milhares de horas é vivida, devido à passagem interdimensionalidade, em
alguns milissegundos.

Poder-se-ia dizer que é uma viagem no tempo, uma viagem no espaço.
Mas, sobretudo, poder-se-ia dizer uma viagem na interioridade, porque o tempo é uma manifestação exterior,
porque vocês vivem no exterior da vida, no exterior de um planeta.

Vocês estão, portanto, em um processo linear de tempo, que não corresponde à verdadeira vida, uma vez que,
quando vocês penetram na interioridade, o tempo não existe mais, é claro.

Questão: os desencarnados podem intervir em nosso mundo?

Há missões que foram atribuídas por vontade espiritual, em alguns casos, ou seja, uma alma não subiria aos
planos espirituais, mas permaneceria nos planos intermediários e poderia manifestar-se em diferentes
momentos oportunos, para algumas circunstâncias precisas.

Questão: o corpo astral dissolve-se, nesse momento?

O corpo astral dissolve-se.
A memória cármica individual resolve-se no corpo cármico planetário, para aqueles que o aceitam.

Questão: como superar o que nos incomoda em nossos comportamentos?

É, simplesmente, superar o ego.
Tudo o que os incomoda, hoje, tanto uns como os outros, seja ao nível família, seja ao nível relação, ao nível



trabalho são, sempre, manifestações de ego que permanecem, uma vez que o carma dissolve-se.
O único elemento de resistência é o ego.

Questão: e como fazer, então?

Alinhar-se na Luz.
Nós já falamos disso.
Quanto mais vocês estiverem centrados, mais estiverem alinhados com o que vocês são, menos estarão
sensíveis a essas manifestações do ego.

Questão: Miguel intervém muito, nesse momento; basta, unicamente, recorrer a ele?

Perfeitamente.
O Arcanjo Miguel é aquele que intervém ao nível elementar, sobretudo do ar e do fogo.
É ele que purifica, nesse momento, o corpo astral planetário, o carma planetário.
É ele que é responsável pelo agenciamento dos elementos.
É ele que vigia pelo bom processo de purificação e de elevação ao nível planetário, mas, também, obviamente,
ao nível individual.
Então, é uma das esferas de Luz que vocês podem, naturalmente, chamar, orar, invocar ou evocar.

Questão: ele continua seu papel de proteção?

É o mesmo.
Para purificar o mais rapidamente seu ego.

Vou apresentar-lhes toda a minha bênção, todo o meu amor.
Então, eu lhes digo até muito em breve e bom caminho.
Até breve.
_____________________
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Bem, caros amigos, eu estou muito contente por reencontrá-los nesse lugar no qual eu venho regularmente
conversar com vocês, comunicar-me, dar-lhes informações para ajudá-los nesse caminho tão difícil no seu

planeta neste momento.

Então, eu lhes trago o meu Amor, a minha Bênção e eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: outros planetas do Sistema Solar são habitados no interior?

Obviamente, existem múltiplos planos vibratórios.
Vocês veem, no seu plano, apenas o plano vibratório da 3ª Dimensão.

Então, as histórias dos sistemas solares são extremamente complexas.
Houve civilizações em muitos planetas deste Sistema Solar, em outros tempos, em outras dimensões, bem

anteriores à sua.
Então há, efetivamente, planetas que são, também, ocupados de maneira vibratória, ou seja, com formas não

encarnadas como as suas, mas com outras dimensões.
Então, vocês não podem perceber esses planos Vibratórios, porque eles não estão situados nos planos

vibratórios em que vocês estão.
Vocês têm a contrapartida física, mas os seres situam-se tanto em planos que vocês chamariam da superfície,

tanto em planos a que vocês chamariam de intraplanetário.
E isso é extremamente comum.

Agora, há, obviamente, sistemas solares que estão na mesma situação que o seu Sistema Solar atual.
Então, sim, os habitantes são muito numerosos, mas não creiam ter que lidar com marcianos.

São planos vibratórios que são habitados, mas esses planos vibratórios que correspondem aos seus planetas
nada mais têm a ver com o que vocês veem, obviamente.

***

Questão: fala-se de «big-bang» para explicar a formação do nosso mundo. O que você pensa disso?

É preciso, efetivamente, compreender que não há um universo, há múltiplos universos, há muitas Moradas na
casa do Pai, há muitas possibilidades de evolução da vida.

Vocês conhecem apenas uma pequena parte da evolução da vida, que passa por um processo que foi iniciado
há extremamente muito tempo agora, que permitiu a experimentação da matéria na qual vocês vivem.

Mas nem todos os processos evolutivos passam por essa fase material, por essa fase de 3ª Dimensão que
vocês experimentam.

Dimensão de sofrimento, dimensão de separação, de divisão, mas, também, de beleza.
Muitos sistemas evoluem e organizam a vida de maneira profundamente diferente daquela que é conhecida ou

daquela que os seus astrofísicos pensam que isso acontece.
Há anti-universos, também, que são imagens invertidas, que são planos dimensionais, mesmo para mim,

totalmente indescritíveis.
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Então é preciso, efetivamente, compreender que jamais houve processo inicial, a não ser em um universo local
ou em uma parte do universo local na qual se pode produzir um fenômeno de explosão que alguns podem
assimilar a um big-bang, mas essa é uma visão extremamente limitada, que corresponde à sua percepção

ligada aos seus cinco sentidos e aos seus modelos mentais matemáticos, mas a vida é infinita.
Não há um modelo que corresponderia a um big-bang, a algo que se expandiria ao infinito para abater-se sobre

si mesmo no fim dos tempos.
Não há fim dos tempos, assim como não há início dos tempos.

De qualquer modo, na maioria dos universos, o tempo não existe e, no entanto, há processo evolutivo fora da
matriz espaço-temporal, tal como vocês a definem.

***

Questão: qual é a relação, no corpo, entre o cristalino e o corpo de cristal que se desenvolve?

Não penso que haja relação formal.
O corpo de cristal é um corpo multidimensional que apresenta várias denominações.

Os tibetanos chamaram-no de Vajra, outros o chamaram de corpo sem costura, de corpo imortal, de corpo de
glória, de corpo de cristal ou multidimensional ou, como está na moda, vocês o chamam de Merkabah ou de

corpo ascensional.
Obviamente, quando essa nova dimensão de vida nasce e se aproxima da 3ª Dimensão que constitui o seu
corpo, sobrevém um número considerável de modificações: vibratórias, espirituais, psicológicas, celulares,

mas, também, no nível do DNA, mas, também, no nível do cristal, obviamente.
As modificações são extremamente importantes e se referem ao conjunto de veículos, sutis e grosseiros.

Então, o cristalino irá se transformar, forçosamente, mas tudo se transforma, o sistema nervoso se transforma e
a densidade vibratória que vocês experimentam, também, se transforma.

Então, simplesmente, há analogia de palavras entre cristal e cristalino, mas não há diferença fundamental, uma
vez que o fenômeno, mesmo vibratório, que consiste em ver de outras cores do que vocês veem na 3ª

Dimensão, não é um processo que se refira ao cristalino, mas que se refere à retina e à aquisição de novas
potencialidades no nível dessa retina.

Então, a constituição desse corpo de cristal acompanha-se de muitas e muitas manifestações, tanto por vezes
agradáveis, como desagradáveis.

Muitos de vocês conhecem isso, é claro.

***

Questão: quais são, precisamente, as principais modificações que ocorreram no corpo?

Cara amiga, elas são extremamente complexas.
Poder-se-ia falar disso durante horas.

Obviamente, há inúmeras modificações que vocês conhecem: as sensações de fadiga, as sensações de
pesos na cabeça, as pressões e as dores nos ouvidos, as dores nas costas.

Eu poderia falar, também, de modificações no nível celular, no nível do DNA, mas tudo isso foi escrito por
muitas pessoas.

A modificação mais importante a conceber, a aceitar, a digerir e a fazer sua é que as energias
multidimensionais aproximam-se, cada vez mais, desse corpo denso, desse corpo físico.

O corpo de cristal, como vocês o chamaram, aproxima-se de realidades quotidianas, independentemente de
desagrados ou independentemente de experiências quase místicas que possam sobrevir.

O mais importante é compreender que há um fenômeno de ascensão vibratória da consciência, que vai
necessitar de um período de ajuste, mas, também, de escolha, porque vocês já escolheram permanecer nesta

Dimensão ou aceder com a nova Terra a uma nova Dimensão.
Isso é extremamente importante.

O que é preciso manter em mente é não dizer-se «ah, eu sinto isso, isso quer dizer que acontece isso no meu
terceiro coração ou que acontece isso no meu cérebro».

Obviamente, isso ocorre, mas vocês não têm mais tempo de se interessar por isso.
Vocês devem se interessar, essencialmente, pela escolha que fizeram, e deixar essa energia aproximar-se,

cada vez, de vocês, sem resistir, soltando e abandonando-se, de algum modo, à vontade da Luz.
Deixando-a agir em vocês, vocês irão permitir a esse corpo de cristal fusionar totalmente a qualidade vibratória

que é a sua no nível da 5ª Dimensão, na 3ª Dimensão.
Quanto mais vocês tiverem resistências, mais vocês irão observar fenômenos de atrito, fenômenos importantes

no nível do corpo.
É exatamente o que acontece, atualmente, como eu já disse, sobre este planeta.



Os elementos que são desencadeados, que se transformam, as temperaturas, a água, o fogo, os vulcões, os
sismos, mas, também, o ar que se põe em movimento.

Isso, eu diria, são as forças, ao mesmo tempo, de limpeza, mas também de resistências à Luz.
Então, no interior do corpo é também a mesma coisa.

As dores não são inteiramente necessárias.
Elas estão, talvez, presentes em razão da aquisição de um novo processo vibratório.

E é verdade que, desde o mês de abril, o que vocês vivem são períodos de reajustes extremamente
profundos, que podem acompanhar-se de desarranjos, não unicamente no corpo, mas, também, nas

concepções que vocês têm da vida.
Tudo isso é destinado a favorecer o soltar, o abandono das últimas escórias que sobrecarregam o seu corpo e

o seu espírito e que os impedem de aceder, totalmente, a essa 5ª Dimensão.
Então, vocês vão ver, no final desta nossa comunicação, Maria virá, como de hábito, mas com novas energias
que correspondem às energias do momento que são, como vocês irão constatar, muito mais intensas, muito

mais vibratórias do que o que vocês conheceram no ano passado ou, ainda, há alguns meses.
A chave é deixar essa energia, deixar essa espiritualidade invadi-los e fazer o que ela quiser com vocês.

Vocês devem abandonar corpo, alma e espírito à Luz.

***

Questão: por que momentos de grande alegria podem alternar com momentos de grande
sofrimento?

Caro amigo, isso é muito simples de compreender.
Muitos místicos escreveram sobre esse assunto.

É um processo que foi denominado ‘a noite escura da alma’.
É um período no qual estados ditos místicos alternam com períodos de grande escuridão.

Isso está ligado ao movimento de vai e vem da Luz.
Está ligado, também, a períodos de purificação, mas, também, a períodos de resistências em relação à Luz.

Esse é um processo iniciático perfeitamente normal.
Se você quiser ter mais explicações, penso que há muitos místicos que escreveram sobre isso e, sobretudo,

no mundo Ocidental, muito menos no mundo Oriental, porque as estruturas da alma, mesmo no nível do
comum dos mortais, tiveram muito mais acesso para essa dimensão transcendente, o que não é o caso para
aqueles que tomaram corpo nessa Europa, em especial moldada de cartesianismo, moldada de ‘o que dirão

disso’ e moldada de segurança, em todos os sentidos do termo.
É preciso, efetivamente, compreender que um ocidental de etnia que viveria esses despertares místicos

passaria, necessariamente, por esses períodos de noite escura da alma.
Mas isso foi perfeitamente escrito, colocado no papel.

Há, por exemplo, os escritos da pequena Teresa, de São João da Cruz, a ascensão do Carmelo.
Há alguns escritos de Santa Teresa d’Ávila, que alternava processos místicos extremamente potentes com

períodos de perturbações, de escuridão.
Isso faz parte de processos habituais para os ocidentais.

Infelizmente, convém aceitar, ainda uma vez, isso, sabendo que a finalidade não é a sombra, é a Luz.
São esses processos que desencadeiam a perda da esperança.

No Oriente, eu creio que eles chamaram isso de jogos do Senhor (os Lella do Senhor), os jogos da chegada
da Luz e da saída da Luz.

Há uma grande mística na Índia, que viveu isso, que eu encontrei durante a minha vida e que se chamava Ma
Ananda Moyi, é claro.

***

Questão: uma pessoa seguiu os seus ensinamentos durante a sua vida e pergunta sobre eles, hoje.

Houve grandes mudanças.
Eu fui, na minha vida, como vocês sabem, iniciador da confraria da ordem de Melquizedeque, e fui enviado em

missão pelo meu grande Mestre adorado Peter Deunov, que me permitiu prosseguir uma preparação.
O meu ensinamento, durante a minha vida, foi uma preparação.

O meu ensinamento, hoje, não é mais uma preparação, é uma transformação, isso não é a mesma coisa.
Hoje, dirigimo-nos a um processo inteiramente novo, que eu tentei descrever com os meios da época, e que,

perfeitamente, iniciou Sri Aurobindo, antes de mim ou, também, o ensinamento da Mãe, em relação a
essa transcendência que está acontecendo, que não existia ainda há um século.



Então, não há antinomia, há progressão, como eu já disse em muitas conferências.
Durante a minha vida era preciso levantar-se para ir beneficiar-se das energias do Sol.

Vocês estavam completamente imersos na 3ª Dimensão.
Hoje, mesmo se isso for imaginado, vocês podem permanecer no seu leito e chamar o efeito do Sol, e vocês

terão o efeito vibratório do Sol.
Aí está a diferença.

A dimensão vibratória, a dimensão da Luz da 5ª Dimensão está muito mais próxima de vocês.
O que não quer dizer que não seja preciso fazer esforços, que não seja preciso fazer um trabalho de

purificação, mas, de qualquer forma, eu diria que as coisas estão aí, à vontade.
Basta, hoje, aceitar essa bênção que nos chega da 5ª Dimensão para transcender, completamente, os

ensinamentos que eu dei.
Assim como Cristo preparou, há dois mil anos, não através do que fez a igreja católica, mas através do que

permaneceu da noção do amor que perdurou, apesar de todos os erros.
Então, se Cristo falasse, hoje, em um corpo de carne, como Ele o fez junto a alguns médiuns, vocês acreditam

que Ele repetiria as palavras de dois mil anos atrás?
Certamente, não.

Mesmo há cinquenta anos, em relação a hoje.
É profundamente diferente e, no entanto, é a continuação.

Cristo disse: «ninguém pode subtrair ou acrescentar uma palavra às minhas palavras», porque era a Verdade.
Ele era a Vida, o Caminho, a Verdade, de toda a Eternidade.

Obviamente, hoje, Ele diria a mesma coisa, mas ensinaria, também, outra coisa, mas seria sempre o Caminho,
a Verdade e a Vida.

As palavras se adaptam às circunstâncias vibratórias, mas, também, à sua alma e à sua consciência,
simplesmente.

Então, não é contraditório, é uma evolução, simplesmente.
À época, eu tentava abrir a consciência para novas regras de vida que eram bastante formais, eu diria.

Hoje, vocês têm as energias espirituais que apenas pedem para entrar.
Então, é claro, é preciso ter o seu corpo limpo, a sua alma limpa para acolher o Senhor, no dia em que Ele vier,

mas o formalismo não é mais criado.
O único formalismo é o rigor da vontade da alma de encontrar a Luz e de acolher a Luz no mais profundo das

suas células.
É uma continuidade e, ao mesmo tempo, é diferente, mas a finalidade é sempre a mesma.

***

Questão: poderia nos falar de larvas astrais?

Não são entidades conscientes, como desencarnados ou elfos, ou gnomos ou salamandras ou fadas ou anjos
ou outros.

São habitantes que se nutrem a partir de pensamentos humanos, evidentemente que não são muito luminosos
e que têm uma forma de vida pseudoconsciente, que se mantém e se nutre de pensamentos que os geraram.
A particularidade dessas larvas astrais é, naturalmente, a de alinhavar-se nas auras humanas, pela parte inferior

do corpo, grudando-se no meio da coxa esquerda, geralmente.
Elas se prendem nesse nível e vão nutrir-se de pensamentos de mesma afinidade vibratória.

Mas essa região das coxas não está muito distante dos órgãos genitais, então, há inúmeras larvas astrais que
se nutrem de pensamentos relacionados com o ato de procriar, ou seja, de pensamentos sexuais, de

concupiscência, desprovidos de qualquer amor, de desejo de possuir, de desejo de coisas que são de
natureza humana não evoluída.

Aí está o que eu chamei de larvas astrais, que podem interferir no nível sexual, obviamente, e arrastar o ser
humano a uma dependência à sexualidade ou, eu diria, a algumas perversões.

***

Questão: poderia nos dizer o que vai acontecer para as almas que teriam feito a escolha de não
viver a ascensão?

Isso não tem qualquer espécie de importância.
Vocês sabem, eu há disse há dois anos, que o que acontece no interior é o que vocês observam no exterior,

seja para os climas ou para tudo o que acontece nesse planeta, que vocês sentem uns e outros.



O mais importante é a sua mestria.
Hoje, e mais do que a seis meses ou a um ano atrás, e ainda mais hoje, a urgência é de acolher o corpo de Luz

e de metabolizar esse corpo de Luz.
Então, não percam tempo para compreender o que vão se tornar essas almas recicladas, não procurem saber

o que Júpiter vai se tornar no fim do ano.
Alguns médiuns disseram-no, então, se vocês conseguirem, ótimo, mas ocupem-se da sua interioridade, do
que vocês são no interior, para transcender, totalmente, para acolher, totalmente, essa Luz, para digerir o que

desce com uma potência inigualável sobre esta Terra, mesmo com a presença do Cristo há dois mil anos.
A energia que vocês recebem sobre esta Terra, neste momento, representa mil vezes a energia que existia

durante a vida de CRISTO, e vocês não têm tempo de procurar rodeios, vocês não têm tempo de interessar-se
por essas pequenas coisas ou pelo que vai se tornar o vizinho.

O importante é o que vocês se tornam, vocês, e vocês sozinhos.
Vocês devem encontrar, como eu disse em várias ocasiões, a sua mestria, sozinhos.

É preciso, a todo custo, evitar entrar em análises, certamente sedutoras, certamente agradáveis no nível do
mental, mas que não contribuem em nada.

Especialmente se vocês estiverem, eu repito, em tempos extremamente curtos.
Vocês estão dentro, não estão mais fora.

Não é, em vinte anos, isso é agora, é imediatamente.
A cada minuto, a Luz desce, a Luz penetra em vocês, a Luz está aí, para transformar cada parcela desse ser de

3ª Dimensão que vocês ainda são.
Percebam, sintam essa fonte de cristal que penetra no interior de vocês.

O que mais tem importância, além disso?
Nada mais.

É o seu destino, de Ser Divino, voltar a tornar-se o que vocês eram.
E nada mais tem importância, nada do que vocês construíram, o karma não tem mais qualquer lugar, as

memórias não têm mais qualquer lugar.
Busquem a Luz, acolham a Luz e basta de todo o resto.

***

Questão: como se podem ajustar nossos diferentes corpos a essas energias?

Obviamente, a Luz é inteligente, então, se vocês se sentirem defasados, são efetivamente reajustes, por
vezes, pequenas dores, por vezes, grandes dores, mas não há técnica, não há ritual a fazer que vá permitir

melhor viver isso.
A única coisa a fazer é acolher, acolher na sua dimensão mais nobre: abrir o coração, receber, no centro do seu

ser, a Luz, e ter confiança na inteligência da Luz, sabendo que ela, progressivamente, vai pacificar o seu ser.
É preciso deixá-la trabalhar e isso não é uma técnica na qual seja preciso pôr a mão em tal ou tal lugar, ou seja,

preciso recitar não sei quantas «Salve Maria».
Vocês podem fazê-lo, se tiverem a impressão de que isso os ajuda, mas não é uma obrigação.

A única obrigação é a de acolher, de abrir-se e de deixar essa Luz trabalhar em vocês.
É como Cristo, que disse: «Pai, que a sua vontade se faça e não a minha».

E essa é a frase mágica, por excelência.
A Luz, a Vibração está aí, todo o tempo.

A presença da energia específica está no trabalho enquanto eu lhes falo, enquanto eu tento desviar sua
atenção em um nível que alguns de vocês percebem, que é diferentemente mais vibrante, diferentemente mais

potente do que o que vocês conheceram até agora, porque vocês estão dentro, eu repito.
Então, não se preocupem com qualquer outra coisa senão com essa Luz.
É realmente a coisa primordial, o resto não tem mais qualquer importância.

É preciso, certamente, continuar a viver, continuar a fazer, mas a sua consciência deve estar,
permanentemente, ocupada pela Luz.

Se vocês tiverem uma inquietação, se pensarem no trabalho, se pensarem no ser amado, é o mental que diz
isso, não é a Luz.

A Luz não se importa com o que não é da Luz, com o que não é o seu Ser Divino, vocês, e não com o que é a
sua vida.

***

Questão: por vezes, os filhos de pais separados são atraídos por... ?



Bem, há um que está na Luz e o outro na sombra e vice-versa, não?
Bem, tranquilize-se, os filhos não têm necessidade de que os pais coloquem o grão de sal deles.

Eles sabem o que é a Luz e, quando a Luz chegar, eles não terão necessidade da ajuda nem do papai nem da
mamãe, porque eles são seres de Luz, muito mais do que vocês.

Não ponham o sofrimento ou um olhar de sofrimento sobre algo que está desaparecendo.
Só conta a Luz, e os filhos não têm necessidade de fazer como vocês.

Eles encontram a Luz espontaneamente, naturalmente, quaisquer que sejam as experiências, quaisquer que
sejam os sofrimentos, porque eles não tiveram tempo, sendo crianças, de constituir o que vocês constituíram:

o corpo mental.
Então, eles são permeáveis à Luz.

***

Questão: e o que é dos adolescentes que são puxados entre o material e o espiritual?

Mas isso faz parte das lutas de todo ser humano sobre o planeta porque, se vocês ainda estão aqui, imaginem,
significa que ainda não fizeram a escolha da Luz, porque vocês não estariam mais aí, instantaneamente, não?

Então, as lutas, vocês as vivem, todos vocês, assim como as crianças.
Vocês não podem ajudá-las, exceto enviar-lhes toda a Luz do mundo.

Vocês podem enviar a elas todo o amor de uma mãe, todo o amor incondicional, como dizem, mas as lutas irão
prosseguir.

Se os pais, que são espirituais, enviassem a Luz a seus filhos para permitir a eles evoluírem e entrarem na Luz,
isso se veria sobre a Terra.

Isso se saberia, isso não se vê realmente, parece-me.
Não há muitas crianças que vão abandonar os blue-jeans e a música particular pela Luz e, no entanto, são

seres de Luz.
Então, não é preciso preocupar-se com elas – para todo ser humano, aliás, não é preciso se preocupar –

porque, quando a Luz estiver no seu máximo, vocês verão, efetivamente, o que irá acontecer.
Será que vocês vão se preocupar em levar malas ao outro lado, ou em saber como estarão vestidos quando

partirem?
Não, é outro modo de funcionamento.

É exatamente a mesma coisa que os espera.
Então, por que preocupar-se com o amanhã ou com os outros?

Estejam prontos, no seu coração, acolham a Luz, ou seja, não tenham medo, ou seja, tenham confiança,
mesmo nos períodos de escuridão e, simplesmente, aguardem, esperem, vibrem e vão para onde vocês

devem ir.
Vocês podem se preocupar com tudo o que emerge na sua sociedade: o interesse pelo planeta, o interesse
pela poluição, a nutrição sadia, o habitat sadio (e é louvável, em si, durante a minha vida eu já havia dito que é

muito importante).
Mas, hoje, não é mais importante: a Luz está aí, ela bate à porta da sua casa, então, abram-na.

O resto, isso nada mais quer dizer, em breve.
E a Luz é facilitadora.

Progressivamente e à medida que vocês deixarem entrar a Luz, vocês verão que as coisas irão se tornar, por
vezes, difíceis, mas, também, por vezes, muito mais fáceis.

Vocês vão entrar em processos não habituais para vocês, vão viver sincronias surpreendentes, não habituais,
depois, vão viver a fluidez, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, quer vocês tenham dinheiro ou

não.
Depois, a um dado momento, vocês vão viver o êxtase, depois, o êxtase vai partir e vocês estarão muito tristes,

porque vocês irão verificar, por si mesmo, a realidade disso.
Mas a Luz continua a trabalhar, a Luz continua a transformar as suas células.

Deixem-na fazer, não procurem defini-la.
Vocês podem interessar-se por isso, mas, quando a Luz estiver aí, é preciso acolhê-la.

Depois, nos períodos em que vocês se sentirem abandonados ou mais recuados, tentem fazer atuar o seu
mental, se quiserem, porque é difícil para um ser humano parar o mental, sobretudo um ocidental, mas, eu

repito, o mais importante é acolher.
Então, não coloquem dor suplementar no que vive esse planeta.

Pensem na «Luz» todo o tempo.

***



Questão: poderia nos dar as próximas datas importantes de descidas de energia?

Perfeitamente,
As datas mais importantes da humanidade, para o próximo período, são o dia 18 de setembro deste ano e o

dia 27 de setembro, que correspondem aos portais dimensionais 9/9/9, que é da numerologia: 7 + 2 = 9.
9/9/9 é o inverso de 6/6/6, ou seja, a Luz absoluta, o reino da Luz, a derrota da sombra, a Ascensão.

***

Questão: o 9 corresponde também ao eremita. Então, como administrar as relações com o outro?

É difícil porque, se o outro estiver na sombra, ele vai dar um par de bofetadas.
É assim.

É preciso, sobretudo, não reagir.
O problema é que, quanto mais vocês subirem para a Luz, mais vocês vão cair em suas próprias resistências,

mas, também, no exterior.
Imaginem que você viva com alguém que não gosta, de modo algum, da Luz, e que vê você cada vez mais

luminoso, mas é intolerável para ele!
O que ele tem vontade de fazer?

De dar-lhe bofetadas, um tiro de pistola.
É lógico.

Imagine que você seja um patinho todo negro em um canto e que você vê um patinho cheio de Luz que chega,
é intolerável.

Então, é lógico.
Qual é o mais inteligente?

Aquele que continua a crescer na sua Luz.
É por isso que eu disse que, obviamente, haverá resistências, obviamente, haverá invejas, coisas menos

agradáveis.
Mas não é preciso interessar-se por isso, é preciso crescer na Luz, sempre, até que a Luz o faça desaparecer,

e o outro ficará bem aborrecido, porque ele não terá mais ninguém em quem dar bofetadas.
Creiam-me, é a única solução.

***

Questão: você tem preconizações para melhor integrar essas energias?

Completamente, mas isso eu já disse: acolher.
É a palavra chave, é o cálice de Graal que se enche, é o coração que se abre para receber essa Luz, nada

mais há.
O que vocês querem fazer mais?

Se isso ocorrer como é previsto, vocês nada poderão fazer, absolutamente.
Então, deixem acontecer.

***

Questão: acolher essa energia requer concentrar-se no enraizamento?

Não há que concentrar, há que deixar acontecer essa energia.
Então, caro amigo, talvez você tenha necessidade de enraizar, no que se refere a você, mas isso não é,

absolutamente, uma regra geral.
O importante é acolher essa Luz, essa Luz é inteligente.

Então, com certeza, ela vai favorecer o enraizamento.
Para outros, ela vai favorecer a abertura de tal ou tal centro.

Então, é preciso deixá-la atuar.
Se, por outro lado, a sua consciência disser para ir enraizar-se, faça-o, mas não é uma regra absoluta, não é

uma regra para todo mundo, isso.
É preciso efetivamente compreender que a realidade da 5ª Dimensão não é a realidade de todos.



Cada um tem a sua própria realidade, cada um tem a sua própria verdade.
Então, não há modelo universal, especialmente na 5ª Dimensão.

A única coisa que se pode generalizar é a elevação Vibratória, que está aí.
Mesmo aqueles que não a sentem, vivem isso.

Então, se eles não a sentirem no nível do chacra do coração, no nível do chacra coronal, é porque ela penetra
em outros lugares, onde é menos agradável, mas ela está aí, mesmo se eles não a sentirem.

***

Questão: poderia nos falar da energia da deusa?

Esta é uma grande palavra para chamar a Mamãe.
Por que não Isis, também, por que não a Dama Branca, se quiserem?

É simplesmente a energia do arquétipo feminino.
Então, vocês podem idealizá-la como a sublime deusa.

Eu a chamo de energia da Mamãe, é a polaridade feminina do Pai que foi levada por alguns seres sobre a
Terra: Maria, Ma Ananda Moyi e muitas outras.

***

Questão: o número de dimensões é finito ou infinito?

É quase infinito, é claro, mas digamos que as vibrações individualizadas, não necessariamente em um corpo
humano ou não humano, em um corpo planetário, por exemplo, pode subir até a 36ª Dimensão, mas isso não

para aí.
Mas, depois, isso está além das palavras, do que se pode tentar sonhar ou pensar.

***

Questão: e sobre a evolução da Luz?

Já na 5ª Dimensão, a Luz não é mais redonda, ela é hexagonal.
Vocês captam todos os pensamentos daqueles que estiverem na 5ª Dimensão com vocês.

Hoje, vocês conhecem a Luz sob uma forma redonda.
Nos mundos supraluminosos, a velocidade da Luz é instantânea, de fato, e a forma da Luz é diferente,

simplesmente, o que propicia propriedades físicas e psíquicas - na falta de outras palavras - que fazem com
que o ser humano se torne telepático e capte os pensamentos de todas as unidades de consciência que estão

em um espaço não distante.
As consciências são harmonizadas na harmônica da nova Terra e, portanto, em harmonia, também, com todos

os pensamentos dos seres humanos.
Não há cacofonia.

Os pensamentos são muito mais puros.
Não há mais necessidade de palavras: eu penso uma frase e vocês captam a frase.

Em contrapartida, vocês não captam de forma unidirecional.
Se vocês estiverem cercados por quinhentos seres ou mil seres, vocês vão captar mil pensamentos ao mesmo

tempo.
O cérebro não funciona mais do mesmo modo.

A linguagem não tem mais razão de ser.
Nada se mistura.

A consciência individual permanece.

***

Questão: há uma relação entre a sincronia e a consciência coletiva?

A sincronia é um fenômeno vibratório que, em princípio, nada tem a ver com a consciência coletiva.
A sincronia é um mecanismo que se manifesta a partir do momento em que vocês estão alinhados com a sua



dimensão superior, indo colocar na sua vida coisas não habituais.
Digamos: você pensa que alguém vai telefonar, ele telefona em cinco minutos.

Isso nada tem a ver com a consciência coletiva.

***

Questão: o que significa quando várias pessoas vão, sem saber, ao mesmo sentido?

Isso não é, nem a consciência coletiva, nem a sincronia.
Isso faz parte de aspectos vibratórios que foram chamados, eu creio, de campos mórficos ou de ressonâncias

de campos.
Isso nada tem a ver.

São egrégoras, se quiserem.
A consciência coletiva não existe nesta Dimensão, ela não pode existir.

***

Questão: as descidas de energia correspondem ao que alguns chamam de «Santo Espírito» ou
«Brilho Flamejante»?

Pode-se dizer que a Shakti é a polaridade feminina do Pai, a Shekinah, a estrela flamejante, etc., etc..
É um dos componentes da Luz.

Aquilo de que eu falo, que desce agora, está além da Shakti, além da Shekinah, além do que vocês
conheceram até agora.

É a totalidade da Luz que desce, é completamente diferente.
Até agora, era a Shakti que desencadeava os processos de despertar, ou seja, uma energia feminina, suave,

que chegava aos chacras superiores e que descia nos chacras.
O que vocês sentem, alguns de vocês, agora, não é a Shakti, é a Luz, com um L maiúsculo, é a totalidade da

Luz que desce, é o Logos Solar que desce.
Não se está mais na polaridade feminina.

Vocês estão na polaridade masculina.
É totalmente diferente, mas a Shakti é uma parte, um componente dessa Luz.

A vibração é muito mais rápida, ela provoca modificações mais intensas, mas vocês vão ver quando a mamãe
vier, ela vai fazê-los viver isso muito mais.

***

Questão: o que é denominado Kundalini é, portanto, um fenômeno parcial?

A subida da Kundalini é uma subida de energia que é chamada de fogo elétrico ou de fogo terrestre, se
preferirem, a transcendência da matéria.

O que vem é a energia do Pai, a energia do Logos, é profundamente diferente.
O objetivo dessa energia do Logos é também despertar a Kundalini, é claro, mas de fazer subir com ela o

caminho que vai tomar a Kundalini, após ter recebido a energia do Pai.
Aí, não há subida ao longo das costas, há subida em todo o corpo.

É a diferença essencial em relação ao despertar da Kundalini.

***

Questão: vocês estão felizes, agora?

A palavra feliz não corresponde à realidade do que nós vivemos.
Eu creio que eu já revelei que i meu espaço de vida é a partir da 9ª Dimensão.

A palavra feliz não corresponde à realidade.
A palavra alegre não corresponde à realidade.

É um estado, eu diria, de plenitude, um estado de felicidade, no sentido de consciência total.
Aí está o que eu posso dizer.



***

Caros amigos, eu lhes dou a minha Bênção.
Eu vou dar o meu lugar para a Mamãe, que está aí, agora, já tem algum tempo.

Eu lhes digo até a próxima vez.

************
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Bom dia a todos.
Vou, como de meu hábito, escutar suas questões e tentar dar-lhes todas as Luzes possíveis em relação às suas interrogações.

Questão: o fato de eu ter problemas financeiros em minha atividade profissional é um sinal de que não estou mais em meu
lugar?

Cara amiga, é importante, hoje, mais do que nunca, sentir-se no bom lugar, qualquer que seja a retribuição.
Então, haverá pessoas que estão em lugares que não lhes parecem bons e, no entanto, terão muitas retribuições.
Outras estarão em seu lugar, mas vão sentir que sua retribuição não está em relação com a intensidade do trabalho fornecido.

O mais importante hoje, mais do que nunca, é sentir-se em seu lugar.
É, sempre, dado o necessário, mas, jamais, mais.
É importante compreender que os modos de funcionamento da sociedade que vocês estabeleceram entram, agora, no reino do
«sempre mais»: sempre mais dinheiro, sempre mais prazeres, sempre mais disso ou daquilo e, a cada vez que isso é mais, é menos
espiritualidade.

Então, se vocês têm a chance de ter uma atividade que nutre sua alma, antes de nutrir seu corpo, então, é isso o mais importante,
mesmo se, por vezes, efetivamente, seja, por vezes, mais difícil encher os bolsos.
Mas é melhor preencher a alma, creiam-me.

Questão: como escolher entre o desejo de desembaraçar-se de uma doença e o fato de aceitá-la?

A resposta far-se-á em dois níveis.
É preciso, efetivamente, compreender que a encarnação, nessa dimensão, acompanha-se da noção de doença.
Então, é extremamente sedutor encontrar as causas profundas das doenças, quaisquer que sejam, quer elas sejam situadas nas
esferas mentais, emocionais ou em outros níveis.
É, sempre, importante para o ser humano nesse corpo encontrar uma justificação.
Essa é uma primeira parte do caminho, e inúmeros de vocês o fizeram, durante certo número de anos.
É, como dizer, perfeitamente louvável, porque há necessidade de dar um sentido ao sofrimento.
Isso sempre existiu, não é?

É preciso, efetivamente, compreender que, hoje, dadas as vibrações que estão sobre este planeta, inúmeras doenças aparecem ou
desaparecem, independentemente de sua vontade pessoal.
É importante compreender que, a um nível de consciência, é importante lutar contra a doença.
Em outro nível de consciência, que muitos de vocês integraram, é preciso, primeiro, compreender porque a doença está aí, não,
unicamente, ao nível das causas orgânicas, mas, também, psíquicas, ou seja, que vão dar os elementos de compreensão, porque
vocês têm essa doença.
Vocês vão, portanto, resolver algo e lutar contra a doença, não agindo sobre a doença, mas sobre a suposta origem dessa doença.
Isso é muito louvável, também.

Mas há outra fase, na qual a doença é considerada como parte da encarnação, na qual a doença tem algo a dizer-lhes.
Mas, também, é preciso admitir que a doença é uma quintessencialização de seu ser, ou seja, através do sofrimento da doença, é
dado algo à alma, que é uma alavanca extraordinária de elevação e de purificação.
Isso faz parte, também, do jogo da encarnação.

Então, se vocês adotam esse ponto de vista, é importante, nesse nível de consciência, não procurar o porque do como de uma doença
e não mais procurar lutar contra a doença ou contra as causas, mas, efetivamente, considerar essa doença como um fator evolutivo.
Quando vocês consideram essa doença como um fator de transcendência e de evolução, então, a doença poderá afastar-se de vocês
sem, contudo, lutar contra.

Volta-se, sempre, à mesma frase: «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Quanto mais seu nível de consciência ampliar-se, mais é importante passar nessa noção de dimensão.
É preciso não ver a doença como uma punição, mesmo se, efetivamente, a maior parte das doenças não chegue, jamais, por acaso,
há, sempre, uma justificação em algum lugar.
Mas ver isso assim é permanecer na dualidade: ver o que é luminoso e o que não é luminoso.

Hoje, é-lhes solicitado passar além disso, é-lhes solicitado dizer-se «a doença está aí, eu sei porque ela está aí».
A questão é «eu vou lutar contra a doença» ou interrogo-me, unicamente, sobre a qualidade da vibração de minha alma e continuo a
subir de vibração em vibração e a doença fará o que ela quiser.
Geralmente, se vocês sobem, realmente, em vibração, a doença não poderá acompanhá-los, ela será obrigada a soltar, obviamente.
Então, a solução verdadeira está nesse nível.
Mas é verdade que, de vida em vida, vocês tomaram, nós tomamos o hábito de procurar as causas, de procurar porque algo não está
na linha reta da Luz, é a justificação normal, evidentemente, do ser humano, e é assim há milênios e milênios, mas as coisas estão
mudando, muito rapidamente.
Aí está a resposta que eu posso dar.

Questão: como fazer quando o cônjuge não se interessa pelo caminho espiritual?

O.M. AÏVANHOV – 13 de julho de 2007
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Infelizmente, não há preconizações para que uma pessoa decida abrir seu caminho.
É uma questão eminentemente íntima, e o cônjuge está mal colocado nesses casos para ser aquele que vai iniciar o caminho.
Ou os dois começam o caminho, ou há um no caminho e o outro está na reação em relação a isso.
Geralmente, a reação está ao oposto, porque a relação a dois faz com que, quando os dois estão de acordo, é perfeito, mas quando
um busca o espiritual, o outro vai buscar o material.
E, infelizmente, o parceiro, nesse caso, é, certamente, o ser o mais mal colocado, eu diria, para pôr o outro em uma forma de abertura
de caminho.
Isso é geral.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que essa pessoa é completamente livre de suas escolhas e de entrar em um caminho ou
outro.
A partir do momento em que se é dois, eu concebo que isso possa ser difícil, mas a maior abertura é, também, aceitar que o outro não
seja, necessariamente, como se gostaria que ele fosse.

Questão: como superar os sofrimentos ligados às perturbações atuais?

O efeito desestabilizador é ligado, unicamente, ao olhar portado.
É solicitado, hoje, mais do que nunca, quaisquer que sejam os eventos exteriores, quaisquer que sejam as perturbações ligadas aos
elementos, quer sejam as perturbações ligadas ao humano, quaisquer que sejam, o importante é que todas as perturbações que estão
aí e que os afetam em graus diversos não são feitas para serem esquecidas, mas para serem transcendidas.

Como transcender tudo isso?
Obviamente, quando se sente o sofrimento de algo que se produz, tem-se a impressão de ser submerso por aquilo.
O único modo é o de voltar-se para seu ser interior, o que não quer dizer excluir-se do mundo, longe disso, isso quer dizer,
simplesmente, reforçar sua conexão com sua essência, com sua unidade.
Naquele momento, torna-se muito mais fácil enfrentar porque, progressivamente e à medida que vocês entram em sua essência
interior, em sua unidade, em sua irradiação de ser, progressivamente, vocês entram na alegria interior, nessa fluidez, nessa unidade.

O exterior, qualquer que seja, mesmo o mais dramático, não pode mais tocá-los.
Então, com esse sofrimento que vem do exterior, é importante voltar-se, ainda mais, para o interior, para encontrar a indizível alegria
que habita em todo ser humano ao nível do coração.
A solução está, unicamente, nesse nível porque, se vocês querem lutar contra, é como a doença, vocês ali não chegarão, porque o
exterior será cada vez mais perturbado, aí, agora.

Então, é preciso adotar uma atitude interior perfeita, uma atitude que os aproxima de sua dimensão de ser.
Tudo isso está aí apenas para isso.

A grande lição que vocês vão viver é, justamente, esta: quaisquer que sejam os distúrbios exteriores (e eu chamo de exterior tanto a
família como o mundo, como o universo, como os próximos, como os inimigos, como os amigos, isso não tem qualquer importância),
tudo isso deve ser transmutado à Luz interior.
Vocês transmutam, quando tocam sua essência, vocês irradiam a alegria e, naquele momento, o exterior não tem mais importância
alguma.

Todos, aqui, têm vivido, em graus diversos, experiências de vida, de fusão com seu ser interior.
Isso, talvez, tenha durado um bilionésimo de segundo ou algumas semanas, mas, naquele momento, vocês são a Fonte.
Nada mais do exterior pode atingi-los.
Isso não quer dizer que o exterior não lhes importe, isso quer dizer que sua irradiação e sua qualidade de ser atinge tal nível, que nada
mais pode afetar essa irradiação de ser.
É isso que é preciso encontrar hoje.

Então, para nada serve pôr velas para proteger-se, totalmente, desse exterior.
Ele está aí, obviamente.
Então, por vezes, vocês têm a impressão de que esse exterior incomoda-os para encontrar seu interior, sua essência interior, porque
seu olhar está, ainda, demasiado voltado para o exterior, simplesmente.
Se ele estivesse mais voltado para o interior, vocês não se aperceberiam, de modo algum, qualquer influência desse exterior sobre seu
ser interior.

Questão: como não ser cortado do sentido do sagrado?

Então, isso é algo que é extremamente corrente no desenvolvimento espiritual do ser humano.
Vem uma época, na qual vocês reencontram a Luz, quer vocês a chamem felicidade, sentido do sagrado, samadhi, êxtase, íntase,
pouco importa.

Há, a um dado momento, que deve ser lembrado, no qual vocês reencontram, de maneira total, consciente, a Luz, que cada um vai
traduzir com as próprias palavras.
Infelizmente, essa experiência vai durar, conforme as pessoas, de alguns minutos a algumas semanas, raramente mais porque, depois,
vocês recaem a um nível vibratório que era o seu antes, mas vocês vivem com a lembrança de sua experiência e, portanto, sua
esperança é a de reproduzir esse estado.

Mas, para reproduzir esse estado de modo estável e definitivo, de algum modo, há, ainda, um trabalho a fazer, que é, também, o soltar,
ou seja, enquanto vocês dependerem de circunstâncias exteriores, enquanto atribuírem às circunstâncias exteriores a dificuldade para
reencontrar esse estado, é que vocês não estão, suficientemente, voltados para o interior.

Então, não é uma questão de meditar mais longo tempo, não é uma questão de orar mais longo tempo, é uma atitude da consciência,
que deve voltar-se, totalmente, para o divino.
É, também, o abandono à Luz porque, quando se vive a primeira experiência da Luz, vive-se essa experiência nada tendo
abandonado.
Tem-se a impressão de que se vai manter seu pequeno conforto e sua pequena vida, mas a Luz, quando ela se instala, é um
cataclisma.

Olhem os místicos, olhem na igreja católica, ohem em todas as tradições, os seres que tiveram a revelação da Luz.



Houve um antes e um depois, em todo caso, para aqueles que permaneceram na Luz, para os seres particularmente missionados.
Mas aqueles que vivem a experiência da Luz que, depois, voltam às vidas normais, não têm mais do que apenas uma esperança: é a
de reencontrar esse estado.
Mas reencontrar esse estado necessita de um trabalho que não é insuperável, mas um trabalho de abandono.

Abandonar-se à Luz é outra coisa que viver a experiência da Luz.
Isso necessita do que fez Cristo na cruz: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Isso é importante.
Então, vocês vivem com a lembrança, mas a lembrança não é a experiência, obviamente.
Então, vocês passam seu tempo, através das leituras, através das meditações – o que é muito louvável, eu repito – a procurar a
experiência que vocês viveram.

A experiência está aí, em seu coração, ela espera apenas uma coisa: que vocês se abandonem, totalmente, a ela e, isso, é uma
escolha da consciência, isso não depende de uma técnica.
É aceitar ver sua vida dissolvida, é, de algum modo, uma pequena morte.

A passagem à ressurreição e não à iluminação necessita de morrer.
É preciso morrer para quê?
Morrer para si mesmo, morrer para o que se construiu, morrer para o que se construiu ao redor de si e em si e, isso, é um processo
químico, também.
Não é, unicamente, um processo energético e de consciência.
É preciso, para isso, abandonar-se, totalmente, para entrar nessa mestria de Luz.

Eu falei de processos químicos, porque isso corresponde a modificações extremamente importantes ao nível do metabolismo do
cérebro, isso corresponde a uma modificação de hormônios mediadores, o que vocês chamam os neuromediadores, ao nível da
cabeça.
Há um hormônio, que é conhecido há pouco tempo sobre a Terra, que é o hormônio que se ativa quando da experiência de morte
iminente ou quando de experiências místicas, que se chama epifisine, um hormônio secretado pela epífise (glândula pineal).
Esse hormônio vem inundar o cérebro, no momento em que há esse estado de sagrado que é vivido, esse reencontro com a Luz.
E, depois, obviamente, se as conexões não se estabelecem de maneira formal com outras zonas do cérebro, bem, recai-se ao nível da
consciência comum.
Apenas quando da ativação definitiva ao nível da química do cérebro é que isso vai provocar um estado estável.

Há, também, uma conexão que deve fazer-se ao nível do cérebro com o coração, em outro nível que não o neuronal.
É um nível de consciência pura, no qual a alma toma, totalmente, posse do corpo e não, unicamente, a alma que é alojada assim, atrás,
no coração, mas a alma toma posse, totalmente, de todo o cérebro e de todo o organismo.
É apenas naquele momento que o ser entra na ressurreição ou nos samadhi, se preferem, ou iluminação do supramental.
É um estado que viveram inúmeros sábios orientais, Muktananda, por exemplo, Yogananda e outros.

Questão: qual diferença você faz entre a alma e o Espírito?

O Espírito é algo que vem para vocês, através dos processos ascensionais.
De momento, é-lhes solicitado despertar, totalmente, sua alma.
O Espírito está em outro nível.
O espírito é a centelha, o Espírito é o mesmo, em toda vida.
Há famílias diferentes, filiações de alma diferentes, mas há, ao nível do Espírito, uma unidade.
Não há família de Espíritos, há um Espírito.
O grande Espírito, que é o mesmo em todo Espírito.
Isso é outro nível ainda, está-se além da ressurreição, está-se em iniciações posteriores, eu poderia dizer, ao que vocês podem viver
na encarnação.
O que vem para vocês não é a dimensão da alma.
O que vem para vocês, atualmente, em seu Sistema Solar, é a dimensão do Espírito, e vocês apenas poderão reencontrar o Espírito se
já reencontraram sua alma.

Questão: então, como reencontrar a alma?

Não há técnica para isso.
É algo que é a aceitação da vontade da alma.
O problema é que, através do jogo da encarnação, os seres humanos afastaram-se da própria alma.
A alma está mais ou menos distante da manifestação na personalidade, para outros, ela está muito próxima.
Ela se torna próxima quando vocês vivem a experiência do sagrado, quando virem a experiência mística de «tudo é amor» e, depois,
vocês recaem.
Esse é o primeiro contato, real, com a alma, mas não com o Espírito.
O contato com o Espírito necessita de ter, já, contatado a alma, ter ativado todos os chacras, feito subir o kundalini, constituir o corpo
de Luz.
Naquele momento, vocês podem ser regados pela fonte de cristal, que é ovajra dos tibetanos, que corresponde à fonte de Luz que vem
regar sua alma.
Isso é o Espírito.

Questão: para reencontrar a alma, é necessário cortar todas as nossas relações, nossos apegos?

Isso depende do que você chama «cortar».
Não é questão de fazer a faxina para o vazio ao redor de si.
É questão de cortar de maneira totalmente diferente, ou seja, voltar o olhar para o interior.
As relações jamais foram obstáculo para a primeira experiência.
Em contrapartida, a um dado momento, será preciso fazer como Cristo disse aos seus apóstolos: «deixem os mortos enterrarem os
mortos» e, aí, efetivamente, será preciso saber o que é que é o mais importante.
Mas ninguém, jamais, pedirá a vocês para suprimir marido, mulher, filho, família, casa, automóvel.
Não foi isso que eu disse, tudo isso é uma atitude ligada à consciência, em primeiro lugar.

Há místicos que foram casados, que tiveram filhos.



Mas é verdade que, em diferentes tradições, eles estiveram sozinhos, porque é muito mais fácil ser sozinho do que estar acompanhado
nesse caminho.
Então, há, nesse momento, tolices que são ditas para reencontrar a Luz: é preciso ser dois, é preciso encontrar a alma irmã, a alma
gêmea, a família.
Isso são tolices, porque a Luz, é preciso encontrá-la no interior de si, unicamente no interior de si.

Não se vai procurá-la no outro, isso é uma heresia.
Se não se encontrou em si, não se vai encontrá-la no exterior.
Em contrapartida, se vocês a encontraram em si, vocês vão encontrá-la em todo ser humano.
Vocês a perceberão por trás das vicissitudes da encarnação daquele que não encontrou a Luz, entretanto, é real.
Então, não há regra estabelecida.

Não é porque vocês vão cortar as relações com papai, mamãe, ’s filhos, a mulher, o marido que vocês vão encontrar a Luz.
Não é fechando-se em uma caverna que vocês vão encontrar a Luz.
Há os que permaneceram muito tempo, eles continuam esperando.
Não é função de circunstâncias exteriores é, unicamente, função de seu olhar interior.
É isso o mais importante.

Entrar em contato com sua alma vai traduzir-se por um estado de êxtase e, também, pela ativação de algumas funções que os orientais
chamaram os poderes da alma, os sidhis.
Os sidhis são a ativação de marcadores do contato com a alma.
É a construção do antakarana.
É a possibilidade de ouvir o som da alma, esse som da alma que é ouvido no ouvido esquerdo.
Há sete sons diferentes.
O importante é compreender como as energias que estão aí, que entram em vocês, em nós, como elas podem despertar a alma.
Para isso, é preciso voltar-se para o coração, onde se encontra a alma.

O Pai encontra-se na divindade interior, ao nível do peito, mas, também, com um retransmissor na cabeça.
Em contrapartida, sua alma não se encontra na cabeça, ela se encontra no coração.
O Espírito encontra-se no coração e na cabeça, mas isso é uma etapa ulterior.

Então, convém portar a consciência, a atenção, a concentração, o mais possível, para o coração, para que a energia que chega pela
coroa desça ao coração.
Vocês sentirão a vibração do chacra cardíaco, naquele momento vocês entrarão no êxtase.

Questão: como ampliar as vibrações do coração e da consciência?

Voltando-se para seu coração, simplesmente.
Porte sua consciência no coração, simplesmente.
Porte sua consciência onde se encontra a divindade.
Hoje, vocês estão na irradiação do que se chama o Espírito Santo.
Vocês recebem essa Luz há vinte anos agora.
Essa Luz chega pelo chacra coroa.
Hoje, é-lhes pedido, o mais possível, portar essa energia no coração, para abrir o coração, e é tudo, não há técnica.
Não é um mantra que vai abrir o coração, basta portar, diretamente, a consciência no coração.
É tão simples assim.

Questão: o que fazer quando se é confrontado ao ódio do outro?

Se você responde ao ódio por uma necessidade de proteção, você reforça o ódio.
Se você entra no amor, você reforça, também, o ódio, mas a diferença é que, naquele momento, o ódio não pode mais atingi-lo.

Então, em face do ódio, em face do descaso do mundo, em face daqueles que não compreendem para o que vocês se inclinam, é
importante progredir na elevação espiritual e vibratória.
Se você recai no jogo da oposição, se recai na proteção do vale tudo, você reforça, ainda mais, o ódio, e o impacto sobre você será
maior, mesmo se tenha a impressão, em um primeiro tempo, de estar protegido.

S Luz nutre-se de Luz, a sombra nada pode contra a Luz, quando a Luz cresce, a sombra pode algo contra a Luz quando a Luz
interessa-se pela sombra, isso é muito importante para os tempos que vêm.

Questão: o que você chama «sombra»?

A sombra é a oposição à Luz.
A sombra é da Luz que não é etérea.
A sombra é o que é divisão, dualidade.
A Luz é o que é unidade, amor.
A sombra é o que é ausência de amor.
A sombra e a Luz, nessa dimensão em que vocês vivem, vive-se em oposição.
Há dimensões nas quais a sombra não pode existir, porque a Luz está por toda a parte, a Luz toma todo o lugar.
No mundo que vocês experimentam, a Luz não está por toda a parte, longe disso.
A sombra tomou uma importância fenomenal, e é apenas através da ausência da Luz que vocês concebem a sede da Luz.
É o jogo da encarnação, tal como foi decidido por instâncias superiores, digamos.

Então, em seu mundo, hoje, que é um mundo em transição, que vai funcionar, em muito pouco tempo, com regras diferentes, é-lhes
solicitado, agora e já, aceitar as regras da nova dimensão, na qual a sombra não existe.
Então, como vocês querem entrar na Luz, onde a sombra não existe, se passam seu tempo a encontrar o que é da Luz e o que é da
sombra?
Vocês fazem o jogo da dualidade e, portanto, o jogo da encarnação.
A experiência da Luz que vem para vocês é uma experiência não dual, é uma experiência de unidade, de transcendência, na qual não
há qualquer lugar para a sombra, há lugar apenas para a irradiação do amor.



Então, é preciso, agora e já, apreender isso e entrar nisso quer dizer que não é preciso mais procurar, de maneira ideal, não ver a
sombra, mas ver apenas a Luz.
Para tornar-se um pouco como uma criança que vê tudo com o olhar novo, com um olhar no qual tudo é Luz.

Questão: o que vai acontecer em 27 de dezembro?

É uma passagem cósmica. Como vocês tiveram no ano passado, com os cometas que passaram muito próximos da Terra.
Os cometas são ligados à energia Micaélica, é a energia do fogo de Miguel que se derrama sobre a Terra.
O evento que corresponde ao fim desse ano de 2007 é capital, na evolução da humanidade.

Então, eu sei que inúmeros seres fizeram referência ao aparecimento de um novo planeta, de um novo Sol, outros, ainda, do
basculamento dos polos.
Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, como nada de tudo isso.
O mais importante é que as influências do Sol Central da galáxia vão encontrar-se multiplicadas.
Então, vocês, seres humanos, vão ali responder ao seu modo, ou abrindo, ainda mais, seu coração e sua cabeça ao Espírito, ou
recusando, e os planetas vão fazer a mesma coisa.
No caso de um planeta que aceitaria a totalidade da irradiação do Sol Central, efetivamente, vocês assistirão à transformação de um
planeta em sol.
No mínimo, vocês terão influências climáticas extremas, mas, também, na consciência, que serão, de qualquer modo, extremas.

Isso são eventos que vão, eu repito, depender da reação de cada ser humano.
Nós não podemos dizer, de maneira definitiva, que tal dia, a tal hora, acontecerá isso.
Tudo o que eu posso, simplesmente, dizer, é que vocês entraram agora, totalmente, nos tempos da transformação.
Não é em dez anos, não é em vinte anos, não é em cinco anos, é agora.
Esse agora que se estende desde alguns dias e até alguns meses, mas não mais, e tudo é possível durante essa transformação, uma
vez que é uma transformação.

Mas eu não posso definir os quadros disso.
Eles serão adaptados, progressivamente, em função das respostas da humanidade, mas, também, dos planetas.
Se vocês não estão prontos agora, vocês não o estarão, jamais.
Não vale a pena esperar.
Há os que se sentem prontos há dezenas de anos, e eles verão que não estão prontos, no momento em que isso acontecer.
Há outros que se dizem «não estou pronto» e que estão prontos.
Tudo depende da faculdade de abrir seu coração, unicamente disso.
A abertura do coração é, necessariamente, o soltar.
O coração apenas pode abrir-se se há, efetivamente, o soltar.

Caros amigos, creio, agora, que vou deixá-los e reencontrá-los amanhã.
Eu lhes aporto a minha bênção.
E, sobretudo, não se esqueçam de que o mais importante é o que acontece em seu peito, no interior de seu ser.
Aproveitem da intensidade do Espírito que desce para vocês para acender a energia da alma, para que essa alma possa iluminar, por
sua vez, seu corpo e sua personalidade.
Para isso, é preciso entrar na essencialidade, isso é muito importante.
Eu lhes aporto a minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Questão: poderia falar-nos de categorias de almas?

Eu não empreguei a palavra categoria, eu empreguei a palavra filiação, empreguei a palavra origem, eu não
falei, absolutamente, de categoria, a palavra não é, absolutamente, adequada.
Há almas de origem diferente, mas o Espírito e a finalidade são únicos.
Nós temos, todos, o mesmo Espírito, multiplicado ao infinito, é a centelha divina.
Agora, a alma tem uma polaridade; a polaridade é ligada não a um grupo, mas a um tipo de trabalho que deve
ser realizado, tanto na encarnação como em outros planos intermediários.
Não há interesse algum em definir um plano de alma.
Não há hierarquia aí.
Há, simplesmente, uma polaridade do trabalho a fornecer, mas, também, uma tonalidade, eu diria, em relação
com a vibração da alma que pode ser, efetivamente, diferente, de acordo com as filiações que são diferentes.
A filiação está em relação com a origem planetária, já.
Nem todas as almas veem desse Sistema Solar, sobretudo neste período.
Eu diria que unicamente cinquenta a setenta por cento das almas vêm dessa origem solar.
As outras vêm de outros sistemas solares, ao nível de sua fonte de alma, eu esclareço, e não de Espírito.
Há, também, um trabalho de alma que é diferente, segundo a polaridade da alma.
Há almas cuja polaridade é a de encontrar a Luz na matéria.
Há outras almas que têm o trabalho de encontrar a Luz na Luz.
Há outras almas que estão aqui para fazer o equilíbrio entre a matéria e a Luz.
Isso não pressagia qualquer evolução mais ou menos importante.
As almas têm polaridades, o que não existe ao nível da centelha, obviamente.
Questão: poderia falar-nos de almas irmãs e de almas gêmeas?

É um assunto extremamente complexo.
Houve inúmeras intervenções de forças obscuras que procuraram fazê-los crer que vocês não podiam
encontrar sua filiação divina se não estivessem emparelhados ou associados a outras almas, mas vocês são
associados a milhares de almas.
Por que associar-se, unicamente, a uma só alma?
Vocês são irmãos e irmãs, associados na encarnação.
Suas almas, mesmo se não vêm da mesma Fonte, vêm do mesmo Espírito.
Então, por que privilegiar e pôr relações onde elas não existem?
Há almas que vêm, de fato, de uma dicotomia, ou seja, uma alma, a um momento, pôde dividir-se em duas
almas, mas essa divisão não tem qualquer razão para reproduzir-se na encarnação.
Então, por vezes, isso dá situações um pouco cômicas, nas quais pessoas pensam que, para encontrar sua
realização, devem encontrar sua alma irmã, sua alma gêmea, sua metade, como se diz, mas não há processo
assim.
O homem deve procurar, sozinho, o caminho da Luz.
Então, vocês estão todos religados, uns aos outros, mas não, especialmente, a uma alma.
Vocês reencontram, a cada fim de estrada que fazem, almas que já reencontraram em outras situações, em
outros espaços ou em outros sistemas solares.
Não há relações que sejam irremediáveis e fixas, mesmo quando as almas dividiram-se, porque é um processo
que existe.
Não é por isso que vocês devam reencontrar essa referida metade de alma, uma vez que cada alma é
completa, na totalidade e na unidade.
Questão: o que é das «velhas» almas?

Há almas que entraram em manifestação nessa terceira dimensão desde os tempos antigos, que participaram,
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inteiramente, desse ciclo de encarnação na terceira dimensão que é de cinquenta e dois mil anos.
Outras almas, em contrapartida, fizeram a experiência da encarnação nesse planeta desde muito pouco tempo.
Mas não são, necessariamente, as mais evoluídas, aquelas que estão aí há muito tempo.
Nada a ver entre a juventude de alma e a evolução.
Há almas muito velhas que não são sábias, de modo algum, e há almas mais jovens que são muito sábias.
A maior parte das crianças a quem vocês chamam índico, cristal ou diamante são crianças que viveram muito
poucas encarnações.
São almas jovens para esse plano e, no entanto, elas são muito mais velhas quanto à origem de Espírito.
Questão: é verdade que se podem viver diferentes tempos, em diferentes planos?

Isso não é uma teoria, é a realidade.
À noite, quando vocês dormem, partem para outras dimensões.
Há seres encarnados que são capazes de veicular a consciência em diferentes planos vibratórios, em
diferentes corpos sutis, como vocês dizem, em diferentes casulos, e podem ter diferentes vidas em múltiplas
dimensões.
Isso é complicado pelo fato de que o que vocês chamam, aqui embaixo, o escoamento linear do tempo,
absolutamente, não existe, fundamentalmente.
É apenas a ilusão da precipitação da alma em encarnação, há cinquenta e dois mil anos, que, para a
experiência da divisão, os faz crer que vocês vêm de um passado para ir a um futuro.
Mas o tempo não se desenrola de modo linear, mas cíclico.
O tempo nada tem a ver com algo que venha de um passado e que iria para um futuro.
Há algumas almas que são capazes de experimentar multidimensões, que podem ir muito longe.
Vocês podem viajar no tempo, no espaço e nas dimensões, ao mesmo tempo.
Questão: não é contraditório com os princípios da reencarnação?

A reencarnação é algo de extremamente recente nos princípios desse planeta, porque foi criada quando da
descida em encarnação de terceira dimensão no qual vocês são submetidos, efetivamente, ao que chamam lei
de ação/reação.
Mas a lei de ação/reação não é nem imutável nem presente em todos os universos, ela é específica dessa
terceira dimensão.
Inúmeros seres humanos são capazes, hoje, de escapar dessa lei de ação/reação.
É completamente estúpido crer que vocês estarão submissos até o fim de suas vidas às reações de suas
ações, porque é um círculo sem fim.
A única coisa que vocês têm a fazer é passar da ação/reação para a ação de graça, ou seja, entrar no princípio
Crístico.
Naquele momento, vocês não terão mais necessidade de estarem submissos à ação/reação.
Há uma ação/reação que existe, ainda, por pouco tempo, sobre este planeta, uma vez que a ação/reação faz
parte da densificação de terceira dimensão há mais de cinquenta mil anos, em todo caso, no mundo de
superfície.
Ela é diferente nos outros mantos e nas outras vibrações da Terra.
Então, não creiam que a ação/reação seja imutável.
Mesmo os tibetanos, quando escreveram sobre o carma, disseram, efetivamente, que é uma ilusão crer que
vocês vão pagar até o fim de seus dias as reações de suas ações.
O Pai está além de tudo isso.
A Luz está além de tudo isso.
Isso são leis extremamente enquadradas que correspondem a um ciclo preciso da humanidade e nada mais.
Esse ciclo de humanidade no qual vocês vivem, de momento, representa nada, absolutamente, em relação ao
conjunto de dimensões.
É um acidente de percurso, eu diria.
Questão: como desenvolver a intuição?

A intuição é ligada ao olhar interior, que é ligado à visão, à previsão, à capacidade de ver por trás do que é
visto.
Então, há montes de técnicas de meditação, de focalização no terceiro olho, que é a causa da intuição, que vão
permitir desenvolver a vibração nesse nível.
É, sempre, um problema de focalização de consciência.
Como eu disse ontem, para a energia do coração, aí, é a mesma coisa, para a energia do terceiro olho.
A visão é algo que se mantém e que se desencadeia.
Isso se desencadeia, em especial, através de respirações nasais alternadas não para fazer descer o sopro ao
nível do hara, mas para fazer subir o sopro ao nível do cérebro.
Isso é uma técnica de pranayama, muito antiga nas tradições, que funciona muito bem.
Inspira-se por Ida e sopra-se por Pingala.
Narina esquerda inspira, narina esquerda expira e isso, focalizando a consciência no terceiro olho.
É uma técnica, há muitas outras.
Questão: qual é a diferença entre Sananda e Cristo?

Cristo é Cristo.
É um princípio solar que existe em todas as humanidades encarnadas, que sobrevém a um dado momento,



que permite a passagem para outra dimensão.
É um princípio solar que permite transcender a dimensão de encarnação.
Sananda, Maitreya são palavras que foram dadas como instrutoras do mundo e que foram utilizadas, sobretudo,
para portar o suporte vibratório, que nada tem a ver com o Cristo e que quiseram assimilar, por excesso de
linguagem, a Cristo.
Questão: no entanto, existem fotos de Cristo com Sananda indicado como nome?

Isso é problema deles.
Quem conhece o verdadeiro rosto de Cristo, exceto aquele que O viu?
Que são todas as representações do rosto do Cristo que vocês têm?
Existem milhares delas.
É como a mamãe celeste: se vocês vão aos ortodoxos, eles vão representá-la como uma morena de olhos
azuis, se vão alhures, vão representá-la com traços latinos.
Onde está a realidade?
Em contrapartida, a vibração do nome é uma realidade.
Cristo é uma vibração.
Sananda é outra vibração.
Maitreya é outra.
Eu posso explicá-lo intelectualmente, mas é a vocês que cabe sentir, no mais profundo de seu ser.
Com o que vocês estão em contato?
Quando vocês dizem «Cristo», o que acontece no interior de vocês?
Quando vibram Sananda, o que acontece no interior de vocês?
Quando vibram Maitreya, o que acontece no interior de vocês?
Onde está a verdade?
Onde está a autenticidade?
O importante é o que vocês pensam em seu coração.
Há seres que vão meditar em toda boa consciência em Sananda e que estarão em contato com Cristo.
Eles continuarão a chamá-lo Sananda.
É problema deles.
Mas, a partir do momento em que o coração está puro, a energia Sananda não estará ali, é a energia Cristo que
estará ali.
Felizmente, isso funciona assim.
Mas por que querer, a todo custo, transformar os nomes?
Historicamente falando, Cristo é Cristo.
Questão: qual diferença você faz entre Jesus e Cristo?

Jesus é o personagem histórico que, nesse planeta, veiculou a dimensão Crística.
Cristo é o logos solar.
Lembrem-se de que, hoje, vocês devem, todos, tornar-se Cristo.
A realidade de Cristo é o Sol, disso eu falei, longamente, em minha vida.
Mas, abuso de linguagem, quando eu digo Cristo eu falo, também, de Jesus, obviamente, o neófito que portou
a vibração Cristo.
Há os que dizem que a vibração Cristo esteve presente nos três últimos anos da vida de Jesus, a partir do
momento em que ele se retirou ao deserto até a crucificação.
Efetivamente, é uma verdade, mas ele era, entretanto, Jesus Cristo, assim que nasceu, mesmo se o princípio
solar não estivesse ali, totalmente.
Historicamente falando, foi o primeiro.
Muitos seres humanos imitaram Cristo e tornaram-se, portanto, Cristo.
O primeiro que deixou traços foi São Francisco de Assis, mas havia, bem antes, Apolônio de Tiane, que era
uma reencarnação de Jesus, que reportou, novamente, o princípio Crístico.
E outros seres que foram grandes taumaturgos portavam, totalmente, a energia de Cristo.
Mas, historicamente, quando se diz Cristo, trata-se de Jesus Cristo.
Questão: as religiões vão poder, enfim, unir-se para o acesso à quinta dimensão?

Então, aí, você sonha em tecnicolor, como se diz.
Você está sonhando na quinta dimensão, caro amigo.
Não creia que poderes seculares, que foram instaurados para que, sobretudo, o ser humano não encontre o
divino, possam, de repente, decidir que o ser humano deve encontrar o divino.
Isso está presente tanto na igreja católica como junto aos judeus como junto aos muçulmanos.
Sobretudo hoje.
Caros amigos, eu lhes digo boa noite.
Divirtam-se.
Tornem-se mais leves, não mais pesados, senão, isso para nada serve.
Então, não se sobrecarreguem com outras coisas que não o que é a vibração de seu coração e de seu ser
essencial.
Eu lhes aporto a minha bênção e digo até uma próxima vez, talvez, e até breve.
__________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, venho ver se vocês têm coisas a perguntar-me.
Primeiramente, eu lhes apresento meu boa noite, creio que, para vocês, é noite, não?

Questão: quais são os lugares privilegiados, vibratoriamente, na França?

Caro amigo, há muito numerosos lugares privilegiados, de maneira vibratória, devido à vibração que é emitida pelo lugar, naturalmente
e, por vezes, por um aporte de energia exterior.
A palavra privilegiado é um pouco incômoda, porque quereria dizer que há seres que não vivem em um lugar privilegiado.
Efetivamente, se vocês habitam em Paris, sem leme [tradução livre de “mal barres”], como dizem, porque, com tudo o que há como
poluição em todos os níveis, e espirituais, sobretudo, as vibrações de Paris são extremamente nefastas.

Não se pode dizer que Paris seja um lugar privilegiado.
Mas vocês podem ter um apartamento, uma casa, uma sala que seja um lugar privilegiado.
Isso é algo de perfeitamente possível.

Um lugar privilegiado, a partir do momento em que você põe, você mesmo, certo privilégio como humano, assim como nós colocamos
a energia em alguns lugares e nós o privilegiamos em relação a um objetivo preciso, a algo de preciso.
Conforme os lugares, não é o mesmo privilégio.

Retenham, efetivamente, que vocês são livres para escolher em função de afinidades vibratórias dos lugares.
São vocês que decidem.
Agora, em relação a algumas transformações, onde vocês estiverem serão tomados, se devem ser tomados.
Não há inquietação nesse nível.
Agora, as circunstâncias podem ser difíceis, em função da subida vibratória da alma em encarnação em relação aos lugares nos quais
vocês viveram, mesmo muito tempo.
Aí, vocês devem fazer o que lhes dita sua alma.

Questão: é a alma que procura o lugar ou o lugar que procura a alma?

Basicamente, há três casos a considerar.
Primeiramente, há, digamos, uma disfunção ao nível do que vocês chamaram o baço e o plexo solar, porque há um problema em
relação à mamãe, que é, também, o problema em relação à casa (mamãe/casa é a mesma coisa).
Se vocês têm uma vibração perturbada nesse nível, vão, sistematicamente, ser chamados por lugares que estão em ressonância
vibratória com isso, portanto, a casas perturbadas, onde quer que vocês estejam.
Esse é o primeiro caso.

Portanto, é o lugar que chama, porque ele está poluído e vocês têm a vibração que corresponde, ou você tem uma normalidade, eu
diria, em relação à vibração do chacra do baço.
Nesse momento, apresentam-se dois casos: ou você está aberto à energia, à sensibilidade ambiental e prestará atenção aos lugares
que escolherem, ou você não tem essa sensibilidade ambiental e irá para um lugar no qual se sente bem, independentemente da
vibração do lugar, não porque esse lugar corresponda a uma vibração, mas a um ideal que você tem na cabeça, e sua vibração vai
transformar o lugar.
São três hipóteses.

Então, em alguns casos, se é o lugar que chama a alma, é que você tem, provavelmente, patologia no baço.
Ou você está inspirado e não tem patologia no baço e tem a sensibilidade ambiental e será atraído por lugares que vibram como você
sem, contudo, ser patológico.
Isso é uma sincronia de chamado entre você e o lugar.
Ou é você que chama o lugar em função do que você ama.

Questão: pareceria que lugares sagrados antigos haviam perdido as vibrações?

É lógico.
Vocês mudam de vibração, mudam de mundo, portanto, mudam de lugar vibratório.
O que existia há milhares de anos está sendo desativado.
Novos lugares aparecem, serão as novas catedrais do futuro sobre a nova Terra.

Questão: a prática de rituais em um lugar não o melhoraria?

Não, se não há ancoragem através de um magnetismo, um telurismo ou uma forma específica.
Se você ora em um lugar específico, qualquer que seja sua potência vibratória, vai gerar uma potência específica nesse lugar e a
energia vai permanecer enquanto você ali está e mantém essa energia.
Se, por exemplo, um santo morre em um lugar no qual ele viveu e orou toda a vida, e enterra-se ele no mesmo lugar, ele dará a vibração
ao lugar, independentemente da forma do lugar.
Mas se você deixa o lugar, e se o santo é enterrado alhures, não haverá mais a vibração no lugar, é claro.

Questão: isso significa que vale mais a pena visitar as catedrais, por exemplo?
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Salvo se se está apegado ao passado.
É melhor procurar os lugares do futuro.

Questão: como reconhecer os próximos «altos lugares»?

Vocês não têm meio algum de reconhecê-los.
Para alguns, eles estão totalmente escondidos, porque não se quer ver bandos de doidos desembarcarem nesses lugares.

Questão: nossas habitações vão mudar?

Mas tudo mudará, obviamente.
O que vocês chamam de habitação não terá mais sentido algum.
Será muito variável, conforme os lugares.
Isso dependerá do tipo de caminho que vocês tomarem.
Haverá múltiplos caminhos.
Os materiais serão, também, diferentes, conforme o tipo de ambiente e o tipo de caminho.

Questão: de que dependerá o tipo de caminho?

De sua purificação de alma.

Questão: por que alguns ascensionarão com o corpo e outros não?

Se o corpo não está, suficientemente, apto para subir à quinta dimensão e a alma está perfeitamente apta, o que acontece?
O corpo morre.

Questão: a humanidade poderia suportar a báscula dos polos, se isso devesse acontecer?

Absolutamente não.
Menos de 1% poderia sobreviver.

Questão: onde está esse processo?

Mas ele já está em curso.
Vocês imaginam uma banheira e viram a banheira.
A Terra estará imersa, completamente.
É por isso que os fenômenos ascensionais deverão ter ocorrido anteriormente, para aqueles que perdem o corpo, para aqueles que
vão ao Intraterra, para aqueles que perdem o corpo na superfície, para aqueles que estarão em ilhas de preservação de vida e para
aqueles que partirão, também, alhures.

Eu falo de alhures, de outros mundos, de outros planetas, mas eu não tenho que me ocupar disso.
Os papéis, se querem, são perfeitamente atribuídos.
Há os Anjos do Senhor que são encarregados de vigiar, individualmente, sobre cada alma.
Há as embarcações/mãe que vão repatriar as almas que vão partir alhures.
Há os Intraterrestres que preparam o acolhimento de alguns povos ascensionados na Terra.
Há outras entidades que devem acompanhar o trânsito que corresponde à morte física e não à transição à quinta.
Etc ... etc ...

Questão: o dilúvio citado na bíblia faz referência a uma báscula dos polos?

Não, absolutamente.
A báscula dos polos é muito mais violenta.
O que vocês vivem nesse planeta corresponde ao dilúvio, mas não ao basculamento dos polos (há isso a cada cinquenta mil anos).

Questão: as ilhas de preservação de vida estarão no sudoeste ou no oeste da Europa?

Perfeitamente.
Eu não disse sudoeste, eu disse pés dos Pirineus.

Questão: haverá outros?

Muito poucos.
Mas, quando você tem vinte anos, sabe que vai morrer, mas não vai comprar seu caixão e seu lugar no cemitério.
Não é?
Então, por que preocupar-se?

Os eventos estão aí.
Vocês os vivem em seu corpo.
Não vale a pena que lhe digam que em tal lugar será bom e que é preciso ir para lá.
Pode ser que vocês não terão o direito de ir lá.
Vocês não terão liberdade alguma, porque a liberdade é a liberdade de escolha que quase todos vocês fizeram.

Agora, resta conformar-se a essa liberdade de escolha que vocês tomaram.
Mas, no momento em que vocês forem confrontados a alguns eventos, serão tomados onde deverão ir.
Vocês não terão a escolha de dizer «não, não, eu que quero ir lá».
Não são vocês que decidirão, são os Anjos do Senhor.
Do mesmo modo quando vocês morrem.
Quando lhe dizem que você tem uma doença e tem seis meses para viver, você diz «não, não, não é verdade, eu quero ser livre, eu não
quero morrer».
Depois, você negocia: «bom, concordo, eu quero morrer, mas não quero morrer agora».



E, depois, você se diz «não, não, é injusto, por que isso acontece para mim?».
Depois, você tem a raiva, o rancor.
E, depois, no final, você aceita.
É assim para todo ser humano.

Questão: como seremos informados?

Mas vocês não têm que se preocupar com isso.
É o que eu lhes digo.
Mas vocês veem isso todos os dias, ao seu redor.
Vocês jamais tiveram tantas informações à sua disposição nesse planeta como atualmente.
Olhem as questões que vocês se colocam, vários meses antes.
O importante não é preocupar-se com isso.
O importante é preocupar-se com seu coração e a Luz dele.
Se vocês se preocupam com outra coisa é que nada compreenderam da espiritualidade.

Questão: você fala da abertura do coração à Luz?

Eu falo apenas disso, da abertura de seu coração à Luz, de sua abertura total à Luz, ou seja, fazer a vontade do Pai.

Já, se vocês colocam a questão de saber onde querem ir o que vai acontecer, é que não fazem a vontade do Pai.
Vocês devem ter uma confiança inabalável e uma fé total, o que quer que lhes aconteça e que aconteça a cem metros de vocês.
Sem isso, não poderão aceder a outra coisa.
Eu repito que o mínimo apego, o mínimo medo pode vir fazer muito mal em relação às escolhas que vocês fizeram.
É por isso que, mesmo se vocês estejam a par, se veem o que vocês veem, se lhes dizem algumas coisas, vocês não devem,
absolutamente, preocupar-se com isso, simplesmente, a título informativo.
A transformação não está nesse nível.

Questão: como deixar abrir-se o coração sem estar no sofrimento?

Não consigo compreender.
Quando se abre o coração, isso põe mais na alegria, não no sofrimento.
Há alguns seres que aceitam sofrer muito porque, no sofrer muito, eles aceitam soltar.
Naquele momento, o coração pode abrir-se, mas é porque há sofrimento preliminar à abertura do coração.
Não se pode dizer que, quando o coração se abre, há sofrimento.
São as resistências preliminares à abertura do coração que fazem sofrer.

Questão: e o que é da sensibilidade ao sofrimento de outros?

A partir do momento em que você sente o sofrimento do outro, isso se chama a compaixão.
A certo estágio, a compaixão não lhes é pedida, exceto alguns seres cujo caminho foi o de redimir, tomando o sofrimento de outros por
eles, aliviar o carma da humanidade.
Mas isso, não há muitos seres que são capazes de fazer.

Então, quando vocês abrem seu coração, devem interessar-se apenas pela irradiação do amor.
Isso fará o maior bem porque, ao nível individual, não é porque vocês tomam o sofrimento do outro ao nível do coração que o outro vai
abrir-se ao nível do coração dele.
Alguns seres conseguiram isso, mas eles eram muito pouco numerosos e era a missão deles.

Se você abre seu coração, você deve abri-lo à humanidade, mas, também, à divindade, antes de tudo.
É aí que se encontra a solução, antes de tudo.
Abrir o coração é importante em um modo horizontal, isso vai permitir a você compreender o sofrimento do outro, viver, eventualmente,
o sofrimento do outro, mas não é a finalidade.
Quando você está aberto ao nível do coração e irradia a vibração que há no coração, a vibração da divindade, nenhum sofrimento pode
atingi-lo.
Apenas Cristo foi capaz de tomar o sofrimento da humanidade.
Alguns seres foram capazes de tomar o sofrimento de milhares de almas.
Foram grandes santos, mas vocês, é-lhes pedido irradiar essa Luz, é tudo.
A compaixão é, simplesmente, uma etapa na abertura do coração, mas não a finalidade, eu repito.

Bem, caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção.
Ainda uma vez, eu terminarei dizendo-lhes para estarem centrados em seu coração, não se preocupar com o que acontece no exterior,
mesmo se, a título informativo, vocês sejam obrigados a estarem despertos ao que acontece.
Não atribuam a isso mais importância do que isso, mesmo se vocês vejam discos voadores acima de suas cabeças.
O mais importante é o que acontece em seu interior e se, em seu interior, vocês não são capazes de pôr a ordem total, arriscam ter
grandes problemas, quaisquer que sejam suas escolhas.
Então, não se esqueçam: amor e Luz, nada mais.
Nisso, eu lhes digo até muito em breve e eu lhes desejo uma boa noite.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com
Traduzido para o Português por Célia G.



Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes aporto, primeiramente, a minha bênção e a minha saudação, e vamos retomar nossa troca, onde a
deixamos na última vez, se quiserem.

Questão: as correntes cósmica e espiritual são idênticas?

Absolutamente não.
As correntes cósmicas correspondem a linhas de força que são impactadas pela ressonância entre o Intraterra e as irradiações
planetárias, por exemplo, de outros planetas.
A irradiação espiritual é criada pelos seres de Luz, é além da rede magnética terrestre.
São irradiações, impulsos, se preferem, que são colocados de acordo com linhas de força extremamente precisas.
Essas redes de forças são, obviamente, detectáveis.

Questão: na geobiologia, existiriam redes solares além de redes sagradas?

Isso é perfeitamente verdadeiro.
A cada vez que há uma erupção solar, o impacto vai reportar-se ao nível da Terra, mas a irradiação dita espiritual, tal como eu a
chamei, é diferente.
Ela é ligada a seres de Luz que criaram uma rede específica.
Isso corresponde a frequências outras que não aquelas que vocês medem.
Há linhas, se querem, a que se vai chamar de linhas de força espirituais, que são criadas pelos seres do Intraterra, essencialmente, que
são encarregados dessas redes, independentemente de redes magnéticas terrestres.
Essas linhas de forças são destinadas a modificar, de modo estrutural e duradouro, as manifestações de vida sobre o planeta.

Questão: os crop-circles têm algo a ver com isso?

Os crop-circles são a manifestação de seres de Luz, através de diferentes confederações de Luz autêntica, que vêm mostrar a
realidade de alguns processos.

As modificações magnéticas que são induzidas pelo próprio desenho e pelos processos que correspondem a ondas de forma vão
traduzir, também, um gancho dimensional.
Vem-se, também, com isso, em alguns aspectos, modificar, também, os traçados da Sombra e fazê-los desaparecer.
É por isso que há muito numerosos crop-circles ao nível dos reinos da Sombra, ao nível da Inglaterra.

Questão: portanto, um dos efeitos dos crop-circles seria elevar, vibratoriamente, a Inglaterra?

Neutralizar o poder da Sombra.

Questão: pareceria que crop-circles aparecem na Europa, em especial, na Suíça?

Há deles, também, na França.

Questão: quer dizer que há um desenvolvimento nesses países?

Não, eu não disse isso.

Questão: então, de onde vem esse desenvolvimento na Europa, agora?

Da amplitude dimensional.
Nem tudo é ligado às forças da Sombra.

Questão: é desejável que os homens procurem entrar em contato com os Espíritos da Natureza?

Nem desejável nem não desejável, é questão de atração pessoal.
Os Espíritos da Natureza evoluem independentemente de vocês, mesmo se eles estejam em realidades que coexistem.
É um caminho pessoal.
Os Espíritos da Natureza não lhes serão de uma ajuda específica em sua evolução espiritual.
Eles têm a própria evolução deles.
Vocês podem, contudo, entrar em contato, em alguns casos privilegiados, com esses Seres elementais.

Questão: poderia falar-nos do falado ouro monoatômico?

Preciso investigar, dois segundos, por favor.
Então, pelo que me disse o Intraterra, há, efetivamente, correntes elétricas, cósmicas, magnéticas, eletrônicas, se preferem, que são
particularmente amplificadas pelo que vocês chamam o ouro monoatômico.
Disseram-me que é perfeitamente possível ingerir esse ouro monoatômico, ele pode, também, ser colocado, diretamente, sobre a pele.

Mas não é certo que a frequência das células de todos os seres humanos seja capaz de deixar passar esse ouro monoatômico.
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Isso quer dizer que não há absorção celular constante.
Se a célula não é capaz de captar a vibração e ingerir, absorver, ao nível intracelular, o ouro monoatômico, ele vai degradar-se em
ouro, eu diria, normal, e virá alterar o funcionamento renal.

Entretanto, há cristais, dizem-me, que são recobertos de ouro, cristais que são de cor azul metálico.
Esses cristais têm a particularidade de colocá-los em contato com a vibração do ouro monoatômico e, portanto, desempenhar o papel
dessa antena ressoadora-amplificadora.

Questão: esse cristal aqua deve ser portado sobre si ou, efetivamente, há, simplesmente, um protocolo a fazer?

Compreenda, efetivamente, que não é uma obrigação, é uma resposta a uma questão.
Vocês não vão passear com montes de amuletos em todos os bolsos, não é?
Mas vocês podem fazer a experiência desse mineral recoberto de ouro.

Questão: esse cristal aqua pode, igualmente, provocar efeitos secundários nefastos?

Absolutamente não, porque é uma vibração, não há a matéria.
Não há, aliás, apenas o ouro monoatômico, há, também, a prata monoatômica, a platina monoatômica e certo número de metais que
podem apresentar-se sob essa forma monoatômica.

As proposições que existem para o corpo de Luz não correspondem, absolutamente, ao ouro monoatômico, ele corresponde a uma
mistura de ouro, de prata e de platina monoatômicos, dizem-me.
O ouro monoatômico está mais em relação com a comunicação frequencial com outras realidades.
A transmutação do DNA é ligada à platina monoatômica.

Questão: como se articula a Luz com os medos e os apegos?

A Luz está ao oposto do medo.
O Amor está ao oposto do medo.
O Amor é Luz.
A Luz é o que não está apegado.
A Luz é livre, ela difunde em todas as direções do espaço.
A Luz não é apego.
O apego é sombra e medo.

A Luz participa do processo de expansão e de liberação.
A Luz é infinita.
As regras da Luz não são as mesmas em sua dimensão e em outras dimensões.
Mas a característica essencial da Luz é a de difundir, irradiar e, sobretudo, evitar ser contrário a qualquer noção de apego.

A Luz é radiação.
A Luz é Alegria.
A Luz é Amor.
A Luz é Unidade.
A Luz é conhecimento, também.
Ela é tudo isso, ao mesmo tempo.

A partícula que vocês chamam de fóton é, ao mesmo tempo, onda e corpúsculo.
Ela é portadora de uma informação, por sua vibração, mas ela se desloca de maneira instantânea e está presente de maneira
holográfica em todas as direções do espaço no mesmo instante.
Essa é a característica do corpúsculo de Luz.
É preciso conceber a Luz no sentido espiritual como a mesma realidade.

Questão: como viver com animais, em especial gatos, sem sentir-se apegados?

O problema é que, quando vocês criam laços com animais, é como com filhos, os laços estão aí.
Como suprimir os laços, quando eles estão aí?
Vocês não podem matá-los.
É como para os filhos, vocês não podem desembaraçar-se deles.
Isso faz parte de um caminho que vocês decidiram, a um dado momento.
Vocês são obrigados a assumir isso.
O importante é fazê-lo no desapego, ou seja, ter uma afeição livre.

Entretanto, é preciso, efetivamente, conceber que isso é, também, um peso, do qual vocês não podem escapar.
O gato é ligado ao apego astral, às forças astrais.
Ele foi extremamente utilizado no Egito e em outras sociedades tradicionais como poderoso acumulador de cargas astrais das quais
vocês devem desfazer-se.

O cão é mais evoluído nesse nível.

Questão: é, frequentemente, questão, nesse momento, de uma raça dita reptiliana, que teria a possibilidade de tomar a
aparência humana, que viria da quarta dimensão, para tomar o poder sobre o homem.
Isso é exato?

Não há apenas uma raça, há várias delas.
Elas fazem parte, ao mesmo tempo, do que foram chamados os Nefilins, mas, também, os Annunaki, que são os deuses reptilianos,
ilustrados, também, na tradição egípcia.
Eles têm sido onipresentes e lembrem-se de que, aí também, trata-se de uma afinidade vibratória.

Se a humanidade busca um mestre, o mestre chegará, para manipulá-la.
Se a humanidade busca um verdadeiro mestre de Luz, o mestre de Luz veio, foi Cristo.



Há apenas a lei de ressonância que intervém.
Enquanto vocês deixarem manipular sua Essência e seu Ser pelas forças da Sombra, elas responderão «presente».

Há várias formas de sombra.
Mas, se há sombra em você, você chama a sombra, obviamente.
Os jogos da sombra são os jogos do poder.
Então, essas raças fizeram apenas responder a uma grande lei de sincronia no universo e responder à ressonância.

Então, é uma realidade, mas que se afasta agora.

Então, caros amigos, vou abandoná-los à sua vibração.
Então, continuem nesse caminho.
Eu lhes aporto o meu Amor, a minha Bênção e digo-lhes, certamente, até breve.
Fiquem bem.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito.
Então, vocês chegam, agora, a um período importante, isso, vocês compreenderam, eu creio, em seu caminho de alma em relação ao
que vocês são, mas, também, ao nível do planeta, ao nível de grandes movimentos que estão acontecendo nesse momento.

Então estou, como de hábito, encantado em poder trocar com vocês sobre suas interrogações, suas questões e o que pode ajudá-los a
ir para mais autenticidade e mais Luz.

Questão: quais são as formas de apegos às quais não se pensa, forçosamente?

Elas são, obviamente, diferentes, de acordo com cada ser.
É preciso, efetivamente, compreender que os apegos vão manifestar-se, cada vez mais, como noções de peso, como algo que lhes
custa, a fazer ou a manter, quer seja um trabalho, quer seja uma relação, quer seja um sentimento.
Quando algo vai parecer-lhes penoso e, quanto mais os dias vão passar, mais esse será o caso, é claro.
Quanto mais algo parecer-lhes demandar um esforço considerável, é isso que é um apego.
Em primeiro plano, eu diria.

Depois, há apegos mais sutis, como o apego a uma cor, o apego a uma religião, o apego a uma prática.
São esses apegos, aí também, que impedem sua liberdade total.
Mas os mais importantes são aqueles que se chamam os apegos repetitivos, aos quais vocês haviam, no entanto, aderido durante
anos, como um ofício, como uma relação.
E, depois, isso vai parecer-lhes pesado, denso, difícil de aceitar.
Isso são os apegos.

São, basicamente, os apegos que dependem de circunstâncias que vocês criaram, mas que se tornaram muito recorrentes para vocês,
ou seja, que são uma relação, um trabalho, sobretudo, eu acho, porque é isso que vai demandar-lhes a manutenção para poder nutrir-
se física, afetiva e espiritualmente.
Isso é ligado a condições que duram há muito tempo.
E depois, os apegos mais sutis são, verdadeiramente, as condutas, eu diria, repetitivas que vocês adotam na vida.

Questão: você tem uma mensagem específica, hoje?

O importante, e a única mensagem para todos, é: tornem-se o que vocês são e parem de desviar-se do que vocês são.
Tudo é bom no ser humano, e eu conheço isso, obviamente, tendo estado presente entre vocês, não há muito tempo, mesmo se seja,
já, outra época.

Todo ser humano, mesmo um ser humano espiritual, tem tendência, globalmente, a sempre envenenar a vida com coisas que são
ridículas, porque isso faz parte dos medos inerentes da própria encarnação.
Então, ousem olhar os seus medos, ousem olhar, realmente, o que os impede de ser o que vocês são.
Olhem os freios que vocês se colocaram há dezenas de anos, as convenções, o que dirão o papai, a mamãe, os filhos, as pessoas
com quem se partilha a vida.
Tudo isso os impede de serem, realmente, vocês mesmos.
A sociedade, também, em sua totalidade, impede-os de serem vocês mesmos.

Então, o que vocês querem?
O que vocês decidem?
O que é mais importante para vocês?
A Luz ou as circunstâncias de sua vida?
A Alegria eterna ou as satisfações de pequenos prazeres e o fato de serem tranquilizados?
Sem contar que vocês não poderão mais ser tranquilizados por nada, de modo algum, exceto vocês mesmos.

As grandes palavras em relação a isso, as grandes/más (nos dois sentidos) é que, enquanto sua espontaneidade não está separada
de uma referência à sua educação ou ao que vocês eram ontem ou do que vocês querem ser amanhã, não há a espontaneidade.
É algo que é ditado pelos interesses, quaisquer que sejam.
Forçaram-nos, desde muito pequenos e, também, sua constituição encarnada forçou-os a agir em função de seus interesses, mas os
interesses da pessoa, não em função da Luz que vocês são.

Olhem, quando vocês querem fazer, quando querem exprimir algo e calculam em relação a um futuro, em relação a um o que dirão, em
relação ao outro, em relação ao seu próprio sentir.
Isso não é a espontaneidade.
O ser de quinta dimensão é um ser espontâneo, que nada tem a esconder dele mesmo e dos outros.
Estar na espontaneidade!
Totalmente!
Fazer o que lhes passa pela cabeça, no instante em que isso lhes passa pela cabeça.
E depois, talvez, certamente, não mais colocar questões, mas Ser.
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Caros amigos, gostaria de dizer-lhes, ainda, duas ou três pequenas coisas em relação ao seu caminho.
A primeira, eu já disse, é a espontaneidade.
É o instante presente.
É a ação desengajada de qualquer reação.
É a ação pela ação.
Não em função de porque, a tal hora, ou tal pessoa vai pensar ou fazer isso em reação.
É a ação desengajada de qualquer partido tomado, de qualquer antecipação e de qualquer projeção em relação a um
condicionamento.

Não se esqueçam de que a encarnação na terceira dimensão, em outros tempos, conheceu uma ausência de condicionamento.
O advento de uma era industrial criou o condicionamento o mais abjeto que o ser humano teve que suportar.
Em nome do que a humanidade chamou conforto, segurança, vocês construíram – nós construímos, uma vez que eu estava aí – um
mundo no qual foi necessário proteger-se, um mundo no qual foi necessário dobrar-se, conformar-se a algo que não era um ideal de
Luz, mas um ideal material.

Nem todas as civilizações viveram isso, eu falo nessa encarnação.
O exemplo que vocês têm hoje, desse fim, dessa falsa segurança material é um exemplo o mais trágico que o ser humano teve que
viver e tentar ultrapassar.
Não se deve esconder por trás da ilusão de «eu aperto um botão e tenho a luz».
São falsas seguranças.
O ser humano, mesmo na encarnação, viveu outras civilizações que atingiram, ao mesmo tempo estando encarnadas, um potencial de
despertar, um potencial de retidão, eu diria, muito mais evoluído.
Eu diria, mesmo, que a sociedade ocidental tem um potencial de despertar nulo.

Tudo foi feito para intimidar, queimar, impedir sua divindade de manifestar-se, através do que se chama o humanismo, através do
social, através da política, através da economia.
Tudo foi feito para impedir de realizar seu potencial espiritual.
Aí está, isso é importante a assimilar.

Também a segunda coisa, e eu insisto, ainda uma vez, nisso: fora de seu coração, nenhuma salvação.
Não há alternativa.
São coisas que se produzem a cada grande respiração da humanidade.
Vocês estão nesse momento.
Não é em dez anos, não é para mais tarde, é imediata e realmente.
Energética e vibratoriamente, olhando o que acontece, dimensões as mais sutis às quais eu posso aceder, obviamente que vocês
estão em um período crucial, vocês estão no cruzamento de caminhos: ir para a Luz e realizar o que vocês são, ou querer, ainda, jogar
o jogo da experiência da divisão.

Vocês são totalmente livres.
Ninguém os julgará além de si mesmos.
Mas, a um dado momento, é preciso ser capaz de olhar-se, face a face.
O Pai e a Luz têm muito mais respeito para as forças obscuras que defendem a obscuridade, porque elas têm um objetivo e são fiéis a
esse objetivo, mesmo enganando os outros.
Então, quantos seres que se dizem querer a Luz unicamente para eles mesmos.
É preciso estar em acordo, totalmente.

Quando eu lhes digo, e quando lhes dizem que vocês são seres de pura Luz, é a verdade.
Mas, mesmo a pura Luz tem o direito de escolher a sombra ou a obscuridade total, na condição de que esteja em acordo com ela
mesma.
Ela voltará, de qualquer modo, à Luz.
O que eu quero dizer com isso é que vocês não podem mais adotar falsos pretextos, nem de sim, nem de não.
Vocês dizem «sim» ou dizem «não».
Não há outra solução, mais do que nunca.

Então, não há, tampouco, meia-medida, não é?
Ou vocês se voltam para o coração, ou voltam-se para outra coisa.
Mas vocês não podem estar um momento no coração e um momento fora dele.
É esse esforço que é solicitado.
Não recusar essa liberdade que lhes é oferecida.
Qualquer outra coisa entra no que vocês gostam mais, que se chama a negociação.

Nesses períodos específicos não há negociação.
Assina-se ou não se assina.
Nada há a negociar.
Nada há a transigir.
Isso é importante, não pode haver meia medida.
É sim ou é não.
Dito em outros termos, você assina ou não assina, mas você é livre.
Essa é a segunda coisa que eu queria dizer-lhes.
E a terceira também.
A noção da dualidade participa do mundo no qual vocês vivem hoje.
É-lhes solicitado não julgar.
Então, alguns dirão: sim, mas é preciso discernir.
O discernimento, a intuição?
É-lhes solicitado ir além da dualidade.
Não julguem seu irmão que está na obscuridade, não julguem tal outro irmão que está na Luz.
Isso faz parte do movimento para o coração.
O coração é Unidade, não pode haver dualidade no Coração.

A mesma coisa que lhes é solicitada em suas escolhas: assinar ou não assinar.
A mesma coisa que lhes é solicitada no exterior: olhem o exterior como um espectador.



A mesma coisa que lhes é solicitada no exterior: olhem o exterior como um espectador.
Obviamente que o mundo desmorona.
Obviamente que vocês vão ver coisas terríveis.
Mas vocês não são essas coisas terríveis.
Se vocês atribuem importância ao terror exterior, como estará seu interior?
No mesmo estado.

Se você não é capaz de ser um observador, então, volte-se, ainda mais profundamente, para seu ser e nada mais.
Não há, eu repito, alternativa.
É assim e não de outro modo.
A única liberdade, e é a mais importante, é aquela de dizer sim ou não.
O resto não deve atingi-los.
Contentem-se em estar na Alegria.
Se vocês podem permanecer na Alegria, mesmo se tudo desmorona ao seu redor, então, vocês estão em acordo com o que desejam,
ou seja, a Luz e a Unidade.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
São elementos importantes a digerir.
Então, obviamente, eu poderia dizer-lhes (mas esse não é meu papel) «aí, está bem», «aí, não está bem», eu poderia dizer-lhes que
vai acontecer isso tal dia, tal hora, qual importância?
Uma vez que isso é agora!
Não é questão de adiar isso.
É como o dia em que lhe dizem que você vai morrer, porque você tem uma doença grave.
Ou se você é um ser evoluído, um anjo virá visitá-lo e dizer: aí está, prepare-se, e seis meses você vai morrer.

Então, mesmo se você é um ser de pura Luz, primeiro você diz: «não é possível, não eu».
Você recusa ver a realidade de frente.
E depois, você tenta negociar, mas nada há a negociar.
É inevitável.
É inexorável.

Então, o que resta a fazer?
Resta aceitar e entrar no coração.
Porque nada mais existirá em seis meses, fora o coração.
Isso é o que acontece em toda vida.
E é o que acontece hoje, para a Vida do planeta, e o problema é que vocês estão nele.
E o problema é que vocês são obrigados a seguir ou não seguir.
Mas é preciso escolher.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
Nessas palavras, eu espero, repletas de humor, porque é muito engraçado, é uma grande explosão de riso, eu lhes garanto que,
quando estiverem do outro lado, vocês rirão.
Rirão tanto mais do que quando estavam presos a coisas que não existem.
De momento, vocês riem amarelo!
Mas, quando mais riem amarelo, mais, do outro lado, rirão, verdadeiramente.
Porque é risível, os apegos, o reflexo que os faz crer que o mental diz a vocês «esse corpo não existe mais, portanto, eu não existo
mais».
Mesmo se esse corpo transmute em outra dimensão, vocês perdem, de qualquer forma, algo, o corpo de terceira, não é?
Então, quando vocês estão na terceira, bem, têm medo de ir à quinta.
Nada há de pior do que aqueles que dizem «vivamente minha morte» porque, quando eles estão diante, ai, ai, ai.
Vocês sabem que os maiores escritores que escreveram sobre a morte de coisas magníficas estavam aterrorizados pela própria
morte.
É o paradoxo do ser humano.

Caros Amigos, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Sejam abençoados do fundo dos Céus e até o fundo de seu ser, até o coração.
Voltem-se para ele.
Vocês serão salvos graças a ele, não a alguém outro.
Vocês se aperceberão de que, quando se voltarem para seu Coração, no interior, quando encontrarem, totalmente, a Essência, há um
ser que está ali, que espera, de toda a eternidade.
É o outro lado de você mesmo.
Vocês se aperceberão de que o que têm buscado no exterior (e a primeira coisa que se busca é a relação a dois, obviamente, Adão
busca Eva, Eva busca Adão) não existe no exterior.
Existe apenas Isha.
Isha é a polaridade, nossa outra polaridade, que estava escondida devido ao fato de que procurávamos no exterior o que está no
interior.

Quando vocês tiverem encontrado Isha, terão encontrado Cristo, que lhes estende os braços.
E vocês se aperceberão de que são vocês mesmos.
Indo ao mais profundo nessa realidade, vocês se aperceberão de que são o Pai, em sua totalidade, que são o conjunto dos Universos.
Vocês são o conjunto da Criação e do Incriado.
Só a consciência disso faz com que vocês o realizem ou não.

Eu lhes digo, certamente, até breve.
Fiquem bem em seu caminho.
E não se esqueçam: vocês são o caminho.
Até breve.
Todo o meu Amor.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, muito contente por sentir
novas vibrações, novas pessoas que estão aí para escutar o que eu tenho que contar com as minhas palavras.
Então, primeiramente, eu lhes apresento as minhas saudações e, como vocês sabem, vocês vivem uma época

formidável.
Cada vez mais coisas estão transformando-se sobre este planeta, a título individual, a título coletivo, a título da

sociedade e do que eu disse há dois anos, no nível dos elementos deste planeta.
Vocês têm, diante de si, uma época extremamente rara, incrível, que se apresenta, que corresponde a uma

transformação que acontece apenas muito raramente, eu diria, nos ciclos de vida, seja qual for a encarnação.
Então, se quiserem, eu vou dar-lhes a palavra, para que possamos dialogar sobre tudo o que vocês têm no

coração e que corresponde ao seu caminho espiritual.

***

Questão: à qual hierarquia pertencem os Elohim citados na Bíblia?

É uma denominação bem anterior à Bíblia.
Nós chamamos de Elohim os seres que fizeram o sacrifício de encarnação.

São seres que vinham de outras Dimensões e de outros sistemas planetários, eu diria, fora dessa constelação.
São seres que, pelo seu sacrifício de encarnação, vieram acompanhar a criação da 3ª Dimensão.

Porque todos, tanto quanto nós, vieram experimentar a 3ª Dimensão, mas nós conhecemos, também,
obviamente, outras Dimensões.

Alguns seres vieram de Dimensões muito mais densas ainda, etéreas, não físicas, que correspondem à 2ª
Dimensão e, outros, ainda, desceram de muito mais alto.

Então, no momento em que houve um Concílio muito específico, que correspondeu à criação do que foi
chamado de Atlântida, há mais de 52.000 anos, houve alguns seres que foram missionados.

Esses seres não eram seres humanos, mas seres de Dimensões superiores, que foram chamados de seres
de cristal.

Eles eram em número de doze.
Esses doze seres, chamados, mais tarde, de Elohim, fizeram o sacrifício da queda na encarnação, para trazer

sobre esta Terra uma nova Dimensão que entrava em manifestação.
Eles foram chamados de Deuses, mas não são Deuses, são seres realizados, Mestres, vocês diriam, já

ascensionados, que fizeram o sacrifício da encarnação para poder acompanhar a criação da 3ª Dimensão até
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hoje.
Então, há vestígios que permaneceram, de maneira muito mais física, eu diria, do que os escritos ligados ao

Antigo Testamento.
Há, em especial, os crânios de cristal.

Esses Elohim, quando, de algum modo, caíram na 3ª Dimensão, fizeram o juramento de acompanhar a criação
até agora.

E, durante a sua primeira morte, como descida, como Elohim encarnado, eles deixaram a matriz que era o
crânio de cristal.

Aí está porque há doze crânios de cristal, que são os crânios dos Elohim cristalizados.

***

Questão: poderia nos falar de famílias de almas?

Seria preciso, primeiro, saber o que é que vocês chamam de famílias de almas.
Muitos médiuns falaram disso como uma grande descoberta, há vinte anos, como que tal alma vem de tal lugar

ou a tal função sobre a Terra.
Obviamente, as almas são de diferentes cores, de diferentes potencialidades, de diferentes origens, de

diferentes significações durante a encarnação.
Nós não vamos entrar nisso, porque é muito complicado.

Então, o que vocês chamam de família de almas corresponde a diferentes irradiações que são emitidas.
O trabalho das almas vermelhas corresponde a um trabalho sobre a matéria, de transcrever, na matéria, a

espiritualidade.
As almas azuis são almas que trabalham o espiritual através do espiritual.

Quanto às almas verdes, isso corresponde às almas mediadoras, que são, frequentemente, terapeutas,
curadores, magnetizadores e, por vezes, médiuns.

***

Questão: qual é a relação entre as famílias de almas que você descreveu e aquelas de que falam os
anjos Xedah?

Eu já disse que não havia anjos Xedah, é um erro canadense que foi mal interpretado.
São os Shadaï El Shaï.

É uma categoria de anjos muito específica que tem por origem o sistema ligado a Órion.
Então, os Shadaï El Shaï transmitiram uma série de ensinamentos vibratórios, energéticos, mas, também,

sobre o que é chamado de famílias de almas.
Há, de fato, três famílias de almas primordiais: as almas azuis, as almas verdes e vermelhas e muito, muito

poucas almas (menos de 0,01%) de almas brancas ou almas de cristal.
Em seguida, essas almas vão misturar-se umas às outras para conduzir, com certa coloração de branco, ao

que é chamado de doze famílias de almas, efetivamente.
Compreendam, efetivamente, que as almas azuis não são mais evoluídas do que as almas vermelhas ou as

almas verdes.
Simplesmente há, de maneira muito mais presente nesse Sistema Solar e nesse planeta, muito mais almas

vermelhas.
Isso não quer dizer que a alma seja vermelha, isso quer dizer que o trabalho da alma em encarnação é o de

encontrar a espiritualidade na matéria.
Muitos artistas encontram a inspiração espiritual produzindo, através de uma matéria, seja de pintura, seja de

escultura ou outra.
É trazer as forças espirituais na matéria para espiritualizá-las.

Mas há misturas e, portanto, famílias que podem ser terapeutas, Mestres, etc..
Mas retenham, além das doze, que há famílias de almas fundamentais, que são ligadas à orientação do

trabalho ligado à encarnação.

***

Questão: os desencarnados podem aceder à 5ª Dimensão?

Obviamente.
Nesse período transitório que vocês vivem, os desencarnados também têm a escolha, no nível deles, de

permanecer nas esferas astrais ou de aceder às esferas causais, ou seja, aceder à 5ª Dimensão.



A escolha não é limitada a esse lado da encarnação.
Aliás, muitas almas decidem aceder à 5ª Dimensão passando pelas portas da morte.

É também uma ascensão, mas sem o corpo.

***

Questão: por que, quando se eleva a taxa vibratória, o corpo físico pode ficar fragilizado?

Como eu disse, o processo de ascensão vibratória, no nível individual e não coletivo, vai acompanhar-se de
uma série de palpitações no nível do corpo.

Isso pode ir de palpitações a vibrações no terceiro chacra, no chacra coronal, pressões nos ouvidos e o
sentimento de que o corpo não consegue seguir, porque a transmutação não está ligada, unicamente, a um

aumento do seu nível vibratório, o corpo, também, eleva-se em vibração.
Por vezes, ele tem dificuldade, como dizer..., de soltar algumas coisas.

É o que se chama de fenômenos de resistência.
É preciso, efetivamente, compreender que nem sempre é patológico.

Os fenômenos de ascensão e de subida vibratória do corpo físico refletem-se, efetivamente, por períodos de
dores no nível do corpo físico.
Isso é perfeitamente normal.

Há casos em que as dores podem ser reveladoras de certo desequilíbrio, mas, nesse momento, dado o nível
vibratório coletivo que vocês têm há vários meses, há fenômenos de tensões no nível do corpo físico que são

normais, eu diria.
Há vários fenômenos que aparecem.

Há impaciências no nível da alma em relação ao que deve advir e que não adveio.
Há, ao mesmo tempo, uma dificuldade para o corpo físico - que viveu tantas e tantas encarnações, para a maior

parte, nessa 3ª Dimensão - para compreender que a 3ª Dimensão deve se apagar e desaparecer.
Então, há resistências inconscientes e, depois, há, também, processos de tensões que estão diretamente

ligados aos processos de subida vibratória do corpo físico e não unicamente dos corpos sutis.
Portanto, não é preciso buscar anomalias, geralmente, é perfeitamente normal.

***

Questão: é verdade que quando a rede de 3ª Dimensão começar a desmoronar, os objetos
sintéticos, nossas infraestruturas, etc., vão se dissolver?

É uma imagem, mas isso corresponde efetivamente à realidade.
Vocês não podem imaginar passar para a 5ª Dimensão (ou seja, viver o processo de ascensão coletiva ou, é a

mesma coisa, se vocês morrerem) partir com o seu porta-moedas.
Vocês chegam ao outro lado com suas crenças, suas percepções, mas partem sem qualquer objeto físico, é

claro.
Então, o seu mental pode chegar a construir sucedâneos, imitações de automóvel, de casas, para aqueles que

estão presos à matéria.
Mas, para aqueles que têm consciência da ascensão, tudo isso vai desaparecer.

São, tipicamente, fenômenos da 3ª Dimensão.
E eu falo, efetivamente, de fenômenos de ascensão coletiva, eu não falo da ascensão individual.

Aqueles que não ascensionarem, com ou sem o corpo, irão permanecer no mesmo ambiente, é claro.
O desaparecimento da matriz da 3ª Dimensão e de tudo o que foi construído na 3ª Dimensão, não tem

qualquer razão de existir na 5ª Dimensão.

***

Questão: a Jerusalém Celeste que é referida no evangelho de São João corresponde a uma
Dimensão específica?

Sim, é claro.
A Jerusalém Celeste, Yerushalaïm, corresponde a uma embarcação de Luz que vem visitar a Terra no

momento das passagens dimensionais.
Durante a criação da Atlântida, em 50.731 antes de Cristo, no México, em Teotihuacán, a Jerusalém

Celeste, Yerushalaïm, posicionou-se.
Ela veio trazer o nível de consciência da 3ª Dimensão, através dos doze Elohim que estavam presentes na

embarcação e através de um cristal importante, que vinha de Órion, azul, mas, também, de Altaïr.
É complicado.



Se quiserem, há quatro origens precisas de Elohim, que vieram trazer o nível de consciência da 3ª Dimensão.
A Jerusalém Celeste, Yerushalaïm, é uma embarcação de Luz - da qual São João descreveu as portas e a

constituição - que é completamente real, que vem de outras Dimensões, para coroar a conclusão de um ciclo
ou começar outro ciclo, ao mesmo tempo.

É um mecanismo energético, entretanto, muito real.
Os Elohim foram enviados pelo Melquizedeque, o grande ORIONIS, que é o Regente Planetário.

É o Senhor dos Lipikas Cármicos, o Senhor do Karma.
Foi ele que encarregou doze seres de Dimensões muito mais elevadas, vindo em grupos de três, de quatro

origens diferentes.
A primeira é Betelgeuse, que faz parte da constelação de Órion.

A segunda era ligada a Vega da Lyra, a terceira era ligada a Altaïr, e a quarta era ligada aos Orionídeos, ao
próprio ORIONIS, o que chamamos de Alnilam.

Os doze seres vieram sustentar o cristal que permitiu a ativação da 3ª Dimensão.

***

Questão: o que vão se tornar os quatro Elementos?

Os quatro Elementos estão presentes em todas as Dimensões, uma vez que os Elementos que nós
chamamos de Água, Ar, Terra e Fogo têm por origem os Hayoth Ha Kodesh, ou seja, as energias mais

elevadas, mais próximas do Trono do Pai que, por descidas progressivas, criaram essa matéria na qual vocês
estão.

Se quiserem, os Elementos vão continuar a existir em outro nível de manifestação.
Por exemplo, a Terra que vocês conhecem, quando ela ascensionar, não será mais constituída dos mesmos

componentes químicos que vocês conhecem atualmente.
A água vai existir, mas não terá as mesmas propriedades físicas nem a mesma constituição atômica, mas outra

constituição, em outro nível vibratório.
O fogo está presente em todas as Dimensões.

A iniciação pelo fogo corresponde a queimar o corpo cármico e aceder à ascensão, como Mestre realizado.
A iniciação pelo fogo não é, unicamente, andar sobre o fogo, é uma iniciação importante, que conduz

precisamente ao fenômeno ascensional.
Os Elementos estão, portanto, presentes por toda a parte, mas eles não têm as mesmas virtudes, os mesmos
componentes, tampouco, as mesmas formas de manifestação e formas de impacto no nível da Dimensão na

qual vocês vivem.

***

Questão: e sobre os quatro reinos?

É eminentemente diferente.
Não há regra absoluta, é como para os humanos.

Há os que irão aceder com o corpo à 5ª Dimensão, outros que irão redobrar na 3ª Dimensão, outros que irão
aceder à 5ª Dimensão sem o corpo.

E depois, no nível dos animais, pois é o mais simples para fazê-los compreender, há, atualmente, algumas
raças de animais que estão em via de individualização da alma e de chegar à autoconsciência de si.

Por exemplo, o cão, o gato, o cavalo, o elefante.
No nível dos cristais, a estrutura dos cristais nada mais tem a ver com o que vocês conhecem na 3ª Dimensão.

Mas, aí, é extremamente complexo.
São matrizes de forma a que vocês chamaram de efeitos ou de ondas de formas.

São modelos geométricos espaciais que não terão mais os átomos, mas, unicamente, a vibração.
É semelhante para os vegetais.

Na 5ª Dimensão pode ou não haver vegetais.
Por exemplo, para a Intraterra, nos povos delfinoides, há uma única espécie de vegetal que corresponde a uma

planta suculenta emborrachada, que se nutre em raízes nutritivas que não são raízes de terra.
Há outros povos não humanoides que estão na 5ª Dimensão e que têm paletas de vegetais extremamente

ricas.
Isso é variável, de acordo com as linhas evolutivas, eu diria.

Há tantos mundos na 5ª Dimensão como há sobre esta Terra, no nível dos diferentes continentes, das
diferentes raças, dos diferentes animais, vegetais e minerais.

***



Questão: a Terra é essencialmente constituída de almas vermelhas, hoje?

Perfeitamente.
O que é chamado de Adamah, o Adam-Kadmon, o homem verdadeiro, o homem da 3ª Dimensão é o homem

vermelho (e não o homem branco, que faz parte da 5ª Dimensão).
Eu não falo da cor da pele, obviamente.

***

Questão: podemos mudar de cor de alma?

O único modo de mudar de cor é tornar-se um Mestre realizado, caso em que você chega, diretamente, à cor
branca.

Em outras palavras, uma alma em encarnação tem uma cor que significa o seu papel nesse planeta.
É preciso, efetivamente, diferenciar as cores de almas, que são uma cor visível em uma parte extremamente

específica da aura situada atrás do chacra coronal, em uma faixa extremamente precisa, atrás da cabeça.
Essa cor não é uma cor da aura, mas uma cor da alma, que vai dar uma potencialidade, uma direção para a

alma.
Não confundir cor da aura, cor dos chacras e cor da alma.

A cor da alma é uma porção extremamente específica de um grande nadi situado atrás da cabeça.
A coloração da alma dá, simplesmente, o sentido e a direção da vida da alma em encarnação, onde ela deve

encontrar a espiritualidade.

***

Questão: houve uma descida de energia específica ontem, em 09 de setembro?

Há descidas de energia específicas todos os dias, há vários meses.
Há aspectos vibratórios extremamente potentes.

Houve o período prévio a 15 de agosto, no qual houve energias extremamente importantes que se derramaram
sobre a Terra.

Mas as energias vertem-se, agora, de modo extremamente aproximado, agora.
Vocês são, todos vocês, submetidos a um bombardeamento de energia que chega do Sol Central,

retransmitido pelos Mestres e por algumas entidades de Luz, em especial pelo Arcanjo MIGUEL e URIEL, e
que se impactam poderosamente.

E isso vocês têm muito, muito regularmente, e o mês de setembro é muito rico nisso.
A ilustração disso é a percepção que vocês têm no nível do chacra coronal ou no nível do coração.

Olhem aqueles que não estão prontos para aceitar essa energia.
É a luta entre o antigo e o novo.

É o que vocês veem, através da luta dos Elementos, os furacões, através da água, através do fogo.
Houve uma perfeita ilustração do que eu lhes anuncio há dois anos, e isso é apenas o início, no nível

intensidade.

***

Questão: é verdade que Júpiter vai em transformar em sol?

Simplesmente podemos dizer que há modificações extremamente importantes que sobrevêm.
Não unicamente sobre a Terra, não unicamente nos pequenos corpos que vocês têm e em meus corpos

também, mas que acontecem no conjunto do Sistema Solar, no conjunto das Galáxias.
As modificações são extremamente importantes, tanto na Lua como em Plutão, como no Sol.

Esconderam muitas coisas de vocês.
A irradiação solar e o tamanho do Sol modificaram-se, profundamente, e cada planeta vai reagir de maneira

apropriada para desencadear um fenômeno ascensional que não envolve unicamente a Terra, mas ao conjunto
do Sistema Solar na Galáxia.

Então, há probabilidades.
Eu já disse que, durante esse ano de 2007, há alinhamentos que ocorrem a cada 23.000 anos, que são

extremamente raros.
O advento de um novo Sol está condicionado ao advento de um novo Sol em vocês, ou seja, isso faz parte da

ordem dos prováveis.
É como no ano passado, quando os cometas se aproximaram da Terra.



É como no ano passado, quando os cometas se aproximaram da Terra.
Vocês sabem que os cometas são as representações materiais da encarnação e da potência do Arcanjo

MIGUEL.
Tudo depende da receptividade do conjunto de consciências humanitárias encarnadas nos níveis coletivo e

individual.
Portanto, é uma probabilidade que existe.

Assim como o processo ascensional está, agora, à sua porta.
Isso pode ser hoje.

Isso pode ser amanhã.
Isso pode ser em dois anos, mas não será em dez anos.

Ninguém conhece a data, pois muitos fatores entram em jogo.
Não se pode dar datas.

Sabe-se, simplesmente, que vocês entraram em períodos de ajustes, de renascimentos, de transformações
extremamente violentas que necessitam, da sua parte, como sempre, de um desprendimento mais importante

do que de costume.
O esforço que é requerido das suas estruturas, das suas consciências, a título individual, é maior do que nunca.

Então, a solarização de Júpiter, se ela ocorrer, bem, a minha fé, isso vai significar que o conjunto do Sistema
Solar passa para a 5ª Dimensão, naquele momento, mas haverá, também, outras oportunidades, um pouco

mais tarde.
Lembrem-se, como disseram muitos médiuns, de que havia várias ondas de ascensão.

***

Questão: por que o desapego, nas relações, é tão difícil a atingir?

É preciso, efetivamente, compreender que as regras sociais, as regras afetivas na 5ª Dimensão, que
prefiguram o que vocês vão se tornar, não podem, absolutamente, serem construídas nos mesmos modos que

aqueles que vocês têm vivido na 3ª Dimensão.
Muitos casais ou muitas relações afetivas entre descendentes e ascendentes assumem aspectos, no mínimo,

diferentes.
É um processo que se encontra para pessoas, no qual há reajustes na compreensão do que é a afeição e o
afetivo entre dois seres, seja entre um irmão e uma irmã, entre um pai e um filho, mas, também, entre dois

seres que se amam.
Vocês estão, todos vocês, a redefinir, de maneira precisa, o que chamam de relações afetivas, porque é

preciso, efetivamente, compreender que o amor, tal como vocês o definem, não é o Amor.
Isso, é claro, vocês compreenderam, há tempos.

Vocês chamam de amor a posse.
Vocês chamam de amor tudo, exceto o amor.

O amor é liberdade, é deixar o outro livre.
O amor é uma comunhão e não uma posse, são duas coisas completamente diferentes.

Todas as relações na 3ª Dimensão podem ocorrer apenas através do que se chama de posse, de uma
maneira ou de outra.

Esse é o modo de funcionamento da 3ª Dimensão, enquanto o modo afetivo, no sentido mais amplo, sem
mesmo falar de amor, no nível da 5ª Dimensão, pertence a algo que é oposto à posse, que é a liberdade.

Então, o que vocês vivem, uns e outros, corresponde a esse processo de transformação de relações afetivas.
O que vocês chamam de família, no sentido hereditário do termo, não tem mais sentido algum na 5ª Dimensão,

pois, aí, vocês são dependentes do que é chamado de DNA dos pais para reencontrar as memórias, os
karmas, as vibrações que vocês têm necessidade de resolver.

Mas não se esqueçam de que a passagem total da 5ª Dimensão não é acompanhada do DNA dos pais, é um
DNA profundamente diferente.

Eu não vou entrar nisso, porque é muito complexo, mas, como vocês talvez já leram, há, no fenômeno da
ascensão, algumas fitas complementares que aparecem, que são totalmente independentes das noções

hereditárias e, portanto, transgeracionais, que estão ligadas a linhas espirituais puras.

***

Questão: qual é a data de início da dissolução do Elemento Ar, dada por ORIONIS?

O processo de dissolução do Elemento Ar sobrevirá a partir do momento em que o ar for desencadeado,
primeiro, com os furacões, com manifestações violentas com a água, ao mesmo tempo.

Mas é preciso efetivamente compreender que, para a dissolução do Ar, não pode ser dada tal data.
Há um período, durante o mês de setembro, de barreiras energéticas, vibratórias, de consciência,

extremamente importante, que é a data de 9/9/9, ou seja, de 09 de setembro, de 18 de setembro e de 27 de



setembro de 2007.
O 27 de setembro é a data mais importante, por que mais próxima daquela do Arcanjo MIGUEL, que é a data

vibratória na qual, certamente, vocês vão observar coisas incríveis sobre este planeta.
Agora, isso será a dissolução do Elemento Ar?

Isso, só o Pai sabe.

***

Questão: o que aconteceu em 17 de julho último, no curso da jornada sobre o tema «acender a
rede»?

Um trabalho na rede de 5ª Dimensão.
Os povos da Intraterra, em especial aqueles que são encarregados das redes magnéticas, têm, efetivamente,

a missão - desde pouco antes deste ano, mas há períodos de ápice, eu diria - na qual as energias vão se
reajustar.

Então, houve uma mobilização sem precedente de energias nesse dia, mas, se vocês estiverem atentos, não
foi unicamente naquele dia.

Há um período, que correspondia a dez horas, para vocês, em tempo universal, no qual houve uma
ressurgência importante da energia durante meia hora.

Houve períodos, no dia anterior e no dia seguinte que foram também importantes, mas há vários períodos que
se sucedem, agora, de maneira descontínua.

Mas acreditem que o fato dos seres se alinharem, meditarem é, sobretudo, benéfico para vocês.
A Terra não tem necessidade de vocês, porque são seres de outras Dimensões que agem nisso.

Vocês, esse trabalho vai favorecer, no nível de suas estruturas individuais, o fenômeno de purificação e de
abertura.

***

Questão: uma pessoa que seguiu os seus ensinamentos fica surpresa, pois você não falava, então,
do que você desenvolve hoje, em especial, da 5ª Dimensão.

Mas eu os lembro, de qualquer forma, de que o meu grande Mestre Bença Deunov, ele mesmo falou da 5ª
Dimensão em textos que têm quase um século.

Obviamente, através de tudo o que eu pude ensinar, à época, frequentemente, eu disse que as coisas mudam.
Há palavras que não podiam ser entendidas, à época.

Eu lhes falo, hoje, de doze corpos e não de sete corpos.
À época, ninguém conhecia isso, era do domínio do escondido.

Mesmo eu, quando eu lia ou escutava o meu Mestre Bença Deunov me falar de algumas coisas, eu me dizia
«mas do que ele fala aí?».

Quando eu fui à Índia e encontrei alguns grandes seres, eles me falaram de coisas que eu tampouco conhecia,
com palavras diferentes.

É preciso efetivamente compreender que vocês chegaram a algo que nada mais tem a ver com o que eu dizia
na minha vida.

Assim como o ensinamento de CRISTO continua válido no nível dos fundamentos, no nível da realidade do
amor e das suas parábolas, das suas metáforas.

Mas, se CRISTO falasse hoje, Ele falaria, também, dessas novas Dimensões que chegam, porque elas estão
aí.

Então, vocês podem chamar de Fogo do Éter, de mundo Atzilut ou Briático, mas o termo Dimensão
corresponde, perfeitamente, a um procedimento e a um processo que é conhecido na física, hoje, e eu diria

que é comumente aceito.
Não se esqueçam de que eu estou em outra Dimensão agora.
O Mestre que vocês conheceram é profundamente diferente.

Assim como CRISTO e MARIA se manifestam de diferentes modos.
Se vocês seguirem os testemunhos das aparições Marianas, autenticadas ou não autenticadas, que

percorreram a superfície desse planeta há quase mil anos, vocês irão se aperceber de que sempre há uma
coloração em relação ao meio no qual isso ocorre.

Vocês são apegados, certamente, a um formalismo em relação ao que conheceram da minha vida, no
momento em que seguiram os ensinamentos.

O importante não são as palavras que eu pronuncio.
Eu frequentemente disse que as palavras eram feitas apenas para seduzir o mental, para levar água ao moinho

vibratório, mas o mais importante é o trabalho vibratório que alguns sentem, obviamente, a partir da minha
chegada, além das palavras.



Eu não dou mais ensinamentos, eu venho partilhar com vocês.
São informações, não é um ensinamento espiritual.

O ensinamento espiritual passa através das vibrações, unicamente, não através das palavras.

***

Questão: você poderia então, hoje, apresentar o que é a 5ª Dimensão?

Então, há muitas coisas que foram escritas sobre o advento da 5ª Dimensão.
A vida se desdobra em múltiplos universos.

Vocês estão aqui para encontrar a Luz, para encontrar a realização, para encontrar a sua Divindade interior.
Isso ocorreu há 52.000 anos, através de um trabalho espiritual extremamente preciso, com diferentes vias: as

vias solares, as vias secas, as vias úmidas, as vias ligadas ao ensinamento de Mestres, sejam quais forem.
Mas, hoje, acontecem coisas que acontecem apenas a cada 52.000 anos, ou seja, a Luz Divina, o Espírito

Santo vem a vocês, para transformar.
Não é uma evolução linear.

Vocês estão em uma evolução que se pode qualificar de quântica.
É um salto vibratório, é um salto de consciência que se prepara.

Por que todos os médiuns sobre esse planeta são cada vez mais numerosos?
Obviamente, há seres que são manipulados por forças astrais, eu diria.

Mas é, de qualquer forma, bizarro, vocês não acham?
Que todo mundo empregue as mesmas palavras e em todas as línguas?

Então, depois, a coloração do discurso será em função do tipo de iniciado e do nível vibratório de onde vem a
entidade que se manifesta, mas eu lhes asseguro de que essa 5ª Dimensão está extremamente alastrada hoje.

É um processo de transmutação, que é um fenômeno, se quiserem, de realização coletiva, que sobrevém a
cada 52.000 anos.

Vocês sabem, eu lhes disse, o Mestre Bença Deunov falava disso, ele não chamava isso de «5ª Dimensão»,
encontrem nos textos, ele chamava isso de «Fogo do Éter», o «batismo pelo Fogo», mas é a mesma coisa.

No Apocalipse de São João, quando é feita referência a chamados e escolhidos que serão marcados na fronte
e a modificações, são os mundos ascensionais que são descritos, é a mesma coisa.

Não se deve prender-se à palavra «5ª Dimensão», isso fica, efetivamente, muito esotérico.
Mas como vocês querem chamá-la diferentemente, quando há uma mudança de consciência tal como aquela

que está chegando e que é anunciada há uma eternidade?

***

Questão: você disse que a absorção/dissolução dos órgãos vitais, da digestão, faz parte da
evolução?

Perfeitamente.
Será que quando vocês morrem, vocês passam ao outro lado com os seus órgãos digestivos e genitais?

Será que vocês se servem dos seus órgãos genitais, dos seus pulmões?
O raciocínio que vocês adotam é um raciocínio típico da 3ª Dimensão.

A morte, a passagem ao outro lado do véu, como ser realizado ou como ser encarnado, é o mesmo processo
que sobe mais ou menos alto, mas, entretanto, do outro lado, eu lhes garanto que vocês não têm órgãos

genitais, nem órgãos digestivos.
Há coisas que são abandonadas durante a passagem pelas portas da morte.

É o mesmo durante a passagem pelas portas da ascensão.
Eu, simplesmente, atraí sua atenção para os fenômenos sexuais que não têm qualquer importância na 5ª

Dimensão.

***

Questão: na sua vida você dizia que o homem era feito à imagem do Pai e...

Perfeitamente.

***

Questão: ... e que, portanto, os seus órgãos seriam mantidos em outra forma. Não é contraditório?



Absolutamente não.
Então, há para cada órgão do corpo humano um arquétipo que é preliminar à encarnação.

Cada órgão, seja qual for, o baço, os órgãos genitais, os órgãos digestivos, os pulmões, são o reflexo da
precipitação vibratória de um arquétipo situado no nível dos Hayoth Ha Kodesh, que são a constituição

primária, primitiva da vontade e do pensamento do Pai.
Cada órgão tem sua razão de ser neste plano vibratório e nos outros planos vibratórios.

Entretanto, vocês podem compreender que nem todas as funções são as mesmas.
Por exemplo, hoje, na 3ª Dimensão, vocês têm um órgão atrofiado, que denominado timo, que não tem

qualquer papel no adulto.
Na 5ª Dimensão, o timo vai assumir um papel extremamente importante que irá explicar que, na 5ª Dimensão,

não há doença possível, pois há autorrealização de si no nível do timo e no nível do chacra do coração.
Há, por exemplo, hoje, no corpo humano, a glândula que é chamada de Alta-Major, que está situada no nível da

carótida e que é uma glândula iniciática extremamente importante.
Ela está presente em todos os seres humanos encarnados, mas não está ativa, ela apenas é ativada durante a

passagem para a 5ª Dimensão.
É preciso efetivamente compreender que algumas funções, no nível dos seres realizados da 5ª Dimensão, não

estão mais presentes.
Vocês têm, por exemplo, a linguagem, a voz.

Na 5ª Dimensão, vocês não têm mais necessidade da voz e, no entanto, os órgãos da fonação continuam aí,
mas eles não têm as mesmas características nem as mesmas funções.

Todas as funções de um corpo humano ou não humano da 3ª Dimensão possuem, em si, os arquétipos do
Divino, é evidente.

Mas a manifestação é diferente, de acordo com as polaridades da vida.
Vocês confundem, talvez, a descrição que eu fazia em minha vida como perfeita encarnação do Divino e a

descrição que eu lhes fiz agora, extremamente dividida, que corresponde ao que acontece em outras
Dimensões.

Vocês acreditam que seres realizados que passam pelas portas da morte conservam os órgãos genitais com
alguma ereção, por exemplo, para o homem?

É completamente ilusório.
Qual é o interesse da ereção de um órgão genital masculino, do outro lado?

De que isso serve, uma vez que há uma comunicação direta, de coração a coração?
Um modo de fazer o amor, que é uma comunhão direta, de coração a coração, e que não é, em caso algum,

uma comunhão ou comunicação sexual.
Assim como eu dizia que há evoluções na 5ª Dimensão que são profundamente diferentes, o ser humano não

é a única criação do universo.
Há formas não humanas.

Há, por exemplo, na Intraterra, povos de origem delfinoide.
Há povos que vêm de Vega da Lyra, que possuem um corpo físico, mas que nada têm a ver com o corpo

físico humano que vocês conhecem e, no entanto, eles possuem os mesmos arquétipos e funções, similares,
e também funções diferentes, com as mesmas vibrações orgânicas.

Eu não falo, de modo algum, da mesma coisa que vocês.
A perfeição do ser humano, como reflexo do Divino, ilustra-se através da árvore sefirótica.

Agora, aquilo de que falo é algo que é totalmente diferente.
Vocês veem um antropomorfismo quando eu falo de ORIONIS ou de Melquizedeque?

Será que há, fora dessa manifestação na 3ª Dimensão, algum antropomorfismo?
Será que há uma forma humana ou não?

Eu responderia que há uma forma vagamente humana.
A partir da 18ª Dimensão, vocês apresentam um contorno humano, mas não têm mais necessidade de dedos,

não têm mais necessidade de olhos.
Vocês têm necessidade de uma forma de cabeça, mas não há mais os órgãos dos sentidos.

E, se vocês chegarem à 24ª Dimensão, as formas de vida conscientes em si mesmas, individualizadas e não
planetárias, apresentam-se sob a forma de triângulos luminosos.

São coisas que eu lhes digo, aí, agora, mas que eu não podia dizer durante a minha vida.
Na minha linha espiritual, na minha vida, havia regras extremamente específicas.

O silêncio à mesa, por exemplo, era extremamente importante.
Eu considero que, hoje, vocês têm outra coisa a fazer do que permanecer em silêncio para encontrar a Luz.
Então, vocês podem encontrar a Luz, esse é o paradoxo, hoje, a partir do momento em que estiverem de

acordo consigo mesmos e não de acordo com um ensinamento, seja ele qual for, seja o meu, seja aquele de
CRISTO ou aquele de BUDA.

Vocês devem estar de acordo, inteiramente, consigo mesmos.
Se isso tiver que passar pela sexualidade, vai passar pela sexualidade.



Se isso tiver que passar pela doação da sua vida, faça-o, mas faça de acordo consigo mesmo, é isso que é
mais importante.

***

Questão: o que é mais importante para ir para essa 5ª Dimensão?

Soltar, ou seja, mestria e amor.
Fora isso, nada mais há.

As palavras são apenas palavras.
As concepções são apenas concepções.

A subida vibratória da consciência apenas pode ocorrer quando não houver mais palavras, quando não houver
mais interrogações.

O único modo para que não haja mais interrogação é voltar-se para a sua Divindade interior, para o seu
coração.

As energias do momento atual, aquelas que vocês vivem nesse momento, estão aí.
Resta-lhes apenas uma coisa: acolhê-las, integrá-las e deixá-las trabalhar no interior de si.

Não é mais tempo de fazer rituais, tal como eu disse na minha vida, eu repito.
O período é diferente.

Eu não renego, absolutamente, o que eu disse, que é oriundo da linha de Melquizedeque, que remonta à noite
dos tempos.

Mas há períodos que são profundamente diferentes.
Hoje, o Divino está aí, ele bate à porta.

É CRISTO que bate à porta e vocês não podem acolhê-Lo enquanto houver palavras, enquanto houver
interrogações, enquanto houver questionamentos.

A única coisa que pode existir é acolher, soltar, mestria e abrir-se ao amor.
Fora isso, nada mais há.

***

Questão: você acompanhou, nesse verão, estagiários em trabalhos sobre os novos canais, as
portas, etc., que foram desestabilizadores na vida de todos os dias.

É sempre desestabilizador, obviamente.
Vocês não podem encontrar o Divino no conforto da sua vida habitual, é uma revolução de tipo Copernicano.

A realização é um abandono total ao que acontece.
Vocês não podem esperar encontrar a Divindade no conforto da sua vida habitual, é uma transformação total da

vida.
Estabilizar-se em outro nível supõe soltar, abandonar-se à Luz de CRISTO, é algo que é extremamente

perturbador, não é insignificante.
Olhem, por exemplo, as pessoas que fazem uma experiência que vocês chamam de EQM (Experiência de

Quase Morte).
São pessoas que vão encontrar a Luz.

Quando elas voltam, não são mais as mesmas.
Obviamente que é muito desestabilizador.

Quando construíram sua vida, através de um equilíbrio, seja ele qual for, através da sua vida afetiva,
profissional, mental, intelectual e que, de repente, uma série de portas se abre e, de repente, descobre-se uma

realidade diferente, transcendente.
Vocês acreditam que esse será o conforto ainda mais absoluto?

Absolutamente não.
É preciso expulsar algumas coisas para reconstruir outras coisas.

Também gostaria de dizer, em relação a todas essas questões que se exprimem há alguns minutos agora, é
muito importante compreender que as energias que se fusionam nesse momento são energias que vão pô-los

frente a duas escolhas.
As escolhas serão: «será que eu aceito?» ou «será que eu recuso?».

Eu já disse, há quase um ano, que as escolhas foram feitas, mas ter escolhido a Luz não quer dizer que seja
confortável, pois o mundo no qual vocês vivem é um mundo sem Luz.

Se vocês encontrarem a Luz a título individual, ao passo que a totalidade do mundo não a encontrou, se vocês
forem confrontados, através do seu trabalho, através das suas relações, com algo que não é da ordem dessa

Luz transcendente, vocês vão, efetivamente, ficar profundamente desestabilizados.
A Luz, a experiência iniciática, a transformação iniciática não é algo fácil.



Não esperem encontrar um conforto através de uma iniciação.
Perguntem a todos aqueles que reencontraram a Luz se é fácil.

É claro que não.
A única facilidade encontra-se no abandono e no soltar em relação a essa mestria que vem.

Lembrem-se, também, de que esse período, independentemente do que vocês tenham vivido, uns e outros, é
um período, como eu dizia, em que será preciso discernir.

E o discernimento no ser humano sempre provoca o questionamento, a interrogação, e a interrogação faz parte
da resistência.

Pois, se vocês aceitarem totalmente a Luz que está vindo e que está aí, se vocês a deixarem fusionar e
trabalhar em vocês, pouco a pouco, as questões vão se calar, sejam quais forem as dificuldades no corpo ou

na vida.
Mas eu não disse que era um período fácil.

Eu falei de um período notável, extraordinário.
Só o modo pelo qual vocês veem as coisas vai fazê-los ver algo de eminentemente catastrófico ou de

eminentemente luminoso.
É o combate da Sombra e da Luz, simplesmente, levado ao extremo, no interior de vocês, mas, também, em

vocês.
Vocês são portadores da Luz a partir do momento em que aceitarem a Luz, mas isso não quer dizer que as

zonas de Sombra vão se apagar diante da Luz, assim.
Isso faz parte do que vocês têm que viver nesse momento.

Evidentemente, todo mundo, todos os seres humanos, mesmo se não tiverem em busca espiritual, vão
colocar-se questões sobre o sentido da própria vida, sobre o sentido dos ensinamentos, sobre o sentido das

relações sociais, sobre o sentido das relações afetivas.
É um período de grande questionamento.

Ora, vocês jamais terão todas as respostas às suas questões.
Vocês jamais poderão resolver.

Apenas a Luz é que poderá resolver no seu lugar.
É por isso que, frequentemente, há mais de um ano agora, nós falamos do desprendimento e do abandono à

Luz.

***

Questão: os combates entre a Sombra e a Luz são uma realidade organizada ou simplesmente uma
projeção dos nossos próprios pensamentos?

Mas a 3ª Dimensão é um mundo de separação, de distanciamento.
Apenas através do jogo da Sombra e da Luz é que vocês podem encontrar a Luz na 3ª Dimensão, que nós

experimentamos há 50.000 anos.
A partir da 5ª Dimensão, não pode haver Sombra, não pode haver doença, mas apenas a Luz, mas não a luz

que vocês conhecem, uma outra Luz.
Essa Luz que vocês conhecem, mesmo a experiência de quem dela se aproxima mais (a experiência de morte
iminente ou o que chamava SRI AUROBINDO, a iluminação do Supramental, que os põe em contato com as

energias que ele chamava de la Città), põe-nos em contato com a Luz espiritual.
Mas, na 3ª Dimensão, é o jogo da Sombra e da Luz que lhes permite extrair a quintessência do que vocês são,

mas é inerente à 3ª Dimensão.
Obviamente, isso foi amplificado pelas formas-pensamento, mas criado pela 3ª Dimensão.

Esse jogo da Sombra e da Luz está presente nos planos físicos, mas, também, nos planos astrais, que
correspondem à 3ª Dimensão, mas não além.

No nível da 5ª Dimensão não há lugar para a Sombra.

***

Questão: ao que corresponde a 4ª Dimensão?

Há dimensões de consciência.
Outras dimensões são intermediárias.

Por exemplo, na 5ª Dimensão, vocês não vão ouvir mais falar de Dimensões até a 9ª Dimensão e, da 9ª até a
11ª Dimensão.

As outras existem, mas são Dimensões de natureza intermediária, nas quais não há vida possível.
A consciência vai tomar, naturalmente, todas as Dimensões, mas a 4ª Dimensão corresponde ao plano

intermediário que é chamado de mental, entre o plano físico e o astral da 3ª Dimensão e o plano denominado
Supramental ou causal.



Então, se quiserem, não vamos mais falar da 4ª Dimensão, pois já ficamos confusos com a 5ª Dimensão, se
falarmos da 4ª ou da 9ª, não vamos mais sair disso, não é?

***

Então, eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.
Que toda a Luz se faça, totalmente.

Eu vou, agora, dar o lugar para a Mamãe, para a Efusão do Coração que é, certamente, mais importante do que
o nosso falatório.

Então, eu lhes digo até muito em breve.
Eu lhes dou todo o meu Amor.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar aqueles que eu jamais vi.
Então, eu lhes aporto as minhas saudações, todo o meu amor, a minha bênção.

Como vocês sabem, estou aqui, com vocês, para responder às suas questões, trocar.
É uma coisa que é muito querida no meu coração.
Então, caros amigos, eu escuto tudo o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: uma participante pergunta qual é a missão dela.

Cara amiga, é uma missão extremamente precisa, extremamente meticulosa, eu diria.
Essa missão é própria ao seu caminho, mas, também, a todo ser humano sobre este planeta e, também, a todos os seres que estão aí.

Qual é seu caminho, sua missão?
Em definitivo, há apenas uma: encontrar a Luz.
Fora isso, todo o resto é apenas diversão.
Então, vocês chamaram a isso carma, experiência, vida, mas a finalidade e o objetivo é o mesmo para qualquer alma, aqui, sobre este
planeta: encontrar a Luz, é o único.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximam de seu objetivo final – e não, unicamente, intelectual, como eu disse, mas algo
que vai, realmente, ser uma necessidade vital, no interior de si – vocês cessarão de querer entrar em atividade, porque a busca da Luz
não pode traduzir-se através de uma busca frenética de atividades, de serviço, de emoções, de atividades exteriores.
A Luz está, antes, no interior.
Então,quando Jesus dizia «busquem o reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», isso quer dizer que vocês deverão,
primeiro, encontrar, em si, a Luz.

Qualquer que seja a atividade, mesmo se é o que vocês chamam, hoje, o serviço, vocês não encontrarão a Luz, vocês encontrarão o
serviço.
A Luz não está em uma atividade, ela não está em um caminho de experiências.
A Luz está em um ato de compreensão interior de encontrar sua própria divindade.
Então, antes de encontrar um caminho e de servir, encontrem sua divindade.
Depois, todos os caminhos abrir-se-ão.

Questão: quando deixamos esse plano terrestre, nós prosseguimos essa busca de Luz?

A busca da Luz jamais muda, seja desse lado dessa vida ou do outro lado, sempre na terceira dimensão.
A Luz não é algo que se encontre espontaneamente.
Ela se encontra espontaneamente se vocês param de procurar no exterior, desse lado do véu.
Do outro lado do véu é o mesmo cenário.

Há almas que, de imediato, verão a Luz e fundir-se-ão na Luz e, outras, que verão a Luz ao longe, e elas têm tantos apegos, pesos, que
não podem ir para a Luz.
Elas deverão purificar o que vocês chamam os apegos, apegos à vida, ao dinheiro, aos laços afetivos.
É, também, difícil, para alguns, no outro lado do véu, como desse lado aqui, encontrar a Luz.

Quando vocês veem uma Luz exterior, é preciso, efetivamente, compreender que é uma projeção de si mesmos, não há Luz exterior, há
apenas a Luz interior.
Enquanto procurarem a Luz no exterior, vocês não estarão no erro, mas estarão na experiência, e vocês se afastarão da Luz interior.
A Luz interior é o momento em que se aceita não mais olhar a Luz exterior e voltar-se para o interior, sem medo, sem pavor, mesmo.
Porque é importante compreender que tudo o que vocês não conhecem, o desconhecido é, sempre, difícil a encontrar em relação ao
conhecido, e o ser humano é um ser que se refere, sempre, ao conhecido, nessa dimensão.
Ora, a Luz é desconhecida.

Se vocês conhecessem a Luz, eu diria que não haveria mais questões exteriores, porque vocês se contentariam com essa Luz e
irradiariam essa Luz.
O resto do caminho não teria qualquer importância em relação à atenção que vocês ali aportariam, porque esse caminho desenrolar-
se-ia de acordo com a vontade própria da Luz interior.
Do outro lado, há seres que veem a Luz ao longe, mas eles estão demasiado pesados para ali aceder.
São necessárias algumas reparações.
E outros, quando deixam esse plano, encontram-se, instantaneamente, na Luz, porque eles realizaram sua Luz desse lado.
Mas, eu repito, a realização da Luz é o reconhecimento da própria divindade interior, é acender a lâmpada interior.
Naquele momento, quando vocês deixarem esse lado do véu, vocês encontrarão a mesma Luz como de sua vida.

Questão: é desejável entrar em contato com desencarnados?

Há algumas almas que, do outro lado do espelho, têm a capacidade e, também, a autorização para entrar em contato com esse lado
do véu, para dar ensinamentos, para tranquilizar, para uma missão precisa.
Então, isso é independente da aproximação da Luz.
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Há desencarnados que vêm manifestar-se e que já fusionaram com a Luz.
Naquele momento, não se chamam mais de desencarnados, chamam-nos de seres de Luz e, depois, há os desencarnados que não
estão completamente liberados dos apegos desse lado do espelho da vida.
Eles podem manifestar-se, mas as condições de manifestação não são as mesmas.

De qualquer modo, as almas recebem como um visto, como um passaporte para poder manifestar-se desse lado.

Questão: como estar certo de que o caminho profissional é correto?

Então, cara amiga, se você coloca a questão é que há, já, interrogação sobre o caminho seguido.
É evidente que, quanto mais você avançar na compreensão espiritual (quer essa compreensão seja ligada às emoções, seja ligada ao
intelecto, quer ela seja ligada ao que vocês chamam os sentidos), mais você vai aproximar-se da Luz, mais você vai colocar-se a
questão do caminho.
E você vai dizer-se «para que o bom caminho, uma vez que sou eu mesma o caminho?».

Então, é evidente que a sede espiritual, a sede de compreensão é um fenômeno humano quase geral.
Seja através do aprendizado de uma relação no casal, através do aprendizado de uma atividade, mas tudo isso não é a Luz, mesmo se
sejam caminhos mais luminosos do que alguns outros, não é?

Vem um determinado momento no qual se coloca a questão.
Seguiu-se uma voz, um caminho, porque se pensava, sinceramente, que esse caminho ia aproximar-nos da verdade.
Mas não há verdade exterior.
A única verdade que suprime a sede é a verdade interior da Luz.
Então, obviamente, mais se tem medo e mais se tenta tranquilizar com o conhecido, não é?
Seja pelas experiências da vida, seja nos processos de aprendizado de algumas atividades ou profissões.
É evidente que, a um dado momento, coloca-se a questão do caminho.
Quanto mais se tem a impressão de avançar na compreensão de um mecanismo (qualquer que seja, seja na mestria de uma profissão,
na mestria perfeita de uma relação ou na consumação, mesmo, de uma relação), a um dado momento, vem, sempre, a questão de
«para quê?», uma vez que a verdade final necessita de voltar o olhar para o interior.
Para isso, não há técnica.

Vocês podem meditar durante vidas e vidas, certamente, isso os aproximará do objetivo, mas, aí, eu falo da última porta, porque a
humanidade encontra-se, hoje, na última porta.
Então, vocês vão aceitar o olhar da consciência para o interior, para abrir a última porta ou, então, esse desconhecido dá-lhes
demasiado medo e vocês vão continuar em seu caminho?
São caminhos diferentes.

Então, cara amiga, você sente, no interior de si, essa escolha.
O que não quer dizer que seja preciso parar a atividade – qualquer que seja –, mas que é preciso, primeiro, abrir a porta no interior e,
depois, decidir se se continua ou não.
Se se escolhe segundo os critérios afetivos, intelectuais, econômicos será, sempre, um erro.

Questão: quanto mais se centra nesse interior, mais se encontra essa Luz?

É o único modo, efetivamente, de encontrar a Luz.
Progressivamente e à medida que vocês encontrarem o que vocês são, ou seja, um filho da Luz, progressivamente e à medida que
vocês entrarem nesse estado de Luz, progressivamente, seu caminho, como vocês os nomeiam, suas experiências, como as
nomeiam, suas atividades, como as nomeiam, acontecerão em certa sincronia e, no estágio final, isso será o que se chamou a Fluidez.
Isso quer dizer que todo o caminho de sua vida desenrolar-se-á não sem medos, mas na aceitação total da irradiação que vocês são.
Isso é o mais importante.
Enquanto, se você não encontra a Luz e quer prosseguir um caminho, qualquer que seja – espiritual ou não, aliás – você entrará, cada
vez mais, em resistências, nas quais os obstáculos vão desenhar-se, progressivamente, em sua estrada, cada vez mais fortes, cada
vez mais resistentes ao seu avanço.
Isso é válido para todos os caminhos.

Há apenas algumas almas, que eu qualificaria de muito jovens, nas quais se vai deixar prosseguir as experiências, toda uma vida, no
mesmo eixo, por exemplo, um grande bandido, por exemplo, um grande financeiro, mas que, eles, não têm qualquer conhecimento do
que é a espiritualidade ou a Luz.
Mas é preciso, efetivamente, dar-se conta, hoje, que mais de 95% da humanidade já tem, em si, essa semente de Luz, e há apenas a
porta a empurrar.
O que os faz não empurrar a porta é o medo do desconhecido, simplesmente, e a necessidade de certezas, pelo medo do
desconhecido, também.

Questão: praticar a abertura do sétimo chacra sobre pessoas moribundas é correto?

O processo da morte acontece, sempre, segundo diferentes etapas.
É importante compreender que a morte aceita representa a frase de Cristo na cruz «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha», e é
algo que é essencial para a liberação da alma e do corpo.

Então, a alma vai sair, quando do último sopro, por diferentes lugares possíveis, que são o que se chama os chacras.
Obviamente, o fato de sair pela raiva – o segundo chacra – ou a recusa e a negação da morte e o desafio da realidade da vida do
outro lado arrasta a alma a sair pelas emoções (o plexo solar).
A alma que está apaziguada, como vocês dizem, tem a possibilidade de compreender – mesmo se isso não se faça,
necessariamente, no momento da morte – que ela pode sair pela Luz (pela cabeça, pelo sétimo chacra ou, eventualmente, pelo
coração).

Aí está porquê, efetivamente, o fato de facilitar o escoamento de energia em alguns chacras, na fase terminal, é muito mais facilitador
para aceder à Luz.

Questão: por que esse mundo está deformado, enquanto se fala, cada vez mais, de Luz?

Quanto mais a Luz revela-se, mais a Luz está próxima, mais há fenômenos de resistência da parte daqueles que têm medo do



Quanto mais a Luz revela-se, mais a Luz está próxima, mais há fenômenos de resistência da parte daqueles que têm medo do
desconhecido e daqueles que não conhecem a Luz e que não querem ouvir falar dela.
Não é um paradoxo.
É que, quanto mais as forças da Luz sobem, mais as forças da Sombra manifestam-se e mais o individualismo, mais os problemas
estão presentes.
Esse processo é específico a esse fim de ciclo.

O que vocês vivem hoje, em suas experiências, produz-se na escala da humanidade toda, inteira.
Vocês estão em face de desafios importantes: será que vocês aceitam entrar na Luz ou será que vocês entram na resistência?
A resistência é o quê?
É dizer, por exemplo, «eu vou lutar contra a doença», «eu vou lutar contra o aquecimento», como vocês dizem, «eu vou lutar contra a
crise econômica», «eu vou lutar contra tudo o que acontece que vai mal».
Mas é preciso, efetivamente, compreender que tudo o que vai mal é apenas o resultado e sua visão e da visão global da humanidade,
totalmente deformada quanto ao seu caminho, quanto aos seus objetivos e quanto à sua evolução.
Mas esse é um processo normal de evolução e de passagem de dimensão.

Vocês estão na terceira dimensão e estão, portanto, em fases de dualidade.
Ir contra a dualidade é um esforço importante de não mais lutar, de não mais entrar em resistência, de voltar-se para o interior, porque a
melhor luta, entre aspas, é a não oposição, é a não violência, é entrar em sua dimensão interior, porque a Luz pode tudo.

Mas, infelizmente, em um primeiro tempo, quanto mais vocês vão voltar-se para a Luz, mais vocês vão encontrar-se confrontados ao
que se chama a Sombra, ao que vocês chamaram, em outros tempos, os guardiões do limiar.
Mas isso é o que vive a totalidade de sua humanidade, hoje.
É o período de escolhas.
As escolhas foram feitas há algum tempo e, hoje, vocês se encontram no que se chama a encruzilhada dos caminhos.

Questão: qual é o melhor modo de servir?

O melhor modo de servir é não ajudar ao outro sendo o que vocês chamam de salvador.
É estar, si mesmo, na Luz e cultivar a Luz interior, porque, progressivamente e à medida que vocês cultivam a Luz interior,
progressivamente, vocês irradiam essa Luz interior.
E, quanto mais vocês a irradiam, espontaneamente, cultivando suas flores, seu jardim, olhando outro ser humano, mais vocês terão
possibilidades de transmutação do ambiente, no sentido amplo, de todos os seres de quem vocês vão aproximar-se.
Então, não é questão de pôr-se uma túnica violeta ou uma túnica cor de açafrão e dar bênçãos em um pedestal.
Não.
É questão de irradiar, cada vez mais, essa Luz, não através de rituais ou de dogmas fixos.
Então, é preciso acolher a Luz, simplesmente.

Questão: por que, interessando-se pelo próprio mundo interior, o mundo exterior pode tornar-se cada vez menos atraente?

É um processo puramente normal.
Quando vocês se voltam para seu interior, os mundos interiores, as outras realidades, há uma extração de seu princípio vital voltado
para o sucesso material, afetivo, social, profissional, para um sucesso interior.
Isso necessita de uma extração do mundo, mas o que vocês vivem, em uma pequena escala, hoje, é exatamente o que eu chamei a
encruzilhada dos caminhos, ou seja, vocês vão aceitar passar a outro estado vibratório ou vão prender-se a essa vida, a essa
dualidade?
É isso que lhes será proposto, muito em breve.

Caberá a vocês, em sua alma e consciência, escolher o que vocês querem, mas ninguém os julgará, ninguém decidirá em seu lugar.
Vocês querem continuar a experiência dessa forma de vida em terceira dimensão, ou querem passar para outra coisa?
Será que vocês aspiram à vida da alma, à vida espiritual ou, ainda, à vida material?
Então, o fato de extrair-se, não da vida, mas do mundo exterior, tal como vocês o concebem até agora, é perfeitamente lógico.
Então, vocês me responderão que, entretanto, é-se obrigado a interessar-se pelo mundo exterior, porque ali se toma a nutrição, toma-
se o dinheiro.
É uma etapa de transição, eu diria.

Entretanto, vocês têm, ainda, os pés nessa terceira dimensão, ou seja, vocês comem, vocês se vestem.
Vocês têm feito as escolhas em espírito, em verdade, mas não, ainda, ao nível do corpo.
É preciso esperar, porque a paciência é importante.
Vocês estão na aurora da transformação.
Ela está aí, ela é em uma hora, mas ela não é em dez anos.
Então, é preciso, qualquer que seja o grau de realização interior, de qualquer forma, manter os pés sobre a Terra, nessa dimensão,
apesar de tudo.
Alguns encontraram a Luz interior, entretanto, estão, ainda, nessa realidade, mas a mudança de realidade é esperada, não é?
Então, é preciso lidar com essa dupla realidade.

Questão: o que é de datas de transição previstas?

Elas continuam de atualidade, em função do nível de consciência, hoje.
Há várias datas importantes, vocês já sabem.
Há o período que vai de 27 a 29 de setembro, deste mês, deste ano, que vai da realização do 9/9/9 à festa do Arcanjo São Miguel, um
estado vibratório de importância, que vai conduzi-los ao período próximo do Natal deste ano.

Fenômenos de grande amplitude vão traduzir-se, mas, agora, eu não posso dizer-lhes como vai reagir a humanidade.
Tudo se ajusta em função da reatividade do conjunto da consciência humana encarnada, ou seja, de grandes movimentos vibratórios,
de grandes movimentos de consciência que se produzem, durante o último trimestre deste ano que vocês vão viver, aí, agora.
É um segredo de Polichinelo que o mês de dezembro de 2012 é a última porta de passagem para outra realidade, mas eu lhes desejo
passar a passagem bem antes do período de 2012, porque é evidente que, se vocês devem continuar com os elementos violentos,
com condições de vida que se degradam, cada vez mais rapidamente, sobre o planeta, e se vocês devem permanecer, alguns anos,
nesse estado, seria, propriamente, dramático, ao nível de evoluções da consciência.

Então, pode-se dizer que, quanto mais rapidamente vocês forem para essa transição, mais rapidamente vocês passarão isso



facilmente.
Porque, quais são os riscos?
Os riscos são que os fenômenos de resistência ligados à dualidade vêm esmagar sua Luz.
Os riscos são a desmotivação, o sofrimento inútil, a duração de um período de desconforto em todos os níveis.
Os riscos são as dúvidas, mesmo para aqueles que escolheram.

Então, quanto mais rápido esse período chegar, mais rápido vocês serão desembaraçados, se posso dizer.
Vocês estão no período de parto, então, é evidente que vocês já estão engajados no parto, mas se ficam demasiado tempo, vocês vão
sofrer.
É como o bebê que vai nascer.

Vocês estão prontos para passar ao outro lado de outra realidade, mas podem permanecer na passagem mais ou menos tempo.
Mas, para passar, é preciso abandonar toda veleidade de apego, qualquer que seja.
Você deve ser uma mulher ou um homem livre, totalmente livre.
Isso não quer dizer ir ao deserto, isso pode, também, ser uma forma de apego.
Isso quer dizer, em consciência, liberar-se do que podem ser freios para seu desabrochar, totalmente.
Se é uma condição material, desembarace-se dessa condição material.
Creiam-me, o pensamento é, ainda, mais criador, hoje.
Basta pedir.
Vocês devem, certamente, tomar medidas, mas devem, sobretudo, pedir que a Luz ilumine tal coisa ou tal coisa.
E vocês verão que, se é, verdadeiramente, um objetivo luminoso, isso se produzirá.

Questão: as pessoas despertas têm um papel de despertadores?

Você é, necessariamente, despertador, quando desperto, uma vez que você desperta a Luz.
Se você irradia a Luz, você é contagioso, de próximo em próximo.
Mas, se sua Luz vem chocar alguém que está na sombra e que deseja ali permanecer, porque é sua liberdade absoluta, aí, isso será
um fenômeno violento.
Não se cruza.
Você não pode permanecer morno, ou seja, passar desapercebido para a felicidade daqueles que buscam a Luz e que serão
despertos por seu contato e, também, para seu infortúnio, se você encontra aqueles que estão na Sombra e que querem ali
permanecer.
Até certa fase porque, quando o momento da transição vier, tudo isso se dissolverá, é claro.

Questão: você tem informações sobre a economia mundial?

Vocês quiseram transformar a água em ar, através de uma mobilidade importante, mas a água não é tão móvel como o ar, ao nível dos
elementos.
Então, vocês instauraram uma economia virtual.
Tudo isso quebrou a cara.

Ao nível astral, chegou, está chegando em sua realidade, mas não é algo que poderá ser mudado.
Em seguida, isso vai depender de como vai reagir o elemento ar, porque vocês quiseram transformar a água em ar.
O ar está, portanto, infectado, viciado, diferente, termicamente, já.
Esse ar é portador de doença e de morte, através dos vírus, através das bactérias, essa é a próxima etapa.

O ar é, também, a informação e a desinformação.
É uma era de manipulação, na qual vocês não saberão mais a verdade.
Dirão, de um lado, que os extraterrestres apareceram e, do outro lado, dirão que é uma manipulação tecnológica.
Vocês não saberão mais para quem voltar-se, para o que se voltar.
As próximas etapas dependerão do encadeamento dos elementos, isso não está, ainda, fixado, ao nível astral, sobretudo porque há
um elemento de natureza fogo que intervirá durante o período do Natal deste ano.
É extremamente importante.

Então, será que seu fogo estará em acordo com o fogo cósmico ou não?
E, por último, virá o elemento terra.
Etapas que podem ser deslocadas após o fim do ano, em função de ressonâncias que isso fará, ao nível da humanidade.
Tudo isso pode ser mudado, de minuto a minuto.
Nada está escrito.
O que está escrito é uma trama astral em relação a termos precisos, que se chamam terminais.
Há dois deles: o terminal de dezembro de 2007 e o terminal de dezembro de 2012.
Entre os dois, tudo é possível.
Até que dezembro de 2012 coincida com dezembro de 2007 ou que dezembro de 2012 seja diferente de dezembro de 2007, o que
quer dizer um período de sofrimento complicado.

Questão: há um risco de pandemia no planeta?

Ele está presente, ele é importante, mas não é preciso ter medo, porque o medo concretiza a pandemia ao nível do ar.
A pandemia é função da reação da humanidade.
Imaginem, através do colapso do sistema econômico e financeiro mundial, que há uma tomada de consciência brutal, e que o conjunto
ou a maior parte da humanidade volta-se para a Luz, mas todo o resto não existe mais, não tem mais razão de ser.
Mesmo os eventos de tipo fogo, de dezembro, não terão mais razão de ser, porque o nascimento far-se-á na fluidez.

Questão: os animais têm uma alma? E como eles vão evoluir?

Obviamente que os animais têm uma alma!
Eu diria, mesmo, que o planeta e o mineral têm um espírito.
A alma é ligada à liberdade, então, obviamente, o reino animal tem uma alma.
Será que um anjo tem uma alma?
Não, porque ele é puro espírito.



A alma é a coloração, a alma é o que lhes permite fazer a ligação entre o corpo e o espírito.
O animal tem uma alma.
Quer ela seja coletiva ou em vias de individuação, não é o problema, mas há uma alma presente e consciente.
Alguns animais vão individualizar-se para poder perfazer uma vida em um ciclo de terceira dimensão.
Alguns modos ascensionais vão acompanhar-se da ascensão de certo tipo de animais.
Outros vão aceder à individualização da alma.
Outros vão seguir os humanos a mundos profundamente diferentes, que são múltiplos.
É como se você se mudasse de uma cidade, nem todo mundo vai ao mesmo lugar, não é?

Questão: haverá contatos com outras civilizações?

Obviamente.
Vocês não podem conceber um processo ascensional sem a intervenção de uma organização exterior, intraterrestre, extraterrestre,
extra-humana, humanoide ou não.
Vocês terão um contato visual, obviamente.
Haverá seres, não humanoides ou humanoides, mas com uma estrutura diferente, que intervirão na terceira dimensão, porque eles têm
um corpo de terceira dimensão, mesmo se não tenham corpo emocional.
Eles intervirão.
Os Anjos do Senhor são uma realidade.
Civilizações extraterrestres múltiplas preparam-se para o que vai acontecer.

Questão: como discernir o que pode ser positivo ou negativo nesses contatos?

Pela vibração, é claro.
Se é que as forças involutivas possam resistir ao afluxo da Luz.
Não se esqueçam dos processos conjuntos que existem ao nível da transição, ao nível cósmico, ao nível vibratório.
Aqueles que virão já viveram um processo ascensional, já há muito tempo, quer trate-se de povos intra ou extraterrestres.

Questão: a Terra é, portanto, o planeta o mais afastado da evolução?

Vocês estão no ponto de retorno.
Há estratos que podem ir ainda mais longe do que vocês na descida.

Questão: superfícies terrestres vão desaparecer?

As destruições são apenas o nascimento.
Se vocês veem as destruições como destruições, vocês permanecerão na terceira dimensão.
As destruições não têm importância alguma, uma vez que vocês são imortais.
Então, vocês são obrigados a compreender que tudo o que foi construído segundo os modos de funcionamento da terceira dimensão –
da qual vocês são tão orgulhosos – não terá mais razão de ser, o que vocês chamam tecnologia.
Os circuitos eletrônicos não existirão mais na quinta dimensão.
A vida será natural.
O problema não é o acesso à quinta dimensão, na qual tudo é luminoso.
O problema é a duração do parto, da transição, que é penosa.

Questão: a que vai corresponder a era de capricórnio, que segue aquela de aquário?

A condição de que vocês estejam, ainda, em uma roda evolutiva, com os doze signos zodiacais.
É uma heresia, porque vocês passam a outro sistema vibratório, e os referenciais não são mais os mesmos.

Questão: os dados astrológicos atuais são falsos?

Eles não são falsos, eles são aumentados de uma dimensão nova, ligada ao décimo planeta, que alguns chamaram Mardouk ou Nibiru.
Se querem, a influência desse novo planeta, que está ao oposto da Terra e que se desloca ligeiramente, está aparecendo.
Efetivamente, ele modifica o que existe ao nível astrológico.

Questão: esse planeta faz parte do alinhamento previsto para o fim do ano?

Justamente não, uma vez que ele vai aparecer.

Questão: o alinhamento ocorre sempre?

A cada 25.000 anos, no momento de grandes mudanças.

Questão: uma pessoa de nome Miguel deve, pedir, mais, a proteção de Miguel?

Você pode pedir a proteção, simplesmente, à Luz ou aos enviados da Luz, quer eles se chamem Miguel, Uriel, Gabriel, os Hayoth Ha
Kodesh, os Arcanjos, os Serafins.
Quem você quiser, obviamente.

Questão: pode-se reencontrar parentes falecidos quando se passa ao outro lado do véu?

Tudo é possível, se eles não reencarnaram.
Mas se você reencontra membros de sua família é que há, ainda, apegos aos membros de sua família.
Mas, então, o que se tornam aqueles que foram sua família em outra vida?
Não é tão simples assim.

A família é por classe de almas, por níveis espirituais, ela não está nos apegos criados pela hereditariedade.
A hereditariedade e os laços que vocês estabeleceram conscientemente, através dos laços do casamento, através da descendência
são laços que são ligados ao DNA e ao fato de reencontrar ressonâncias cármicas que não têm mais lugar, de modo algum, na nova
dimensão.



As regras não são mais, de modo algum, as mesmas.
Então, reencontrar alguém de terceira dimensão do outro lado desse véu, sim.
Vocês reencontram os seres que são queridos, como se diz, e que partiram antes de vocês.
Mas, na quinta dimensão, não é mais, de modo algum, o caso.
As identidades que vocês conheceram como laços familiares, hereditários não existem, absolutamente, mais.

Questão: como encontrar a paz interior?

É simples, cara amiga: olhando no interior, mas não no exterior.
É preciso abrir a porta antes de poder olhar no interior.
Abrir a porta é aceitar dar o salto, ainda que apenas um tempo extremamente curto, para o desconhecido.

Então, o desconhecido dá muito medo ao humano.
Mas é preciso abrir a porta.
Entretanto, eu não posso fazer o caminho em seu lugar.
O mais difícil é abrir a porta e voltar o olhar e ousar olhar.
Já, um bom golpe de martelo na cabeça.

Há, ao nível dos casulos de Luz, uma dificuldade para encontrar a serenidade mental, a serenidade emocional.
Obviamente, quando se viveu em seus marasmos emocionais tanto e tanto tempo, o mental não vai soltar assim, é por isso que eu falei
de golpe de martelo.
O mental vai dizer «para que abrir a porta?», porque ele sabe que, se abre a porta, ele está frito.

Portanto, há estratégias de sobrevida que são levadas a efeito ao nível do cérebro, ao nível do mental, para impedi-los de abrir a porta.
E, mesmo aqueles que abriram a porta e viram a Luz, anos após o mental diz «será que isso é verdade?».

Então, é um processo dinâmico.
É preciso frequentar seres que já despertaram essa dimensão, porque eles vão ajudá-los a voltar-se para o interior.

Não é uma diligência, uma terapia, um acompanhamento no sentido em que vocês entendem, mas uma irradiação.
Então, isso pode ser ir ver um guru no outro extremo do planeta ou, simplesmente, perto de você, porque os gurus, há deles em todas
as portas (eu entendo seres despertos), frequentá-los, estar em contato vibratório com eles, estar no orbe deles para sentir a Luz
interior e dar-lhes a força para abrir a porta.
Porque vocês não encontrarão a força onde vocês têm resistências, ou seja, no mental e na emoção.
Eles não lhes são de qualquer utilidade.
Eles estão aí, ao contrário, para vigiar que vocês não abram, sobretudo, a porta.
Então, nesse caso, é preciso encontrar alguém que esteja despertado, que tenha feito fundir o mental e as emoções, através da
realidade da própria Luz.
E, pouco a pouco, a radiação vai impedir seu mental e sua emoção de impedir abrir a porta.

Questão: você fala de Luz, mas não de Amor?

O Amor é a tradução da Luz.
Muitos seres humanos falam de amor, mas nada compreendem do Amor.
O amor, ao nível humano, é uma chantagem.
O amor é uma posse.
O Amor, no sentido espiritual, é Luz.

Aí está porque eu prefiro falar de Luz.
Se você emprega a palavra amor, seu intelectual, suas emoções vão servir-se disso para desviá-lo.
Se eu lhes digo encontrar o amor ao invés da Luz, é, já, distorcido por seu mental e, aí, seu mental vai aceitar, porque o amor sabe o
que sabe, vejamos.
É a posse, é a malícia, é o desejo, é a dualidade.
O mental transforma o conceito de amor em posse.
Em contrapartida, se eu falo de Luz ao mental, aí, ele sabe que pode ter medo, mas é a mesma coisa, é claro.

Questão: a dualidade é ilustrada pela oposição consciente/inconsciente?

Vocês podem empregar essa imagem.
Enquanto houver zonas inconscientes, vocês não estarão, totalmente, conscientes, mesmo se o inconsciente seja uma invenção.
Mas é uma visão do espírito bastante interessante.
O inconsciente não existe, são, simplesmente, as partes que vocês não quiseram pôr no consciente, de maneira inconsciente, vocês
me dirão.
O inconsciente corresponde às zonas de sombra.

Questão: o inconsciente conhece nosso caminho espiritual?

Não.
Só o supraconsciente conhece-o.
Não confunda o supraconsciente e o inconsciente.
É uma visão psicológica, psicanalítica, psicossintética, mas que não corresponde à realidade.

Questão: se o inconsciente fala a nós, seria nossa zona de sombra?

Não.
Isso significa que não é o inconsciente que lhe fala, é o supraconsciente.
Como o inconsciente faz para falar-lhe, uma vez que ele faz de tudo para permanecer inconsciente?
Se você tem consciência do inconsciente, ele não se chama mais o inconsciente.

Questão: Cristo pode reencarnar?



Parece-me que Cristo disse que, tal como Ele partiu, Ele voltará, ou seja, sobre as nuvens e, certamente, não em encarnação.
Foi Ele mesmo que o disse a São João.

Caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção, todo o meu amor luminoso.
Espero tê-los ajudado, ainda que pouco, a progredir em sua abertura de porta, ter colocado um pouco de óleo nas dobradiças.

Eu lhes digo até um desses dias.
Todo o meu amor acompanha-os.
Até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los esta noite, para a maior parte de vocês que têm vindo numerosas
vezes.
Então, antes de deixar-lhes a palavra, eu tenho a dizer coisas que são importantes para o período que vocês todos vivem e que vão
viver, aí, agora.
É extremamente importante compreender que inúmeras transformações, como vocês já sentiram em si mesmos, estão a caminho, quer
vocês vivam de uma maneira ou de outra, todos, cada um.

É preciso, efetivamente, compreender que essas transformações põem-nos em face de situações, por vezes, delicadas.
Eu quero dizer, com isso, que vocês não estão mais no período em que deviam escolher entre um caminho e outro.
Isso já foi feito.
Se vocês estão aí, é que escolheram ir ao sentido da Luz.

Então, obviamente, é preciso compreender que, quanto mais avançarem nos dias, nas semanas e nos meses que vêm, mais irão
entrar em algo que vai demandar-lhes um maior alinhamento, um maior recentramento e que vai confrontá-los.
Vocês entram, efetivamente, em um período de confrontação.
Confrontação entre suas aspirações interiores, do que querem fazer e tornar-se e onde devem ir, em função do que lhes dita sua
consciência e a abertura dessa consciência.

Mas não se esqueçam de que, no exterior, o mundo não está, ainda, aberto, mesmo se ele se transforme.
Então, vocês serão confrontados a outras visões do mundo, outras aberturas em relação ao confinamento.
Vocês estão no período difícil, em que tudo o que está em face de vocês mostra-lhes uma oposição maior ou menor em relação ao seu
esquema de consciência e de espiritualidade no qual vocês se engajam.
Isso é extremamente importante a compreender: tudo será extremamente confrontante.
Isso faz parte, se querem, de sua consciência que está aberta a outras realidades, mais ou menos grandemente, eu diria, e, também,
ao que vocês serão confrontados nos meses que vêm.

Talvez, alguns de vocês já vivam isso há algum tempo, ou seja, há a visão interior que se confronta à visão exterior.
O importante é permanecer, é claro, em sua visão interior e sua percepção interior, e não no que lhes mostra o mundo.

Obviamente, as visões de harmonia, de Luz que vocês podem ter no interior de si, seus esquemas para a Luz encontram-se
confrontados aos esquemas da Sombra, que regam e irrigam essa vida, de momento.
É extremamente importante compreender isso, porque essa confrontação irá, por vezes, a níveis extremamente violentos.

Então, em relação a isso e ao que vou dizer-lhes, partilharei o tempo em meu canal com outro ser de grande Luz, que é mais
específico, e vai dar-lhes práticas, exercícios, se querem, que serão capazes de facilitar-lhes esse alinhamento interior em relação a
essa confrontação que vem à sua frente e que vocês vão viver em períodos penosos, quando enfrentam o mundo exterior (ndr: SILO).

Seria ilusório crer que, qualquer que seja a Luz da qual você seja portador, essa Luz vai bastar para mudar o mundo.
Obviamente, o mundo vai mudar, a partir do momento em que os portadores de Luz sejam suficientemente numerosos, enquanto, antes
dessa fase, todo portador de um novo ensinamento, de novas mensagens e de uma nova Luz será confrontado àqueles que recusam
essa nova visão, de maneira consciente, de maneira legal, de maneira afetiva, profissional e, isso, em todos os setores da vida.

Então, convém, cada vez mais, afirmar o que vocês são e minimizar, de algum modo, a influência dessas confrontações em suas
certezas de alma.
Então, a partir desse preâmbulo, eu lhes deixo, agora, caros amigos, a palavra, para exprimir o que vocês têm vontade de perguntar.

Recebam o meu amor, como sempre, mas eu creio que a palavra chave é essa noção de confrontação.
A Luz desvenda certo número de zonas obscuras e, dessas zonas obscuras que são reveladas, manifesta-se uma confrontação.

Questão: a cremação coloca problema para a evolução?

Vocês sabem, os problemas em relação à evolução não existem.
No momento da morte, tudo é função de seu estado e nível de consciência.
Há, no momento de deixar esse corpo, uma crença no após vida?
Há uma crença na Luz?
Há uma experiência de Luz ou a personalidade está muito presa a essa vertente da vida?

Então, obviamente, quer vocês estejam em uma pequena caixa sob a terra ou partiram em cinzas, a diferença é muito pouco
importante.
Em contrapartida, o importante situa-se ao nível da abertura de consciência que precede a morte.
Então, alguns dirão, talvez, que, quando se está muito apegado a um corpo, tem-se a possibilidade de ir ao caixão.
Em contrapartida, quando restam apenas cinzas, bem, é difícil ir ao caixão.
Mas essa é uma visão teórica porque, obviamente, quando vocês são confrontados à morte, quaisquer que sejam suas crenças, vocês
são cercados de outras realidades, quer vocês neguem ou não, é claro.
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Mas essa realidade vai, pouco a pouco, invadir seu campo de consciência, em todo caso, uma vez que a consciência global da
humanidade é, de qualquer forma, quer se queira ou não, apesar da época de confrontação (a época de recusa da Luz, para aqueles
que vocês veem ao seu redor), entretanto, a abertura está aí.
Porque, para recusar algo, é preciso, efetivamente, saber que ele já está aí, caso contrário, vocês não se opõem.
A oposição vem da própria presença da Luz.

Então, em relação a essa cremação ou ser enterrado, há muito pouca diferença, hoje, para vocês.
Em contrapartida, para a Terra, obviamente, é preferível menos deixar possíveis marcas etéreas e astrais.
Portanto, a cremação é um método que é um melhor caminho, sobretudo para os anos a vir.

Questão: a «decadência» à qual assistimos pode, ainda, ser pior?

Mas vocês estão apenas no início!
A decadência irá acentuando-se.
Quanto mais a Luz e a vibração do que chamamos, todos, agora, a quinta vibração aumentar, mais as zonas de Sombra fazem entrar
em resistência.

Lembrem-se de que a inovação e as coisas novas não são coisas que se estabeleçam natural e serenamente.
Há, sempre, forças de oposição ou forças de resistências.
Então, obviamente, a decadência dos mundos é, também, esse combate que vocês têm a abandonar no interior de si.

Há, sempre, mesmo se vocês façam a escolha da Luz e a escolha de fenômenos ditos ascensionais de quinta dimensão, até o último
minuto, partes de pressões e de resistências, no interior de cada ser humano encarnado.
Porque, estando encarnados, se vocês estão, ainda, aí, comigo, a trocar, com esse corpo, é que vocês estão, ainda, na terceira
dimensão, mesmo se tenham a possibilidade de funcionar na quinta dimensão.

O vai-e-vem entre esses períodos de terceira e de quinta cria as confrontações e essa impressão de degeneração ou de decadência
que vocês observam todos os dias.

Questão: qual diferença entre ascensionar à quinta dimensão com ou sem o corpo físico?

Eu diria que a resposta está no próprio enunciado da questão.
Passar à ascensão sem o corpo, isso quer dizer que o corpo de terceira dimensão foi, de maneira deliberada ou forçada, abandonado.
Há acesso à quinta dimensão, a um éter.
Há processo de acesso a um éter, como uma desencarnação, como um processo de morte, mas sem interrupção da consciência, que
permanecerá, não mais em uma esfera astral, mas em uma esfera causal, ou seja, ligada à quinta dimensão.

Em contrapartida, a subida vibratória com o corpo necessita de uma preparação importante ao nível do DNA, ao nível eletrônico celular,
ao nível de todo o metabolismo celular.
A finalidade, a longo prazo, é a mesma.
Mas, obviamente, subir com o corpo é fazer participar o corpo físico da quinta dimensão.
Subir sem o corpo é não poder fazer ascensionar o corpo.
E morrer para a terceira dimensão sem aceder à quinta dimensão é, também, outra via possível, ou seja, a repetição, se querem,
recomeçar um novo ciclo de cinquenta e dois mil anos com os jogos da reencarnação na terceira dimensão.

Questão: qual é a diferença entre espaço astral e espaço causal?

O espaço astral é o que acontece desde sempre, no que vocês conhecem em sua infância, em suas vidas passadas, nesse ciclo de
encarnação, exceto para os grandes Mestres que já constituíram o que se chama o corpo causal (eles escapam da reencarnação e
acedem, no momento da morte, para além da esfera causal).
Isso era para o antigo tempo.

A maior parte dos seres humanos permanecia em uma esfera etérea, que é o período de quarenta dias e, depois, acedia à trama
astral, na qual eram confrontados às próprias construções emocionais, aos próprios apegos, na qual deviam purificar alguns
traumatismos vividos ao nível emocional e mental durante a precedente vida em encarnação.

Uma vez que esse corpo astral fosse purificado, pacificado, havia vários subplanos no corpo astral e, naquele momento, havia
reencarnação.
A diferença, hoje, é que lhes é possível, com ou sem o corpo, aceder, de maneira individual, mas, em breve, coletiva, a essa quinta
dimensão, que é o mundo de emanações ditas causais, que é outro plano vibratório.

Então, os casos são em número de três.
Ou você morre quando deve morrer, é claro, na terceira, e não purificou, suficientemente, certo número de corpos, certo número de
níveis de consciência e é obrigado a recomeçar um novo ciclo.
É preciso saber que esses ciclos de terceira dimensão, vocês os vivem, já, há mais de cinquenta e dois mil anos, mas alguns já estão
em seu segundo, ou mesmo terceiro, ou mesmo quarto ciclo, ou mesmo primeiro.
Não há qualquer julgamento de valor em relação ao fato de recomeçar um ciclo.
É uma escolha pessoal, totalmente livre e, em seguida, as outras escolhas são aquelas que vocês definiram, ou seja, o acesso à quinta
dimensão, com a consciência sem o corpo ou com a consciência e o corpo de terceira dimensão que deve, ele também, mudar.
E a confrontação é ligada à interpenetração da dimensão que vocês conhecem e da nova dimensão que entra em encarnação.

Questão: é dito que a terceira dimensão foi decidida por Orionis, quando da criação de Atlântida, há cinquenta mil anos.
Em 23 de novembro de 2006, você havia dito que há seres que têm vários ciclos de encarnação...

Perfeitamente.
Mas quem lhes diz que vocês estavam todos aí?
Havia seres em outras dimensões, outras galáxias, humanoides, que aproveitaram desse fenômeno de terceira dimensão (ou seja, o
corpo do ego, o corpo astral, o corpo emocional, que se constituiu naquele momento) que acompanharam, portanto, esse ciclo.
Tanto aqueles a quem vocês chamam os Elohim ou os Deuses (tais como eles são descritos nos Upanishads, por exemplo), mas,
também, seres que já estavam encarnados sobre a Terra desde outro ciclo, com um corpo físico, mas sem corpo emocional.



Então, a cristalização, vamos dizer, do corpo emocional, é um processo evolutivo específico, que foi decidido pelos Senhores do
Carma, os Lipikas Cármicos, de que faz parte Orionis, naquele momento, e que decidiram adicionar um corpo de distanciamento, que
é o corpo de terceira dimensão que vocês experimentam, a maior parte, há cinquenta e dois mil anos.
Mas há, já, os que o experimentavam anteriormente, em outras esferas.
Hoje, aqueles que vão decidir refazer um novo ciclo, eles o farão, mas não sobre esta Terra, em outro espaço e em outro modo de vida.
Portanto, vocês podem estar no primeiro, segundo, terceiro ciclo, ou mesmo mais, no corpo físico, com ou sem o corpo emocional.

Questão: em qual dimensão encontra-se o ciclo precedente e qual tipo de experiência podia-se ali fazer?

A experiência é múltipla.
Sobre a Terra, isso correspondia, primeiro, a uma raça preliminar, que se chamavam os Akhab, uma raça que já estava presente sobre
a Terra, bem antes do que a história diz do homo Néanderthal e do homo... o outro.

Então, essas raças, é o que se encontrou como vestígios históricos, mas não se esqueçam de que a Terra viveu cataclismas
importantes, que sobrevêm quando de ciclos.
Esses ciclos podem sobrepor-se à evolução ou ser totalmente independentes dela.
Durante esse ciclo de cinquenta e dois mil anos, o último ciclo situa-se entre doze mil, dez mil antes de Jesus Cristo, que foi um
cataclisma importante, que deixou traços sobre a Terra, tanto ao nível das camadas sedimentares como das camadas de gelo que
vocês chamam, hoje, os polos.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que há duas evoluções que se podem fazer, de maneira sincrônica, ao nível da Terra,
mas, também, ao nível dos povos encarnados sobre a Terra.
Então, antes desse período dos Akhab (que se estende entre cinquenta mil e cem mil antes de Jesus Cristo), havia, anteriormente, um
reino intermediário, com escalas de tempos diferentes, entre menos trezentos mil e, diríamos, grosso modo, menos cem mil antes de
Jesus Cristo.
Era o que se chama o reino dos gigantes.
Entre esses gigantes havia seres chamados Deuses, e havia, também, seres humanos que ainda não tinham um corpo encarnado.
Eles vinham, ainda, de uma civilização anterior, que se chamou a Hiperbórea ou a Lemúria (e não Um), que eram portadores de uma
consciência coletiva, instintiva, mas sem embriões da individualização da alma, como vocês tiveram com o influxo Oriônico, o influxo
dos Lipikas Cármicos (como vocês tiveram cinquenta e dois mil anos antes de Jesus Cristo).

É muito complexo, porque inúmeras almas têm histórias diferentes.
Algumas jogam o jogo da encarnação há cinquenta mil anos.
Outras fazem parte de outros ciclos e encarnam-se há pouco tempo, que alguns chamaram de crianças índigo, crianças cristal, que não
conheceram os ciclos de encarnação de maneira extensiva, há cinquenta mil anos.
O que faz com que, hoje, haja almas extremamente diferentes na superfície da Terra.
Há seres que estão prontos para ascensionar com o corpo.
Há seres que estão prontos pra ascensionar sem o corpo.
Há Mestres espirituais que se ignoram.
Há seres que tiveram muito poucas encarnações e que ainda estão em formas involutivas, por exemplo, os reptilianos, que não
terminaram seu processo de afastamento da Luz.
E há outros seres, ainda.
Tudo isso está intimamente misturado, o que explica as forças e as tensões que há, atualmente, que vocês chamam, aqui, para alguns,
a decadência.
Tudo isso está misturado em um processo iniciático maior.

Questão: esse período de confrontação de que você fala vai durar quanto tempo?

Então, é preciso compreender que vocês entraram, desde 2005, em sete anos extremamente importantes.
2005, 2006, esse foi o ano das escolhas.
Será que eu faço a escolha de continuar meu caminho na matéria?
Ou seja, não ascensionar?
Ainda uma vez, a alma tinha a escolha total de experimentar, e experimentar ainda, o mundo da encarnação.
São, por exemplo, os seres que vão trabalhar, de maneira extensiva, nos paradigmas da terceira dimensão, mas alhures, contudo,
permanecendo na terceira dimensão.

É nova agricultura, novos paradigmas de consciência, mas, sempre, na terceira dimensão, para tentar germinar, de algum modo, uma
nova humanidade, menos poluída por raças que estão em fase involutiva, como os reptilianos.
Em 2007 vocês começaram a entrar na confrontação, nas resistências, vocês fizeram as escolhas e, quaisquer que sejam essas
escolhas, há resistências.
Ponham-se no lugar daqueles que decidiram permanecer na terceira e que veem essa Luz chegar.
Eles são contra, é claro.
Eles querem continuar a experimentar a nova cultura, a nova geobiologia, a nova medicina.
Eles querem continuar a elaborar esquemas, mas na terceira dimensão, e eles não aceitam, absolutamente, os discursos da Luz, os
discursos de alguns canais, os discursos de 2012.
Eles recusam isso com força porque, naturalmente, seu campo de consciência não pode aceirar isso como uma verdade, uma vez que
eles estão em outra verdade.

Então, paralelamente a isso, o ano 2007 é um ano de tensões.
2008 é o ano de tensões máximas, nas quais os atritos, as oposições entre as diferentes vias evolutivas vão fazer-se cada vez mais
dolorosas para uns e para os outros.

Lembrem-se de que seu irmão, que escolheu a terceira dimensão, ele sofre, também, por ver que a terceira dimensão está evoluindo
para seu desaparecimento, em todo caso, nesses mundos, mesmo se ela deva continuar alhures, mas ele gostaria de continuar sobre
esta Terra, o que não é possível, é claro.

Então, o ano 2008 é o ano da confrontação maior entre as forças de evolução na quinta dimensão, as forças de evolução para
permanecer na terceira dimensão e as forças de involução que querem ir para mais materialidade, mais fossilização, ainda, e que
negam toda a potencialidade de evolução, de momento.
São essas três correntes que sempre existiram que, de momento, enfrentam-se, de maneira absoluta e até extremista.
Então, isso foi resumido pelas forças Crísticas, as forças Arimanianas e as forças Luciferianas.



As forças Luciferianas não querem a quinta dimensão.
As forças Ariamanianas querem afundar-se, ainda mais, na segunda dimensão, e as forças Crísticas querem ir á quinta dimensão, com
ou sem o corpo.

Questão: tudo o que é ecologia é, de qualquer forma, útil?

Nem útil, nem inútil.
Eu repito, isso vai depender do que vocês decidiram.
Vocês não podem impedir aqueles que querem um mundo melhor na terceira de pensar nisso, é claro.
É o caminho de vida deles.
E essa emergência, hoje, que há para uma nova consciência planetária, ecológica, ao nível saúde, alimentação, é necessária e não
criticável.
Em contrapartida, é a vocês que cabe saber, no interior de si mesmos, qual é o combate que vocês querem efetuar, porque vocês não
podem efetuar os três combates, ou dois combates.

Eu vejo muito bem o sentido da questão, porque vocês vão dizer «não há contradição entre buscar a ascensão e procurar melhorar a
Terra».
E sim, se há uma diferença essencial porque, se vocês se voltam para a melhoria da Terra (o que não quer dizer que seja preciso
comer não importa o quê, eu não disse isso), mas se vocês investem sua consciência na emergência de novos paradigmas, na
emergência de novos campos de consciência na terceira dimensão, é tempo que vocês não consagram à sua ascensão.
Portanto, são escolhas a fazer porque, obviamente, nos dois últimos anos, a maior parte dos seres humanos pensou que ia poder
desenvolver uma melhor Terra e suprimir os pesticidas e a doença.
Suprimir coisas que eram contrárias à Luz, ligadas às evoluções na terceira dimensão.

Mas, hoje, vocês se dão conta de que não podem fazer os dois.
Ou sua consciência está completamente investida nos processos de purificação do planeta, vocês pensam que é preciso comer bio,
que é preciso lutar contra o aquecimento climático (que não existe, aliás, vocês entram em uma era glacial, ao nível da terceira
dimensão), ou vocês portam sua consciência nas condições de vida da terceira, ou portam-na em sua consciência, independentemente
do caminho sobre a Terra.

Qual é sua prioridade?
Ela não pode ser os dois porque, se vocês portam sua prioridade no desenvolvimento da consciência, com ou sem o corpo (é melhor
com o corpo, é claro), vocês vão portar seu trabalho na interioridade, no desapego, na evolução da vibração de sua alma sem, contudo,
investir sua energia e suas vibrações na melhoria das condições de vida.

Hoje, e nos dias que vêm, nas semanas que vêm, vocês vão aperceber-se de que esses dois combates são dois combates diferentes,
que não são opostos, é claro, mas são dois combates diferentes.
E o terceiro combate é o combate de quem se prende às aquisições        e que não querem ouvir falar da novidade.
Mas essas tensões, vocês vão vivê-las no interior de si, porque vão colocar-se a questão: «é melhor que eu me invista, eu,
pessoalmente, ou é melhor que eu me invista em um combate humanitário, ecológico, econômico?».
É a vocês que pertence a decisão.
Não há um que seja melhor do que o outro.
São, simplesmente, dois caminhos diferentes.

Cabe a vocês definir as prioridades, ao mesmo tempo sabendo que as tensões vão fazer-se cada vez mais importantes porque, a um
dado momento, vocês vão aperceber-se de que seu modo de funcionamento vai tornar-se profundamente diferente.
Vocês não vão poder suportar a cidade, o automóvel.
Vocês vão deslocar-se a pé, de bicicleta.
Vocês não vão suportar as ondas elétricas, não vão mais suportar os celulares, por exemplo, e outras coisas de terceira dimensão.

Então, o que é que vocês vão fazer em relação à sua consciência?
Vocês não vão mais suportar algumas tensões afetivas, profissionais.
Vocês vão dizer: «é preciso comer», «é preciso nutrir-se», «é preciso alojar-se em algum lugar».
Mas é uma escolha crucial, porque a evolução, até agora, podia fazer-se com certa segurança (afetiva, material, econômica, social).
Bem, as tensões vão fazer-se de forma que será necessário, também, nesse nível, fazer escolhas.
E, por vezes, as escolhas podem ser extremamente dolorosas, mas é o processo normal de evoluções de consciência.

Se vocês se sentem mais à vontade na elaboração de novos paradigmas na terceira dimensão, então, façam isso.
Se vocês se sentem mais à vontade para ir para uma liberação de contingências da terceira dimensão, então, façam-no.
É um problema de escolha não mais entre a Sombra e a Luz, mas na manifestação da Luz.
É bem evidente que, para sua alma, é diferente ir para a melhoria da terceira dimensão ou ir para a terceira que transmuta para a
quinta.
Mas vocês mesmos apercebem-se de que, nas semanas que vêm, isso não é mais possível, enquanto era, ainda, possível nos dois
anos precedentes, ou seja, vocês podiam ir, ao mesmo tempo, evoluir para um caminho de transcendência, ao mesmo tempo estando,
ainda, implicado, de maneira formal, em esquemas antigos.
Mas isso não é mais possível, e será cada vez menos possível.

Questão: mas se se deseja ascensionar com o corpo, não é preferível prepará-lo saudavelmente?

Se vocês passam seu tempo a dirigir sua consciência sobre o que vocês vão comer, é extremamente importante, mas o que é mais
importante é o modo pelo qual vocês vão comer.
Obviamente que é preferível, se vocês têm as possibilidades financeiras, comer bio, comer saudavelmente, é evidente.
Eu não volto, absolutamente, nisso.
Mas, se toda sua consciência é focalizada no que vocês comem, no que leem, no que olham, vocês se esquecem de seu interior.

Em contrapartida, se vocês desenvolvem sua Luz interior, o que vai acontecer?
Sua percepção, sua intuição espiritual vai afinar-se e vocês mesmos vão saber.
E é aí que está a confrontação, porque ou seu mental lhes diz «é preciso comer isso, porque isso faz bem» ou «não se deve comer
isso, porque isso faz mal».
Esse é um ato de consciência puramente mental e não estendida.

Em contrapartida, a consciência expandida não vai mais, de modo algum, poder colocar-se a questão do que é bom ou não bom.



Em contrapartida, a consciência expandida não vai mais, de modo algum, poder colocar-se a questão do que é bom ou não bom.
Ela vai, de imediato, viver que um alimento está poluído, se ele entra no interior dela.
É um problema de ponto de vista.

Por exemplo, no desenvolvimento do que vocês chamam o bio, na Europa (e, ainda, na França, vocês estão atrasados nisso), há
pessoas que criaram ilhas de novas cidades, completamente ecológicas.
Mas essas pessoas não estão, contudo, prontas para ascensionar.
O que eu quero dizer com isso é que a ascensão não se define em relação a regras alimentares ou regras energéticas.
A ascensão define-se, antes de tudo, por um fenômeno de consciência pura e liberada do mental e das emoções.
É a facilidade, é uma etapa na qual vocês encontram sua Divindade interior, e o resto manifesta-se em acréscimo, após uma
confrontação, mas isso depende de onde vocês focalizam sua consciência.
Isso quer dizer que seria ilusório crer, porque vocês desenvolvem o desapego emocional ou desenvolvem um modo de vida
perfeitamente sadio, que isso bastará para ascensionar.

Em contrapartida, se vocês portam sua consciência, através de certo número de técnicas ou de exercícios espirituais, vão poder,
obviamente, orientar sua consciência muito mais facilmente para esse fenômeno de ascensão.
É aí que se situa a diferença entre preservar e perdurar na terceira ou aceder à quinta dimensão.

Questão: orientar a consciência e centrar-se no coração são da mesma ordem?

Então, há certo número de exercícios.
Se querem, eu não responderei a essa questão, porque creio que o colega que virá depois terá muito mais informações em relação ao
que ele faz sobre a Terra, através de diferentes canais, há cem anos, ao nível do corpo, ao nível da cura (ndr: canalização de SILO, de
22.10.07).
Quando eu falo de cura, não falo de curar uma doença, porque curar uma doença é um processo de terceira dimensão.
Em contrapartida, curar a consciência é um ato de quinta dimensão.

Curar o corpo e não a doença é um ato extremamente importante, mas não basta adotar regras de teor espiritual.
Obviamente, comer, em consciência, é importante, inclinar-se para o Sol pela manhã é importante, mas, hoje, é ainda mais importante
encontrar a unidade de sua consciência, e isso não se encontra nas manifestações exteriores, quaisquer que sejam.

Questão: poderia comentar «no começo era o Verbo»?

A frase está incompleta, há uma vírgula depois e a frase é: «no começo era o Verbo, e o Verbo estava junto ao Pai».
Essa é a frase completa.

Essa frase, seja na versão grega, latina ou hebraica (porque há uma tradução hebraica do apocalipse de São João, isso ninguém
sabe, com uma frase importante em hebraico, mas eu não me atrasarei nisso esta noite), isso não quer dizer que houvesse um
começo.
Em hebraico, «o começo» não quer dizer o início.
Isso quer dizer há um momento ou há uma centelha de consciência.

No começo era o Verbo, a vibração.
Antes que haja a matéria, há o Sopro, e isso é similar no antigo testamento, é a primeira frase em hebraico: há, primeiro, a
manifestação do Sopro e do Verbo criador.
O Verbo não é a palavra, é claro, é a vibração que será responsável por tudo isso.
É importante compreender que o Verbo criador estava junto ao Pai, ou seja, o Pai fez-se Verbo, antes de fazer-se carne.

Aí está o sentido dessa frase.
A vibração da quinta dimensão é a vibração dela porque, quando o Verbo é reencontrado, a frase de Jesus «levanta-te e anda» torna-
se operante, o que não é o caso hoje.
Jamais se viu muita gente dizer «levanta-te e anda» e devolver o andar a um paralítico, não é?

Questão: isso significa que haverá coabitação de pessoas que estariam na terceira e na quinta dimensão?

Isso significa que vocês se situam, de imediato, na perspectiva de estar na quinta, com uma terceira desaparecida.
A confrontação é de agora até o fim de 2008, e que pode ser algo de extremamente importante para cada um e para o conjunto do
planeta.
Depois, isso vai depender.

O processo de separação de terceira e quinta vai fazer-se ou em 2009, ou em 2012.
Isso vai depender, obviamente, de obtenção de diferentes movimentos energéticos e de consciência na escala coletiva.
Isso será para depois, mas o período de confrontação é, verdadeiramente, agora, em vocês e no seu exterior.
Isso é feito para permitir-lhes, através desse esforço que lhes é demandado, escolher, verdadeiramente, o que vocês querem e
estarem seguros disso porque, lembrem-se, apresentado assim, todo mundo diz «eu quero estar na quinta dimensão!».
Mas, enquanto vocês não são confrontados a apegos, vocês têm a impressão de estarem liberados, é claro.
Mas, quando os apegos finais põem-se em face de vocês, aí, não é tão simples porque, aí, ser-lhes-á demandado voltar-se para algo.
Ou vocês se voltam para o exterior, ou voltam-se, ainda mais, para a interioridade, e não há outra escolha para adquirir o que vocês
chamam a mestria.

Então, o período de confrontação é um período no qual a terceira e a quinta coexistem e vocês mesmos estão, ao mesmo tempo, na
terceira e, alguns, já, ao mesmo tempo, na quinta, mas vocês não deram o último passo para permanecer na terceira ou passar à
quinta.

Questão: poderia falar-nos de evoluções do DNA?

Eu já falei disso em novembro do ano passado, mas vou redizer algumas palavras.

Vocês têm um DNA de duas fitas, vocês podem ir até doze fitas.
Certo número de fitas é ativado nos planos etéreos, eles estão prontos para funcionar em um plano transubstancionado, ou seja, um
plano de matéria de quinta dimensão.
Porque, na quinta dimensão pode haver uma matéria, mas será uma estrutura muito mais vibrante do que o corpo que vocês habitam,



porque ela não será à base carbonada, mas à base de silício.

Então, o objetivo é, quando vocês se voltam ao interior, para sua alma, quando sobem em vibração com algumas técnicas, com alguns
exercícios, vocês vão favorecer o desenvolvimento de fitas ao nível etéreo, ou seja, ao nível dos cinco outros pares de DNA.

Vocês vão começar a iniciar uma revolução biológica na qual o carbono que constitui muito do esqueleto de seu corpo vai, pouco a
pouco, transformar-se em silício.
Vocês vão tornar-se um ser não analógico, como se diz, mas numérico, que funciona em diferentes níveis de informação, para preparar
a chegada da quinta dimensão.

Então, tudo isso está em curso, obviamente.
Ao nível etéreo, em contrapartida, as manifestações físicas da quinta dimensão estão em curso há quase vinte anos, para os mais
antigos seres humanos que ativaram o corpo de Luz com a ativação de alguns circuitos energéticos, a ativação de novos circuitos ao
nível do cérebro, mas, também, ao nível do coração.
É uma evolução fisiológica, biológica, energética, psicológica e espiritual que está em curso de desenvolvimento há mais de vinte
anos.

Questão: essas modificações de DNA explicam o desenvolvimento de alergias?

Então, a resposta é, ao mesmo tempo, sim e não.
Obviamente, há muito numerosos sintomas fisiológicos, físicos, energéticos, espirituais que se manifestam quando desse processo do
desenvolvimento do DNA.
Porque não é o desenvolvimento do DNA que é responsável desse processo, mas é a evolução da consciência que desencadeia esse
processo ao nível do DNA e, obviamente, há tensões para o corpo que está se transformando.

Mas há, também, um fenômeno que não é ligado à modificação do DNA porque, efetivamente, há, também, pessoas que são alérgicas
sem, contudo, preocupar-se com seu DNA espiritual, não é? E novos DNA e novos corpos.
Há uma saturação do conjunto do organismo físico com milhares de moléculas químicas que estão em contato com seus intestinos,
com seus pulmões, todas, obviamente, extremamente alérgicas e perigosas.
É preciso compreender que tudo o que vocês criam no exterior é o reflexo do interior, portanto, se vocês criaram pesticidas, é que
vocês tinham, em seu interior, também, a ideia de serem poluídos pelos pesticidas.

Vocês têm, também, na partida, a concepção de estarem poluídos pelos próprios agentes contra os quais lutavam os pesticidas.
Porque, se vocês não tivessem as bactérias em si, não há qualquer razão para que elas existam no exterior.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que os dois são possíveis.
A resposta é, ao mesmo tempo, sim e não.
Há um ressurgimento de alergias e de cânceres, também.
Os cânceres são ligados a diferentes fatores, mas, também, a fatores alimentares ou, de maneira mais geral, ambiental, porque vocês
criaram moléculas que cortaram da vida.
Quando eu digo «vocês» é toda a humanidade, é claro.
Mas isso se tornou possível porque vocês deixaram manifestar-se isso.
Obviamente, é um grande princípio de ressonância.
Se vocês têm coisas que acontecem que são contrárias à Luz, é porque elas já estavam no interior de vocês.

Questão: como superar essas problemáticas sem focalizar a consciência no corpo?

Vocês se encontram em um período no qual – lembrem-se da palavra-chave – vocês se encontram na tensão, nas coisas que resistem.
Por vezes, isso pode bastar para, por exemplo, mudar a alimentação, mudar o lugar de vida, desembaraçar-se de poluições elétricas e
magnéticas.
Em outros casos, isso não vai bastar, porque sua consciência evolui mais rapidamente do que as mudanças tornadas possíveis pelas
mudanças de vida.

Então, obviamente, isso pode tornar-se muito incômodo, porque as tensões vão tornar-se cada vez mais importantes.
Vocês talvez constatem que alguns problemas que vocês tinham, anteriormente, desapareceram, mas, paralelamente, alguns
problemas têm, ainda, mais dificuldade para desaparecer.
Eu não tenho receita milagrosa.
É preciso tomar, eu diria, o problema pelos dois lados.
Ao mesmo tempo, de qualquer forma, ser razoável ao nível ambiental, mas deixando agir a consciência espiritual que vai dizer-lhes, por
exemplo, «eu não posso mais viver nesse local» (quaisquer que sejam as tensões materiais), «eu não posso mais estar com tal
pessoa» (quaisquer que sejam as consequências materiais e econômicas).

Eu creio que vocês têm a ilustração, em todos os domínios da vida, do que acontece, atualmente, e para todo mundo, em todos os
estratos da sociedade e não, unicamente, na França, é claro.
O único lugar no qual vocês estarão em segurança é em sua alma e na energia de sua alma.

Questão: isso significa que 144.000 seria o número de «sobreviventes»?

É um número simbólico, felizmente.
Ele simboliza o doze vezes doze, as doze tribos de Israel, portadas à etapa dos três zeros, ou seja, à etapa da realização.

Os símbolos são importantes.
O que eu queria que vocês retivessem é que, hoje, quaisquer que sejam as descobertas que são feitas, quaisquer que sejam as
revelações, em todos os sentidos do termo, o que deve ser-lhes proposto em sua vida, o mais importante, doravante, se querem ir para
a quinta dimensão, é claro, é polarizar-se na consciência.
«Busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», se vocês buscam o reino dos céus, é claro.

Se vocês buscam o mundo da experiência, se buscam, mesmo, a beleza, vocês são livres para permanecer, mesmo, na terceira
dimensão.
É exatamente o que acontece para toda a evolução humana há cinquenta e dois mil anos, a título individual.
A única pequena diferença é que, aí, o planeta é concernido e, aí, é, efetivamente, aborrecido, é o menos que se pode dizer, para
aqueles que decidiram permanecer sobre esta Terra, na terceira, uma vez que a Terra ascensiona, é claro.



aqueles que decidiram permanecer sobre esta Terra, na terceira, uma vez que a Terra ascensiona, é claro.

Questão: onde estão as evoluções dos corpos da Terra?

As calotas polares estão derretendo.
Ondas de frio sem precedentes vão chegar.
A água está modificando, completamente, seus fluxos, a irrigação da Terra está mudando.
Onde havia desertos haverá a água.
Onde havia culturas haverá desertos.
Vocês vão sofrer muito com isso, ao nível alimentar, é claro, a partir do mês que vem.
Vocês vão dar-se conta de que todos os desarranjos climáticos – e não aquecimento – que existem agora no conjunto de culturas do
planeta modificou, profundamente, o mapa alimentar do planeta.

Questão: qual nuance você aporta entre desarranjo e aquecimento climático?

A nuance é importante porque, quando se fala de desarranjo climático não é, unicamente, uma questão de calor e de frio.
Se fosse isso, seria nada, absolutamente.

Mas, obviamente, o problema não é ligado ao aquecimento, ele é, sobretudo, ligado à redistribuição da água, do elemento água e,
também, do elemento fogo, agraves dos vulcões.
Mas, sobretudo, o elemento água e o elemento ar.
O elemento terra está para vir.
Os sismos, os tremores de terra importantes estão se preparando sobre a Terra, mas o que vocês já veem são os estragos da água.

Então, obviamente, como eu já disse há dois anos, o que acontece no exterior corresponde a modificações interiores.
A água muda de território.
As zonas que estavam na água tornam-se mais na água.
É o caso do cérebro, porque a informação é portada pela água.
A vibração fundamental da vida é ligada à água, portanto, zonas importantes no corpo humano, como no corpo planetário redistribuem
a água.

Convém irrigar, de maneira catastrófica, por vezes, é claro, algumas zonas, alguns lugares.
A água está, infelizmente, poluída, a água está repleta de pesticidas, de nitratos, de alumínio.
São coisas que vão bloquear a informação ao nível do cérebro.
E como a informação penetra de maneira mais importante ao nível do cérebro, obviamente, os poluentes ali penetram ainda mais,
também.
Isso é totalmente responsável pelo que vocês observam ao nível da proliferação de doenças neurológicas, mas, também, cânceres, é
claro.
Há, ao mesmo tempo, o elemento água e, ao mesmo tempo, os poluentes da água.

Questão: os «três dias de obscuridade» são simbólicos?

Não é, absolutamente, simbólico.
Os primeiros ouvi-dizeres, se querem, sobre o que vocês chamam os três dias de trevas estão presentes em alguns seres, em alguns
enviados (à época, não os chamavam de canais) que receberam a visita de Jesus ou de Maria e que falaram desses três dias, há mais
de cem ou cento e cinquenta anos.

Eu os lembro, também, de que meu Mestre Bença Deunov falou desses três dias, com o aparecimento do fogo cósmico.
Obviamente, não é uma alegoria, é algo de perfeitamente concreto que sobrevirá quando a Terra passar no fenômeno ascensional.

Questão: poderia dizer-nos o que vai acontecer durante esses três dias?

Vocês terão, efetivamente, o tempo de vivê-lo.
Não vale a pena dar-lhes um cenário apocalíptico, não é?
Alguns prepararam o alimento.
Se vocês pensam em comer é que pensam na terceira dimensão.
Alguns pensaram na Luz com velas.
Mas, eu repito, o mais importante é a Luz interior, porque o processo que acontecerá é a relação formal entre o processo ascensional,
no momento em que ele sobrevier, e certo número de eventos cósmicos (que concernem ao Sol, mas, também, aos outros planetas
desse Sistema Solar), telúricos, que corresponderão a modificações na órbita planetária e parada de rotação da Terra.

Mas vocês não têm que se preocupar com o que vai acontecer nesses três dias, porque serão prevenidos quarenta e oito horas antes,
de maneira individual, por Maria, para aqueles que estão prontos a ouvi-la.
Mas, no momento em que isso acontecer, a maior parte dos seres estará em catalepsia, bloqueados, no lugar em que eles estão.
E eu lhes garanto que a única preocupação que vocês terão, então, não será comer nem acender uma vela.

Questão: a data limite de 2012 será antecipada para 2009?

Como você mesmo disse, é uma data limite.
Ninguém, eu digo, efetivamente, ninguém sabe qual é a data.
Pode ser imediatamente, em um ano, mas é evidente que vocês vão viver eventos específicos, mas a única coisa que permanecerá é
seu ser interior, sua alma, que vocês terão desenvolvido.
Só isso deve contar.

Agora, enquanto vocês estiverem na projeção de dizer «será tal dia ou tal dia», isso não tem qualquer importância porque, se eu lhes
digo, ou outros canais, por intermédio de outros seres de Luz, será 21 de dezembro de 2012, o que vocês vão fazer?
Vocês vão dizer «tenho tempo de fazer isso, de fazer aquilo».
Ora, eu lhes garanto que, ao nível de seus corpos, vocês não têm mais tempo.

Quando eu digo que vocês estão no período de tensões, no período de resistências, é o que se exprime agora.
Vocês não têm que se preocupar com o exterior, tudo isso chega.
Hoje se fala, frequentemente, de primeira onda, segunda onda, terceira onda de ascensão.



Pode-se dizer «eu tenho tempo, eu faço parte da terceira onda».
Vocês não têm tempo, porque cada história é pessoal, cada um tem suas próprias resistências, seus próprios apegos e, quando vocês
se reencontrarem em face de seus apegos, não é lutando com o mental, o emocional ou o corpo que vocês vão resolvê-los, nem com
uma ajuda exterior, isso será, unicamente, com o acesso à sua Luz interior, em perfeita plenitude, que permitirá isso, e nada mais.

Então, é mais do que tempo de inclinar-se sobre seu ser interior.
Então, agora, há os que vão dizer «eu tenho necessidade de viver, de trabalhar, de pagar meu aluguel».
Sim, mas virá um momento em que vocês não poderão, mesmo, mais, assumir isso, porque o apelo da Luz será mais forte.
Mas, por vezes, também, o apelo da subsistência será mais forte do que a Luz.
Naquele momento, vão para a subsistência da terceira, a escolha pertence a vocês.
O único modo de entrar menos na resistência, de passar com menos obstruções possíveis, é voltar-se para o ser de Luz que vocês
são.
Mas, eu repito, não há julgamento através disso.
Qualquer que seja a escolha que vocês façam, é tudo tão respeitável quanto as outras.

Questão: como situar o papel de Maitreya?

Quem é Maitreya?
Vocês sabem, empregam-se muitas palavras hindus para fazer o bem.
Então, há Sananda, há Maitreya, há muitas outras ainda.
Então, vai-se encontrar uma terminologia.
Quem é Maitreya em seu espírito, mas não no que vocês têm lido?

Questão: é um ser encarnado que viria aportar essa dimensão de amor consciente.

Mas espere, vocês são isso!
Por que ter necessidade de uma ajuda exterior?

Enquanto vocês contam com alguém do exterior, vocês podem esperar muito tempo.
Vocês não podem mais contar com ninguém além de si mesmos, porque vocês são isso.
Então, dizer é a encarnação de um ser que se espera ou que deve vir ou que está encarnado ou é outro ser desperto que vai despertá-
los?
Mas tudo isso é arquifalso, porque vocês têm, em si mesmos, essa possibilidade de despertar, sozinhos, hoje, sem nada mais.
Basta, simplesmente, acolher, não mais estar na resistência, apesar das tensões, e deixar essa energia que se derrama sobre a Terra
trabalhar em vocês.

Então, isso pode ser encarnado por qualquer um, seja um mestre espiritual hindu, oriental, tibetano ou francês ou não sei mais quem.
Mas o importante são vocês, nada além de vocês.
Enquanto vocês pensam que há alguém que vai salvá-los do exterior, vocês estão em um esquema um pouco específico que era,
talvez, verdadeiro à época, mas, hoje, é-lhes demandado ser sua própria Luz.

Vocês são a Luz, vocês são o Pai, vocês são Maitreya, vocês são tudo o que quiserem ser.
Cristo disse, efetivamente: «vocês são meus imitadores».
Nos tempos passados, quais são aqueles que se tornaram santos, segundo os critérios da igreja católica ou grandes Tulkus, na
tradição do budismo tibetano?
Bem, são os que realizaram a própria divindade ou aqueles que imitaram um caminho de perfeição, ou seja, a Budidade ou o Cristo.
Eles atingiram um estado de despertar.

Hoje, é-lhes solicitado despertar, e o despertar é cada vez mais fácil.
Antes, eram necessárias vidas e vidas.
Eu repito, basta olhar com o coração, e vocês encontrarão sua dimensão transcendente, sua dimensão de amor incondicional.
Mas não no exterior.

Questão: ser ajudado por seres exteriorizados é contraditório com a evolução pessoal?

Há duas palavras importantes: ajudar e evolução.
Eu não falo de ser ajudado, eu falo de despertar e de transformação radical.
São três coisas e três domínios profundamente diferentes.
A ajuda pode ser dada por um ser espiritual – como eu o fiz em minha vida – pela irradiação do amor, pelo ensinamento espiritual,
cabalístico ou outro, segundo as tradições.
Isso é uma ajuda.
Mas o despertar?
Quais são os seres que foram capazes de transferir o despertar, diretamente?

Hoje, vocês têm a capacidade de despertar, porque a energia de despertar está aí, independentemente de qualquer Mestre.
Não importa quem pode ser um Mestre hoje, há condição de estar no despertar.
Ajudar, evolução eram coisas lineares, horizontais, que necessitavam de um tempo que eu vou qualificar de longo.

Então, hoje, vocês estão em energias radicais, energias de despertar, na condição de abrir, em vocês, o que deve sê-lo.
O despertar não é algo que aconteça ao nível de emoções, o despertar não é algo que aconteça ao nível da cabeça ou ao nível de
energias de vida.
É uma energia que rasga os chacras, que abre todos os seus chacras e que confere certo número de potencialidades novas.
Essas três abordagens são possíveis.

Mas, hoje, não lhes é demandado ser ajudado por um Mestre, mesmo se, como vocês o dizem tão bem, isso possa ajudá-los.
Mas a ajuda não é o despertar.
Krishnamurti ajudou muitos seres, com seus discursos, mas jamais se viu um ser desperto sair de uma conferência, não é?

O mesmo em minha Fraternidade, não se viu muitos seres realizados, não é?
É totalmente diferente falar de ajuda, de evolução, de despertar ou de realização.
O que eu lhes peço, e que pedem inúmeros seres de Luz que descem, é despertar-se.



É uma transformação radical, não é uma evolução.
A evolução é linear, progressiva, mas, ao fim dos cinquenta e dois mil anos, a evolução, vocês a fizeram, em um sentido ou no outro.

É-lhes demandado despertar, ou seja, abrir seu coração às energias divinas, que não têm necessidade de retransmissor, ou seja, nem
guru, nem sacerdote, nem Mestre.
Vocês são seu próprio guru, vocês são a Divindade.
Se vocês não estão persuadidos disso, então, nada posso por vocês.

Questão: esse despertar não arrisca ser facilmente perturbado?

O despertar é perturbado em relação a muitas coisas, em relação a apegos, a modelos da sociedade na vida afetiva, profissional
etc..., tudo o que vocês construíram nessa vida e em outras vidas.
Em seguida, o despertar é perturbado por fenômenos de medos ou de apegos, porque é o medo do desconhecido.
Então, como dizia Krishnamurti, por mais que vocês digam que querem ir ao outro lado, se vocês têm os medos, vocês não vão ao
outro lado.
Mas isso era a energia de antes.

Hoje, é aí, se vocês se abrem à energia.
E é porque eu falei de despertar à sua divindade interior porque, quanto mais vocês crescerem na irradiação da Luz de quem vocês
são, mais vocês acederão a uma liberação do mental e mais a confrontação será fácil a superar.
Mas, eu repito, é a vocês, independentemente de seus condicionamentos, independentemente de suas crenças, independentemente
de suas emoções, que cabe encontrar a Luz.
Se eu tivesse dito isso há trinta anos, para nada serviria, porque isso não era possível.
Era necessário passar pelos rituais, pelos Mestres que podiam aportar-lhes essa energia.

Hoje, não é a mesma coisa, vocês chegaram à etapa na qual decidem, conscientemente, ser Mestres ou não ser Mestres.

Questão: qual é a diferença entre ascensionar com ou sem o corpo e qual é a melhor «solução» para aceder á quinta
dimensão.

Se vocês chegam à quinta dimensão sem o corpo, não têm mais o corpo físico, mas a consciência está presente.
No momento de Atlântida, os seres estavam conscientes de que viviam, mas, também, de que deixavam um corpo e mantinham a
permanência e a continuidade da consciência.

Se vocês partem sem o corpo, será necessário, efetivamente, voltar sem o corpo, mas sem passar pelas etapas astrais intermediárias.
Então, se você tem oitenta anos, eu o aconselho não permanecer com o corpo, isso será muito difícil.
Se você tem insuficiências importantes, para nada serve querer, a todo custo, subir, conscientemente, com o corpo.
Não é um processo de morte.
Não confunda a morte e a ascensão.
É, justamente, totalmente, o inverso da morte.

Quando vocês morrem, passam de um plano físico, astral, para um plano astral do astral, ou seja, vocês têm uma consciência que vai
diluir-se e apagar-se, uma vez que, quando vocês voltam, perderam a memória.
Esse não é, de modo algum, o caso na quinta dimensão.
Não há mais interrupção da consciência.

Agora, não focalizem para saber «se tenho meu corpo ou não tenho meu corpo» porque, aí, é o mental que intervém e que lhes diz «ai,
ai, ai, tenho os arrepios», uma vez que a característica da quinta é que o esquecimento não existe mais.
Não há mais ocultação ligada à encarnação na terceira dimensão e em um corpo astral.
O corpo astral não existirá mais para aqueles que ascensionarem.

Questão: despertar e realização são sinônimos?

Não.
O despertar é o processo de reencontro com a Luz e aceitação da Luz.
A aceitação é a capacidade de levar a efeito o trabalho da Luz, a ativação de todos os novos corpos de vibração, o acesso à Fluidez
da Unidade, ou seja, o acesso total à dimensão do Espírito que está em vocês e não mais, unicamente, à alma.

O despertar é o contato com a alma.
A realização é a quintessência desse trabalho.
Despertar e realização podiam ser tempos extremamente longos, há ainda dez ou vinte anos.
Hoje, os processos energéticos são tais que, se vocês vivem o despertar, chegam muito próximo da realização, porque o despertar de
novos circuitos faz-se cada vez mais rapidamente.
Porque o bombardeamento energético que vocês têm há vinte anos é cumulativo sobre a Terra.

Eu lhes aporto toda a minha bênção.
Eu os engajo a descobrir o que vocês são no Interior: Deuses, gurus, Mestres, Cristos, Budas, tudo o que quiserem.
Vocês são tudo isso ao mesmo tempo.
Mas podem, também, decidir ser outra coisa.
Isso lhes pertence.

Seus combates pertencem-lhes.
Vocês se tornaram e vão tornar-se seres humanos autônomos, adultos, não dependentes.
Todo fenômeno de dependência será abolido, é isso a quinta dimensão.
Vocês não serão mais dependentes de modelos psicológicos.
Vocês não serão mais dependentes de arquétipos parentais.
Vocês não serão mais dependentes do outro.
Vocês serão Luz autossuficiente.

Então, recebam o meu amor para todo esse belo caminho, quaisquer que sejam as tensões e os lados um pouco duros que vocês têm
a viver, mas isso faz parte do jogo e o jogo não vale a pena.
Fiquem bem.



Fiquem bem.
______________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los aqui e, para aqueles a quem não conheço ainda, saibam que eu
intervenho em resposta às suas questões.
É a minha maneira de trocar com vocês e de ficar contente de discursar.
Então, recebam toda a minha bênção, todo o meu amor e, agora e já, eu lhes dou a palavra.

Questão: poderia esclarecer-nos sobre a urgência da situação atual?

Não há mais urgência, porque vocês entraram onde deviam entrar há tanto e tantos anos, como tantas pessoas anunciaram.
Vocês estão dentro.
É uma excelente notícia, porque a Luz chega e vai muito mais rapidamente do que vocês acreditam.
Vocês estão dentro, ou seja, na iminência da revelação.
Eu não falo de catástrofes, isso é acessório, eu falo, sobretudo, da iminência da Luz.
Então, vocês estão prontos para acolher a Luz?

Questão: se se está pronto, como ajudar aos outros a ficarem prontos?

Se vocês estão prontos, vocês já estão na irradiação, vocês irradiam essa Luz, é tudo o que há a fazer.
Vocês podem, também, falar.
Mas eles terão dificuldade para crer em vocês, se vocês dizem que a Luz chega e não apenas as merdas que chegam.
Então, vocês apenas podem afirmar a Luz que vocês são e, quanto mais vocês estiverem em sua própria Luz, mais prestarão serviço à
humanidade, para aqueles de quem se aproximarem, em todo caso.
Quanto mais vocês forem numerosos a estar na certeza dessa beleza, dessa Luz que vem para vocês, mais rapidamente a merda,
como vocês dizem, vai passar.

Questão: poderia falar-nos de eventos iminentes?

Eu disse que o céu vai cair sobre a cabeça.
É exatamente isso.
Quer dizer que vocês vão enfrentar irradiações de natureza desconhecida, de momento, na encarnação.
Essas irradiações vão impactar cada ser humano, mas se há resistências, isso vai agravar as resistências, porque se aumenta a
energia mecânica em um sistema que existe.
Quando eu digo que é o céu que vai cair sobre a cabeça, não é uma imagem, é, verdadeiramente, a energia cósmica que lhes cai
acima, mas em um grau que jamais foi conhecido.

Vocês sabem, há mais de vinte e três anos o Sistema Solar entrou sob a influência do Sol central da galáxia, e vocês são
bombardeados de energia fotônica, que alguns chamaram o Espírito Santo.
Essa energia é cumulativa, progressivamente e à medida dos anos, há mais de vinte anos.
Ela permitiu preparar a ascensão vibratória da Terra, mas, também, de alguns seres humanos que receberam essa energia há mais de
vinte anos.

Alguns vão abrir-se unicamente agora, e alguns vão abrir-se ainda em algum tempo.
Essa energia é cumulativa, entretanto, posso dizer que ela é transmitida em dose homeopática.
A Terra reagiu, também, a essa energia.
Os vegetais, os animais, toda a criação reagiu.
Mas era, eu diria, apenas um milésimo da energia que vai chegar.

Há vinte anos foi cumulativa, progressiva, e tinha o tempo de absorver, metabolizar-se ou provocar resistências mais fortes.
Agora, ela vai chegar de repente, inteiramente.
Então, agora, cada um de vocês viverá isso diferentemente.
Tudo dependerá, também, dos lugares em que vocês estão.
A irradiação não será a mesma sobre a França e sobre os Estados Unidos, mesmo se não for a mesma irradiação que irá sobre a
Califórnia ou que irá sobre Utah.
Cada lugar receberá, de acordo com os lugares, em função de resistências que surgiram em função da transmissão da energia há
vinte anos.

Agora, a resultante, ao nível econômico, social, geofísico, dos climas, vocês já a têm sob os olhos.
São as últimas premissas.
Através do que aconteceu desde o início deste ano, em diferentes países, vocês têm as premissas do que vai acontecer a um nível
muito mais importante, mas multiplicado, é claro.

Questão: o que é para a França, em particular?

Só Deus sabe!
Nós sabemos que essa energia chega muito em breve.
Vocês estão dentro.
Essa energia faz sentir seu efeito.
Agora, há resistências, aceitações.
Nós não podemos prejulgar, apesar do que temos visto desde o início do ano, de como vai reagir um país.
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Isso é variável.
Mas creiam-me, o mais importante não é a França, mas é o que vocês chamaram a NOM, a Nova Ordem Mundial que, eles, vão, a todo
custo, tentar evitar essa transformação.

Então, o perigo não vem de seu país ou de outros seres humanos.
Ele vem de egrégoras que vieram criar e manter o medo e a competição sobre o planeta, porque eles virão jogar as forças deles
através de diferentes tecnologias de influência de pessoas, sejam as ondas elétricas ou eletromagnéticas, seja pelas vias de
comunicação, seja pelas vias das mídias, vão tentar insuflar ainda mais medos.
Mas isso não é específico para a França, mas específico para todos os países ditos modernos ocidentais.

Questão: como reencontrar a confiança, a serenidade?

Na condição de voltar-se para o interior, para o coração porque, no exterior, não há segurança.
Todas as seguranças exteriores são ilusórias, temporárias e fictícias.
A segurança do trabalho suprime seus medos do amanhã.
A segurança afetiva suprime seus medos do abandono.
A segurança material suprime seus medos de faltar.
A segurança disso suprime o medo daquilo.
A única verdadeira segurança é a segurança do coração.
Fora disso são falsas seguranças que os afastam de seu coração.

Não é preciso pensar na confiança, na serenidade, na segurança.
É preciso pensar no amor, na Luz, no Pai no interior de si, é tudo.
Querer, a todo custo, prender-se a algo de exterior para encontrar algo de sólido, entre aspas, através de uma pessoa, através de um
lugar, através de uma situação, essa necessidade de tranquilizar-se em algo de sólido, mas é enganar-se, de algum modo porque,
hoje, é demandado encontrar essa solidez em si.
É si mesmo que é sólido, não é o exterior.
Em relação ao céu que cai sobre a cabeça, há apenas vocês que são sólidos.

Questão: como comportar-se com uma criança índigo?

São o quê, as crianças índigo?
As crianças índigo são algo que foi criado a partir do zero.
Há numerosas crianças, há numerosos anos, que são diferentes, porque são mais antigas, mais despertas do que vocês.
Então, esses seres, os pais dizem-nos índigo.
Então, todos os pais que tinham crianças hiperativas, anormais, disseram, também, «são índigo».
Depois, houve crianças cristal, mas tudo isso é besteira.

Houve crianças diferentes que se encarnam, é tudo, com especificidades, com fragilidades, mas é falso.
É preciso deixá-las desabrochar.
Não há regras precisas de fechá-las no índigo, cristal ou outro.
Mas não se deve fazer generalidades com isso, porque houve abusos enormes que foram feitos.
É preciso demonstrar firmeza.
Vocês estão aí para guiar os filhos, vocês não estão aí para controlá-los, vocês estão aí para dar-lhes o amor e não impedir que alguns
guard-rails sejam violados, eu diria.

Portanto, tudo o que vocês têm a fazer é dirigir isso.
Não há regras precisas, porque é uma criança índigo ou uma criança cristal ou uma criança normal.
Aliás, não há mais criança normal.
Todas as crianças que se encarnam há mais de vinte anos já são encarnadas submetidas à influência dessas irradiações.

Questão: o DNA delas já está, portanto, modificado?

Necessariamente.

Caros amigos, eu lhes digo obrigado pela grande qualidade de suas trocas e por ter-me ensinado que a grande preocupação dos
seres humanos, enquanto o céu cai-lhes sobre a cabeça, é seu trabalho.
Foi uma brincadeira, é claro.
Eu lhes digo até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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Bem, caros amigos, estou contente por reencontrá-los neste período extremamente importante.
Todos os períodos são importantes, vocês me dirão, mas este é extremamente específico.
Vocês vão entrar, em alguns dias, no período que corresponde ao advento, ou seja, ao período que precede de alguns dias o
nascimento de Cristo.
É um período altamente simbólico e, sobretudo, para este ano, altamente energético.

Vocês, talvez, ouviram falar, por certo número de vozes, há algum tempo, de certo número de coisas que devem acontecer sobre o
planeta.
Então, faz dois anos que eu falo do que vai acontecer ao nível dos elementos, mas eu sempre insisti sobre o fato de que o que
acontece no exterior do planeta acontece, também, no interior de si.
Então, talvez, neste momento, vocês sintam, de maneira mais intensa, essas perturbações que estão acontecendo no interior de suas
estruturas físicas.
Há, no interior dos corpos, um grande desarranjo que está se produzindo, ou seja, há grandes transformações que estão acontecendo
no planeta e no conjunto de seres vivos sobre este planeta e no conjunto do Sistema Solar.

Esses eventos não devem atrair mais do que isso sua consciência.
Basta, simplesmente, saber que as mudanças que estão se produzindo afetam, também, seu interior.
Não seria necessário, sobretudo, que essas mudanças exteriores fossem, também, para vocês, necessidades obrigatórias de
mudanças exteriores.
A necessidade a mais importante que vocês têm a viver é no interior de si mesmos.

Muitos de vocês, nesse momento, dizem-se: «seria ótimo que eu mudasse de marido, de mulher, de lugar, de profissão, de muitas
coisas».
Mas isso são as energias de impulso do advento que estão presentes desde o dia de Todos os Santos e que vão dar vontade de tudo
mudar.
Então, se vocês não podem mudar de profissão, de mulher, vocês vão mudar a disposição dos móveis.

Há, em toda a humanidade, nesse momento, uma necessidade incontrolável de mudança.
Essa necessidade não deve exteriorizar-se, mas permanecer no interior de si mesmos.
Se as necessidades são concretas para muitos de vocês, a mudança a mais importante deve desenrolar-se em seu centro interior, em
sua vida, de uma maneira geral, fazê-los sentir muito mais amor, ou seja, fazê-los colocar as boas questões e sobre o que vocês têm
necessidade de mudar, mas, sobretudo, em seu modo de fazer.

Vocês têm necessidade, mais do que nunca, de estar em um centramento energético, espiritual, que está além da agitação e da
confusão do mundo exterior.
A confusão exterior, vocês não têm necessidade de mim para saber dela.
Vocês olham, abrem as estações de rádio, as emissoras de televisão, a internet e veem os elementos água que são desencadeados
e, também, os elementos terra.
Tudo isso é apenas a preparação desse período que está caindo-lhes sobre a cabeça hoje, literalmente.
Mas não é por isso que é preciso perder o norte.
Dito em outros termos, sobretudo, permanecerem alinhados e centrados, quaisquer que sejam os eventos que cheguem à sua vida ou
sobre este planeta.

Então, eu sei que inúmeros profetas, médiuns, videntes disseram que iam acontecer muitas coisas, mas só o Pai conhece a sequência
dos eventos.
Isso vocês não podem dizer nem predizer, porque as coisas são extremamente flutuantes, justamente, em função da reação da
humanidade a essa efusão de energia que vem do Sol Central e, em breve, de outro planeta do Sistema Solar.
O importante é acolher essas energias, transmutá-las no coração e não criar uma agitação estéril que os afastaria do que vocês são,
ao nível de sua Fonte Interior.

Vocês viveram, há alguns dias, a lua cheia que precede o período do advento.
Vocês vão entrar, agora, no último mês do ano 2007, de um ano 9 que fecha um capítulo, e vocês , também, têm a fechar, a terminar
certo número de coisas para terem-se prontos para viver o que têm a viver, mas, sobretudo, no interior de si.
É preciso fazer um último trabalho intenso para eliminar, eu diria, as coisas que os incomodam, as coisas que lhes dão medo.
É preciso encontrar, de algum modo, a serenidade e, sobretudo, se sua situação exterior ou seu corpo lembram-nos de sofrimentos ou
de más situações.
É a única coisa a mais importante nesse momento.

O que é o mais importante hoje?
Encontrar algo a fazer ou a Fonte de sua Divindade?
Hoje, mais do que nunca, isso deve tornar-se a maior prioridade de todas as suas prioridades.
Não se importem com os ruídos do mundo, porque eles serão muito fortes.
Desconsiderem o catastrofismo importante que é veiculado nesse momento, porque as forças da Sombra servem-se, também, disso
para nutrir-se.
Estejam conscientes disso, mas, sobretudo, permaneçam centrados.

Não se deixem desestabilizar pelo que acontece e que arrisca ser importante.
Aí está, não há que dizer «vai acontecer isso em tal lugar ou aquilo em tal outro lugar».
Acontecem coisas por toda a parte.
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Escutem, também, as vibrações que estão no interior de si e olhem todas as mudanças que estão sobrevindo, não, unicamente, em
suas vidas exteriores, mas no próprio interior de si mesmos.
Olhem como vocês se tornam ou mais impacientes ou mais pacientes em relação a algumas coisas que estão acontecendo a vocês.
Mas isso são apenas coisas exteriores.

Vocês devem, a todo custo, qualquer que seja o espalhafato exterior, pôr ordem no interior, porque as energias serão muito, muito
agitadoras, desestabilizadoras e, no entanto, são energias de Luz que chegam.
Mas, quando eu falo de energias desestabilizadoras, a reação da humanidade a essa energia não é, sempre, a Luz.
Há reações, sobressaltos da Sombra em relação a esse afluxo de Luz que chega sobre o planeta.

Tenham-se prontos.
Como dizia Cristo: «mantenham sua casa limpa, porque vocês não sabem quando Ele voltará, como um ladrão na noite».
Então, é preciso que seu templo interior permaneça limpo, calmo e pronto para acolher o que vem.
Isso é fundamental e, sobretudo, para as quatro semanas que vêm para vocês agora.
É extremamente importante e é, verdadeiramente, uma oração que eu lhes dirijo, mesmo se vocês tenham visto coisas que vão
acontecer.
Não é isso que é importante, é o que acontece no interior de si, o resto está em curso e foi anunciado há extremamente muito tempo.

Ignorem os rumores, desconsiderem as imagens.
Se vocês querem olhá-las, alinhem-se, primeiro, no interior de si mesmos e olhem depois.
Ponham-se em oração interior, em ligação com a energia do Pai, a energia da Fonte, para continuarem centrados e não serem
desestabilizados pelo que verão, ouvirão ou viverão.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, antes de responder às suas questões.
E meu companheiro virá dar-lhes, a título individual, um exercício a fazer durante esse período que vem.
Vocês são extremamente privilegiados em relação a isso.
São exercícios espirituais que lhes permitirão permanecer alinhados, centrados nas semanas que vêm.
Agora, eu lhes deixo a palavra.

Questão: por que é importante passar à quinta dimensão com o corpo físico?

O importante é o que é importante, em função do que vocês decidem.
Mas parece-me que eu já disse, aqui mesmo, que, qualquer que seja a escolha que vocês farão, essa escolha pertence-lhes.
Não é pior nem melhor viver a ascensão com ou sem o corpo, fazer parte da primeira onda ou da última onda.
A diferença é evidente: vocês estão com ou estão sem, mas eu lhes garanto que, quando começam a perceber a quinta dimensão, o
templo que é seu corpo na terceira dimensão toma uma importância muito relativa.
O importante é a Luz, é sua alma, é o espírito que os anima e que vocês são, mas não o corpo.

Em contrapartida, se vocês querem ascensionar o corpo, têm a possibilidade, se ele não está demasiado perturbado, de fazê-lo subir
à quinta dimensão.
Mas isso são escolhas de almas.
Não há melhor ou pior, eu repito.

Questão: qual é a relação entre corpo búdico, corpo átmico, alma e espírito?

Quando se fala do corpo búdico ou corpo espiritual, ou quando se fala do corpo átmico ou corpo divino, fala-se de corpo, porque há o
corpo físico, o corpo etéreo, os corpos sutis, como vocês sabem.
Mas o corpo espiritual e o corpo divino correspondem a átomos-embriões que são portadores de memória, é a centelha divina, não é,
propriamente dito, um corpo.
Essa centelha divina ou esse corpo divino ou esse corpo espiritual é, de qualquer modo, onipresente em toda pessoa humana ou não
humana que vive sobre este planeta, mas vocês passaram de um sistema de sete corpos para um sistema de doze corpos, cinco
novos corpos.
Mas o corpo átmico e o corpo espiritual continuam aí, é claro.
Há acréscimo de corpos sutis àqueles existentes.
Então, pode-se dizer que há analogias, mas a analogia para aí.

Não se pode descrever circuitos para o átomo/embrião e o átomo espiritual.
São a gota vermelha e a gota branca, que estão situadas ao nível o mais atômico, eu diria, mas elas não têm estrutura, não têm massa,
porque estão em outras dimensões, mesmo se vocês as portem no interior do corpo.
Nós as portamos, todos, no interior do corpo, qualquer que seja a dimensão da qual viemos, mesmo nas dimensões, eu diria, solares,
nas quais seres solares da trigésima dimensão são portadores dos mesmos átomos/embriões.
Elas, simplesmente, constituíram inúmeros corpos, muito mais importantes do que os seus.

O átomo/embrião é o que vem da Fonte.
É a Fonte que vocês são, que é dividida em duas partes que vocês chamam a alma e o Espírito.
O Espírito é o mesmo para todo mundo, mas cada um é diferente.
Mas as almas são solarizadas.
Os novos corpos que estão entrando em manifestação são como novas vestes que vocês vestirão, mas a interioridade essencial da
gota branca e da gota vermelha continha a mesma.
Ela não muda.
Simplesmente, vocês desvendam, revelam, na encarnação ou sem encarnação, novas potencialidades.

Questão: é verdade que as galáxias afastam-se, cada vez mais, umas das outras?

Isso é o que vocês chamam, de seu ponto de vista, a expansão infinita dos universos, porque o que vocês observam é apenas a
resultante de dimensões as mais densas.
Então, pode-se dizer que, no espaço tridimensional, efetivamente, as galáxias afastam-se umas das outras, mas em visões, digamos,
mais elevadas, não é, de modo algum, o que acontece.
Tudo depende de onde se situam as esferas planetárias, em qual orbe elas evoluem ao nível dimensional.
O que é verdade em uma dimensão não é, necessariamente, verdade em outra dimensão.
Os movimentos, no sentido em que se pode falar de movimentos, o termo o mais exato é a translação, porque é uma translação



Os movimentos, no sentido em que se pode falar de movimentos, o termo o mais exato é a translação, porque é uma translação
independente do tempo.
E essa translação, de dimensão em dimensão, acompanha-se de um encolhimento e não, como vocês observam ao nível astrofísico,
como algo que se expande, cada vez mais.
Esse é um erro que é ligado à sua visão de 3D.
A constituição dos universos é algo que é muito complexo, que os afasta de seu interior.
O melhor modo que vocês têm de descrever a constituição dos universos é inclinar-se ao interior de si mesmos e encontrar a Fonte de
quem vocês são.
Naquele momento, se vocês estão completamente centrados, encontram os universos em sua totalidade.

Não se esqueçam, jamais, de que a centelha divina é a parte constituinte da Divindade, o reflexo da Divindade e que, no microcosmo
de seu corpo, vocês têm a divindade, nem sempre revelada, é claro, entretanto, tudo está aí.

Questão: pode haver centelhas menores ou maiores?

A centelha é, sempre, a mesma.
Em contrapartida, há uma diferença, naturalmente, entre um corpo humano e um corpo solar.
A diferença tem-se, unicamente, ao nível de consciência que foi revelada.
Quando os anjos dizem-lhes que, um dia, vocês serão anjos, efetivamente, um dia, vocês serão anjos.
Quando os sóis dizem-lhes que, um dia, vocês serão planetas, vocês serão estrelas, efetivamente, um dia, vocês se tornarão estrelas.
Todos nós nos tornaremos estrelas, mas em um tempo incalculável, entretanto, é, sempre, a mesma e, tomando consciência de sua
Divindade, ela procura aproximar-se da Fonte primeira.
E o único modo de aproximar-se da Fonte é tornar-se, primeiro, um sol, depois, tornar-se um buraco negro, para retornar à Unidade.
Mas é a mesma centelha divina a partir do homem, o humanoide até os planetas, os sóis.
Não há diferença de tamanho.
Há uma diferença de radiação, mas é a mesma quantidade de Luz que está presente.

Há, em vocês todos, um sol que pode brilhar tanto quanto o sol físico, mas que ainda não está consciente disso.

Questão: você pode instruir-nos sobre Shamballa?

É um lugar onde se reúnem os Mestres, por exemplo, a Fraternidade Branca, por exemplo, as Águias, por exemplo, os grandes seres
que dirigem a humanidade atual, os vinte e quatro Anciões que vocês chamam os Lipikas Cármicos.
Shamballa é um lugar vibratório que alguns humanos situaram em um lugar preciso.
Shamballa é mais um governo oculto, sinárquico, planetário.
Eu não me estenderei sobre a discussão, porque isso os afasta de seu interior.

Questão: entre «que sua vontade seja feita» e nosso livre arbítrio, onde está nossa escolha real?

Saber se você quer fazer sua vontade ou a vontade do Pai.
É a única escolha que você tem.
A única liberdade que você tem é saber quanto tempo você vai levar para ali chegar.
Mas vocês vão, todos, ao mesmo lugar, estejam certos disso.

Então, quando se diz «que sua vontade seja feita», é a mestria total, é a vontade que se abandona, é a vontade de abandono à vontade
da Divindade.
Naquele momento, não há mais lugar para o pequeno si, mas para o divino, em todos os atos.
Não há mais lugar para o desejo, qualquer que seja, se não é o desejo do Pai.

Então, nesse caso, é a vontade do Pai que se faz.
Mas, para chegar a essa vontade e pronunciar essa frase «que sua vontade seja feita», é preciso conseguir superar seu pequeno si, ou
seja, abandonar toda vontade, toda veleidade de fazer algo com o pequeno si.
É a crucificação, no sentido simbólico.
É uma escolha importante porque, quando lhes falam de ascensão, vocês leem, por toda a parte, que isso será muito fácil, é
maravilhoso, deixam-se as coisas assim e sobe-se, mas eu lhes garanto que isso não vai acontecer assim.

Aqueles que dizem isso «sim, sim, deixa-se tudo e sobe-se», quererão partir com uma valise, com um cheque no bolso, com um filho,
com seus móveis etc. etc...
Naquele momento, dizem «que sua vontade faça-se, meu Pai, mas, sobretudo, deixe-me levar o que eu quero».
Isso não acontece assim.
Vocês são obrigados a confiar, totalmente.
É o abandono total à vontade do Pai e da Divindade que permite a ascensão, e nada mais.

Se vocês querem meditar e estão alinhados, é, já, ótimo, mas se, no momento em que vocês estão alinhados, vocês sentem essa
aspiração para a Divindade, realmente, esse processo ascensional que começa, vocês verão que, se não fizeram, suficientemente, a
paz com seu ego, ele vai reclamar muitas coisas.
Ele vai, primeiro, enviá-los para o medo, em seguida, ele vai enviá-los para a raiva, porque isso não acontece como vocês querem.
Ele vai enviá-los para o medo: «mas meu Deus, aonde eu vou?», porque o desconhecido dá medo ao ser humano.
E a ascensão é, verdadeiramente, algo que se vive como uma morte, para uma ressurreição, certamente, mas é, de qualquer forma,
um processo de morte da personalidade e do ego para aceder a essa Luz imanente e transcendente, mas não é algo de tão simples.

De momento, quando vocês vivem a experiência mística interior, dizem «é simples» mas peçam, mesmo a alguns seres realizados que
estão em seu conforto, para deixar tudo.
Cristo, vocês acreditam que ele disse a doze pessoas «deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me»?
Ele disse isso a dezenas de milhares de pessoas, e apenas doze seguiram-no.
Os outros seguiam de longe, porque eles não estavam prontos.

Questão: é dito, igualmente, «você jamais estará só»?

Perfeitamente.
Aí, vocês serão alguns milhões, de qualquer forma.
Os anjos terão trabalho, vocês sabem.



Há várias categorias de anjos que vão intervir.
Já disseram isso no ano passado, no mês de novembro.
Basta reler.
Eu falei de anjos do Senhor, na mesma época.

Questão: que vão tornar-se aqueles que não vão ascensionar?

Eles redobrarão, mas isso, também, eu já disse,
Vocês não são pressionados.
Vocês têm todo o seu tempo.
Todo mundo vai ao mesmo lugar, mas há os que têm necessidade de um ciclo, outros, de vários ciclos.
Mas jamais foi dito que o conjunto da humanidade devia passar, junto, à quinta dimensão, com ou sem o corpo.
Há os que têm necessidade, e vocês devem aceitar, quer sejam seus próximos, seus filhos, seus parentes, seus ascendentes, seus
descendentes, de continuar e prosseguir as experiências de terceira dimensão.
É o caminho deles, não há julgamento de valor a fazer.

Questão: mas se a Terra ascensiona, onde estarão aqueles que não ascensionarão?

A passagem de terceira à quinta são translações que se produzem.
O simples fato de passar de terceira à quinta, ou seja, do exterior do planeta, vocês vão passar ao interior do planeta.
Os venusianos passaram à quinta dimensão há muito tempo.
Eles vivem no interior dos planetas.
A vida no exterior dos planetas, sobre o solo, é uma vida de separação, de divisão, mas, em contrapartida, assim que vocês acedem
às dimensões superiores, vocês estão no interior e não mais no exterior.

Então, vocês não têm que se preocupar em saber se essa Terra vai subir.
A Terra vai mudar, vocês não a reconhecerão mais.
Todos os continentes, tudo o que vocês conheceram em tecnologia não existirá mais.
É como quando vocês passam da vida à morte, vocês se reencontram em um ambiente totalmente novo.
Vocês devem estar prontos para tudo abandonar.
É por isso que eu falei de fazer a vontade do Pai.

Se vocês acreditam que é uma pequena viagem de luxo em carro leito, bem, não é, de modo algum, isso.
Então, explicar a realidade de quinta com as palavras de terceira é outra história.
Eu os remeto, para o fenômeno ascensional, ao que disse São João, para o apocalipse «quando vier a espada da Luz e da Verdade,
os seres subirão, um a um».
Vocês não têm que se preocupar com isso, depois.
Eu poderia, como o fizeram alguns médiuns bem antes, contar-lhes o que acontece do outro lado da vida.
Mas o que é que isso vai trazer-lhes?
Se eu lhes descrevo a viagem, não é a mesma coisa que fazer a viagem.

Eu poderia descrever-lhes tudo o que acontece, de maneira celular, vibratória, energética, o que acontece nos chacras, no momento da
perda do corpo ou no momento da ascensão.
Mas isso não lhes dará tomada sobre o processo em si mesmo.
O processo, em si mesmo, viver-se-á em função de sua capacidade de abandono, de soltar e de controlar, unicamente disso e não de
conhecimentos através do que eu diria ou do que vocês lerão.
Os conhecimentos intelectuais, estritamente, para nada servem.

Se vocês acreditam que o mental vai poder dirigir isso, vocês se enganam, grosseiramente.

Questão: o silêncio interior permite reencontrar esse centro?

É muito importante o silêncio interior.
O silêncio interior, a oração do coração faz calar o mental, faz calar as questões e recentrar-se no som interior.
É entrar em contato consigo mesmo e, aí, você terá todas as respostas, mas não às questões que o intelecto coloca, as respostas do
coração.

Questão: esse silêncio interior ajuda contra os ataques da Sombra?

O que são os ataques da Sombra?
É preciso esclarecer.
Eu falei, há pouco, de reações humanas.
O combate entre a Sombra e a Luz acontece nos céus.
O que acontece sobre a Terra são apenas as reações humanas, que são reações de Sombra detestáveis, mas não é a Sombra com
um O maiúsculo, é a sombra humana, as pequenas sombras, as pequenas resistências, os pequenos apegos, os pequenos medos ou
os grandes medos e os grandes apegos e isso gera energias negativas, é claro.

E a Sombra, com um O maiúsculo, gosta de nutrir-se dessas energias negativas.
Mas é preciso, efetivamente, compreender que, enquanto vocês dissociam Sombra e Luz, vocês estão, ainda, na dualidade da terceira
dimensão.

Se vocês querem aceder, viver, apreender com o coração a quinta dimensão, toda noção de dualidade deve desaparecer.
Portanto, todo processo mental que diz «isso é a Sombra e isso é a Luz» e que vise dicotomizar, analisar, afasta-os do coração.

Hoje, e eu não teria dito isso há trinta anos, é-lhes solicitado interessar-se apenas em seu coração, apenas em sua Luz, apenas à
Fonte.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem desse silêncio interior, dessa Fonte, dessa Divindade (pode-se pôr milhares
de palavras na sequência, se quiserem), dessa centelha, vocês se aperceberão de que tudo isso é a ilusão, que o que vocês têm
vivido, a experiência da qual se vangloriam (e da qual nos vangloriamos todos na encarnação) era apenas um processo ilusório.
A experiência foi, talvez, necessária, para fortificar a alma espiritual, entretanto, era uma ilusão.

Então, vocês devem tomar consciência de que o que vocês são é ilusão, de que só é indestrutível sua alma divina e sua alma espiritual.



Então, vocês devem tomar consciência de que o que vocês são é ilusão, de que só é indestrutível sua alma divina e sua alma espiritual.
E tomar consciência disso é perder consciência de todo o resto, absolutamente, todo o resto.

Questão: concentrar-se na presença de Cristo pode ajudar?

Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Obviamente que é uma porta.

Questão: qual poderia ser o papel de Maria?

O mesmo que aquele de Cristo.
Maria tem, sobretudo, o papel de preveni-los, enquanto aquele de Cristo é, sobretudo, aquele de acolhê-los.
São dois papéis que são sucessivos no tempo.

Então, caros amigos, vou aportar-lhes toda a minha bênção e todo o meu amor para esse período maravilhoso que vocês vão viver.
Não se esqueçam de que é o período do advento, da festa de Cristo.
São, também, eventos astronômicos extremamente importantes que vão sobrevir e que sobrevêm a cada doze mil anos sobre este
planeta.
Vocês estão na aurora de uma grande, grande transformação, extremamente feliz e luminosa no interior.

Eu quero que vocês guardem em si o milagre da esperança, o milagre da fé e, sobretudo, o milagre do amor, porque é o amor que os
salvará e nada mais, nem mesmo minhas palavras, nem o exterior, mas, simplesmente, o amor.

Então, assegurem-se de deixar todo o lugar para o amor em seu coração.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes para este fim de ano.
Eu lhes digo, talvez, até breve.
Vou deixar a palavra, agora, ao meu colega (ndr: SILO).
Eu os saúdo.
Recebam toda a minha bênção.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com
Traduzida para o Português por Célia G.



Bem amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse início de novo ano, nesse lugar.
Então, primeiro, para aqueles que eu já conheço e que já assistiram às nossas trocas e trocaram comigo, eu
lhes apresento todos os meus votos de Luz para esse ano que começa e que é um ano – como, talvez, vocês
já saibam ou como, talvez, já sintam – extremamente importante ao nível do conhecimento e das revelações
que serão feitas ao conjunto da humanidade.

É um ano em que vocês irão de surpresa em surpresa, seja ao nível individual e ao nível da humanidade toda,
inteira.
É um ano em que as coisas que estavam escondidas serão reveladas, em suas vidas, mas, também, de uma
maneira muito mais geral, para o conjunto do planeta e o conjunto, eu diria, de manipulações e conspirações de
forças da Sombra, mas, também, da Luz.
Inúmeras coisas que estavam sob o manto vão manifestar-se à luz do dia, como vocês dizem, e vão aparecer,
progressivamente e à medida das semanas, dos meses e de todo este ano, no qual nada mais será mais,
jamais, similar, depois.

Este ano vocês verão desvendar-se muitas coisas no que concerne ao seu destino pessoal – quem você é, de
onde vem, aonde vai –, mas, também, ao nível da humanidade.
O que quer dizer que as separações que existiam entre os planos vão desaparecer, progressivamente, como
se o véu fosse, eu diria, completamente rasgado, para permitir-lhes perceber realidades anteriormente
chamadas de ultrassensíveis.
Essas realidades vão fazer irrupção em sua realidade de terceira dimensão.
E, obviamente, isso vai provocar mudanças de opinião, mudanças de consciência, também, para muitos seres
humanos.

Então, é um ano pleno de revelações, de descobertas, de surpresas que vocês se preparam para viver.
Então, para tudo isso, bem, que a Luz seja.

Então, caros irmãos e irmãs, se quiserem, vou, primeiro, como de hábito, escutar suas questões e tentar
responder, se isso estiver em meu poder.

Questão: quais serão as datas chave de 2008?

Para nada serve dizer «vai acontecer tal coisa em tal dia».
Vocês têm, a cada minuto da vida, já há várias semanas, o impacto de energias que chegam ao nível de sua
consciência e que agita muitas coisas.
É o ano da desordem, é o ano no qual muitas coisas que estavam amarradas, que se chamam certezas,
deverão modificar-se para adaptar-se ao novo real e às novas realidades.
Então, não há datas.
As datas, vocês as conhecem, são as mudanças de lua, são algumas festas ditas religiosas e, também, alguns
aspectos planetários que vão impactar, eu diria, algumas camadas de indivíduos da sociedade em sua
integralidade.
Então, não retenham uma data, porque vocês ligam o rádio e ouvem, ao longo do dia, o que acontece, não é?
Vocês estão dentro.

Questão: o fenômeno de aceleração do tempo é ligado, diretamente, a uma aceleração de tomadas de
consciência?

O que se pode dizer é que, em parte, é ligado a isso, ou seja, a aceleração do tempo é algo que vocês
constatam em todos os níveis.
É claro, isso faz parte de sua era moderna de informação, não é?, na qual tudo é acessível de maneira direta e
instantânea.
Então, vocês são levados em um turbilhão, no qual o tempo escoa-se de maneira muito mais turbilhonante e
não mais de modo linear.

Então, é ligado, em parte, a isso, e é ligado à abertura da consciência da humanidade, mas é, sobretudo, ligado
às vibrações magnéticas que são emitidas pelo Sol Central.
É aí que se encontra a origem primeira, eu diria, dessa aceleração do tempo.

Questão: como viver essas evoluções rápidas com mais confiança?

Tudo isso é ligado ao paradoxo, porque a aceleração do tempo provoca, de maneira cada vez mais rápida, a
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desagregação das ilusões da terceira dimensão, ou seja, as certezas não existem mais.
As certezas não existem mais nos planos afetivos, as certezas não existem mais em todos os setores de vida
de sua humanidade, a título individual e coletivo.
Onde vocês pensavam poder pendurar-se, vocês não podem mais pendurar-se, porque há muitas mudanças
desejadas, de maneira a que vocês não entrem em fenômenos de resistência e não soltar, que provocariam
dificuldades para religá-los, completamente, à Luz que desce e que acelera tudo.

Então, eu não vou dar-lhes receitas para dar-lhes a confiança em coisas que estão desaparecendo, é claro.
Vocês devem, progressivamente e à medida da aceleração e da abertura, recentrar-se, cada vez mais, em si
mesmos, porque a solução para esses problemas de confiança vocês não encontrarão, absolutamente, no
exterior.
Vocês não encontrarão qualquer alívio no exterior, e cada vez menos, porque o exterior está, simplesmente,
desaparecendo.

É difícil explicar com palavras, mas é o mesmo princípio que a passagem, eu diria, da morte.
No momento em que vocês morrem, vocês desaparecem a essa realidade, para nascer para uma nova
realidade.
O problema é que esse fenômeno está acontecendo de maneira consciente, sem passar pelas portas da
morte.
É, mais, as portas da iniciação, nesse caso.

Então, é preciso lidar com duas realidades que não são, de modo algum, do mesmo nível vibratório e que não
têm, de modo algum, a mesma finalidade.
A finalidade de seu mundo de terceira dimensão, vocês sabem, é o ego, a divisão.
Enquanto a finalidade da nova dimensão é o amor, a empatia e a unidade, sobretudo, é isso o mais importante.

Então, essas duas confrontações, em um sentido e no outro, porque isso se produz na 3D, mas produz-se,
também, no novo, dá-lhes, efetivamente, o sentimento de coisas que lhes escapam, um sentimento de coisas
que vão muito rapidamente ou, ao contrário, que estão fixas, em alguns casos.
Vocês têm a impressão de que as situações não podem desbloquear-se ou, ao contrário, vão muito, muito
rapidamente, para levá-los para onde vocês não sabem.

Então há, sempre, no ser humano, esse medo do desconhecido, que é preciso aprender a gerir.
Então, não é questão de misturar as duas realidades, vocês devem ter-se entre as duas como observador que
observa um mundo que desaparece e um novo mundo, uma nova realidade que aparece.
Isso necessita de estar perfeitamente alinhado e olhar em si.

Questão: quais diferenças há entre as linhagens e as correntes?

As correntes são ligadas a correntes energéticas.
As linhagens são ligadas a processos de encarnação.
A linhagem é, tipicamente, específica de um acoplamento da vibração na matéria, ou seja, através do DNA.
As correntes não são, necessariamente, portadas por entidades biológicas ou extrabiológicas.
São correntes de vibrações, de afinidades, se preferem, enquanto, no primeiro caso, a linhagem é como uma
corrente, mas muito mais do que uma corrente, porque ela necessita da marca ou marcação na matéria dessa
corrente para tornar-se uma linhagem.

Questão: o que é das manifestações extraterrestres?

As manifestações são cada vez mais importantes.
Seu céu é, literalmente, invadido de manifestações extraterrestres.
Mas isso vocês não verão na França porque, na França, se vocês as veem, vocês põem a cabeça no buraco.
Portanto, há países que estão muito mais aptos para acolher, vibratoriamente, essas presenças, e é o caso, já
há numerosos meses – e isso se reforça de semana a semana – em alguns continentes e algumas regiões do
mundo para os quais vocês não arriscam fazer parte, na França, em todo caso.

Questão: o fato de não ver essas manifestações na França é ligado à potência do intelecto?

Pode-se dizer que os pensamentos que vocês emitem criam uma lei de afinidade.
À força de dizer que vocês não creem nisso ou naquilo – mesmo se vocês não o digam – vocês são banhados
em uma egrégora, na França, nesse momento, que nega o espiritual.
A linha de conduta social é dizer que o esoterismo, a espiritualidade não existem ou que são quimeras.
Então, como vocês querem, nessa convicção, criar afinidades vibratórias com os seres do espaço?
É impossível.

Questão: como adaptar o corpo às novas vibrações?

A coisa a mais importante – talvez vocês já tenham constatado – é, se possível, cercar-se de boas vibrações.
Isso quer dizer tentar, se possível, já, você mesmo, não emitir más vibrações, pensamentos negativos,
emoções, julgamentos de pessoas, de situações, tudo o que os afasta de sua interioridade.
A segunda coisa é, se possível (mas isso é dificilmente possível para todo mundo), encontrar períodos de
pausa na natureza, na mata, na terra, de maneira a sincronizar-se, sintonizar-se com as novas correntes



energéticas.
É muito mais fácil sintonizar-se em plena natureza do que entre quatro paredes em concreto.
Isso é do bom sentido.
Vocês se aperceberam de que as necessidades alimentares são muito menores.
Vocês têm necessidade de muito menos alimento, muito menos sono, também.
Em contrapartida, é preciso beber mais líquidos do que vocês têm o hábito de beber.

Questão: como estar mais aberto às presenças extraterrestres?

Vocês sabem, é um problema de egrégora.
Vocês sabem, se abordam o fenômeno extraterrestre com o coração aberto, colocando-se a questão, sem
denegrir, dizendo-se «isso não pode existir», nesse caso, as aparições ocorrerão.
Mas não é o caso da França.
Não se esqueçam de que vocês estão em um país extremamente entrado na resistência em relação a essa
nova dimensão e essa nova energia.
Vocês são banhados em uma egrégora de medo que tenta fazer durar, fazer perdurar as energias de terceira
dimensão.
Há, efetivamente, uma defasagem importante entre aqueles que puxam para o alto e aqueles que puxam para
baixo.
No interior de vocês e, também, ao nível do conjunto da sociedade francesa na qual vocês se banham, quer
vocês queiram ou não.

A título individual, vocês devem, já, mudar no interior de si, seu modo de ver.
Agora, ao nível coletivo, vocês não podem fazer, como se diz, porta a porta, não é?
Eu não creio que, se vocês dissessem às pessoas que existe outra coisa, isso mudasse algo na vida delas.
Houve um condicionamento extremamente importante da população francesa e mundial.
Esse condicionamento visou, por todos os meios possíveis, evitar essa abertura de consciência.
Isso passou tanto por alimentos que foram traficados como por leis sociais ou seguranças ditas sociais que
foram instauradas para evitar-lhes serem livres e independentes.
Tudo foi feito para prendê-los a um sistema social, construído no medo: o medo da falta, o medo disso, o
medo daquilo, e todo seu sistema é construído sobre isso.

Então, a menos que se desconstrua o sistema, o que está sendo feito pelas novas energias, em todo caso, ao
nível econômico, já, vocês estão em situações labirínticas.
A única solução, eu repito, não é lutar contra isso, porque vocês não têm a força, a título individual, de lutar
contra.
Se vocês lutam contra, reforçarão isso, vocês têm apenas que centrar-se, cada vez mais, e prestar atenção
para permanecerem alinhados em seu eixo e sua fonte e não emitir julgamentos, não portar energia de
consciência, de interesse nesses processos mórbidos e que fazem parte do passado.
Para nada serve apontar o dedo a eles, eles estão aí e vocês devem desprender-se deles.

Questão: centrando-se na presença Eu Sou é possível chamar os mestres de Luz, os irmãos do
espaço para que eles ajam em nosso espaço, nossa Terra?

Isso é uma intenção muito louvável, evidentemente: estar alinhado no Eu Sou e dirigir-se a esses seres.
Mas, obviamente, eles não esperaram seu pedido para interagir, mas é ótimo fazê-lo.
É o princípio de qualquer oração, de toda a eternidade.

Questão: o que é a tradição dita «primordial»?

A tradição primordial faz referência à tradição das origens, suposta de ser a primeira a ter aparecido de maneira
consciente e cognitiva ao nível da humanidade.
Aí está.
Mas inúmeros movimentos reivindicaram-se a tradição primordial porque, segundo os povos, não há a mesma
tradição primordial.
Segundo, também, as origens, as correntes e as linhagens de que falamos há pouco, não há, mesmo,
movimento primordial de energia.
Portanto, é um termo genérico que não tem muito interesse a ser definido mais do que isso.

Questão: isso está em relação com o Sol Central?

Para alguns, isso pode ter uma relação, mas não obrigatoriamente.

Questão: o que é, hoje, o impacto de Agartha sobre o governo mundial?

Primeiro, o que é que você chama o governo mundial?

Questão: o governo oculto, que domina o mundo.

Mas não há um único governo oculto mundial, há vários deles.
Há um governo financeiro, há um governo de forças da Sombra que é, também, mundial.
Há Agartha, há o conselho dos vinte e quatro anciões.



Há diferentes convicções de poder que estão em atividade sobre essa Terra e que derramam a energias delas
ou que as representam.

Então, não há um governo sinárquico em Agartha, que decidiria tudo.
Há, também, o conselho dos Lipikas cármicos.
Há, também, do outro lado, a loja negra, com aqueles que dirigem a nova ordem mundial, e cada um tem seus
planos.
Portanto, as convicções são múltiplas.

Então, se querem, há corporações da Luz e corporações da Sombra e cada uma estabeleceu códigos, modos
de funcionamento.
Cada uma, obviamente, tem uma finalidade diferente, e os piões que elas utilizam, tanto umas como as outras,
são os seres humanos encarnados.
Todas as manipulações que foram traçadas contra a humanidade serão reveladas, mas, também, todo o
trabalho das forças de Luz, das forças galácticas que trabalham para o advento da nova dimensão será
revelado.
Não há coisas que lhes estavam escondidas que não sejam reveladas.
Isso está escrito, também, no apocalipse de São João.

Questão: como os dirigentes de nosso planeta aprenderam sobre a existência dos povos de outras
dimensões.

Eles não aprenderam pelo rádio ou por fotos.
Eles se reúnem, eles têm contatos físicos, reais e concretos.
Não é a mesma coisa.

De onde vem sua tecnologia?
Como vocês explicam que, no espaço de trinta a quarenta anos, vocês tenham feito essas descobertas
prodigiosas que transformaram, totalmente, sua humanidade?
Mas, certamente, não no bom sentido, porque vocês são ligados a egrégoras ditas eletrônicas que não são
egrégoras de Luz.
Não se esqueçam de que a Luz é o fóton, não é o elétron.
É uma nuance extremamente importante.

Vocês são cercados de ondas elétricas e eletromagnéticas desejadas pela nova ordem mundial, desde o
telefone celular, passando por todas as ondas que são emitidas ao redor de vocês.
Vocês sabem que as próximas guerras que lhes são inventadas pelas forças da Sombra é a guerra de ondas.
Não se mata mais com balas, mata-se com frequências, e já foi experimentado, é claro.

Então, tudo isso, se querem, são coisas que vão revelar-se, porque nada mais poderá ser escondido.
A Luz e a acentuação, a aceleração de vibrações não pode mais permitir que as coisas sejam deixadas na
Sombra.

Questão: as portas estelares continuam em atividade?

O que é que é isso?

Questão: o que permite as comunicações entre os diferentes mundos.

Não são portas estelares, são vórtices que permitem a comunicação por intermédio dos polos com o centro da
Terra e todos os outros planetas.
Eles sempre estiveram abertos e jamais foram fechados.

Questão: o livre arbítrio é um belo presente que nos foi dado?

Não estou certo de ter compreendido o sentido dessa questão.
A partir do momento em que vocês vão de um ponto a outro, a partir do momento em que são irradiados da
Fonte, vocês vêm da Fonte e retornam à Fonte.
Onde está o livre arbítrio aí?
O livre arbítrio está, certamente, no modo de ali ir, mas se você recua e vê isso de muito longe ou de muito alto
ou de modo completamente exterior, eu diria, você verá um ponto de origem e um ponto de retorno e, entre
esses dois pontos, a alma experimenta certo número de vidas, de encarnações e de dimensões.
Então, vocês são completamente predestinados de um ponto ao outro.
Portanto, há um livre arbítrio de saber quanto tempo você vai levar para fazer o caminho.
É a única liberdade que vocês têm.

Então, há o livre arbítrio de escolher suas ações, escolher a Sombra, escolher a Luz, escolher a experiência,
escolher a transformação.
Então, a liberdade, talvez, esteja aí, mas é uma liberdade de escolha, não é o livre arbítrio, é uma coisa
diferente.
O livre arbítrio é algo que é válido até certo grau.
Quando você chega à maturação, quando reencontra o caminho de sua essência e de sua origem, quando



reencontra sua iluminação do coração, não pode mais haver livre arbítrio.
Vocês são, completamente, predestinados.

Questão: é no universo dessas escolhas que podem intervir as influências exteriores?

As influências exteriores fazem-se por afinidades vibratórias.
Se você pensa negativo, você atrai as forças do universo que fazem parte do lado sombra.
Se você pensa luminoso, atrai as forças do universo que vêm do lado luminoso.
É, unicamente, uma questão de afinidade vibratória e de sintonia.
Não há alternativa.
Portanto, se as forças puderam elaborar planos da Sombra sobre este planeta, é que a humanidade deixou o
lugar para essa afinidade.

Então, obviamente, há combates, há a Luz que cresce de um lado e a Sombra que puxa de outro lado.
Nesse equilíbrio dinâmico de forças em presença, quanto mais a Luz reforça-se, mais a Sombra resiste, é
claro.
E o que vocês veem desenrolar-se sob o tapete de seus dias, de suas telas de televisão, de suas estações de
rádio, o que vocês ouvem é, unicamente, a ilustração desse combate que se torna cada vez mais intenso.
Quando a Luz não estava muito efusionada sobre a Terra, antes dos anos 1987 / 1990, antes das primeiras
ondas de influências de energias luminosas da Shakti, não havia qualquer razão para que houvesse tensões
entre a Sombra e a Luz.
Havia um compromisso, um caminho linear para cultivar seu jardim, cultivar sua Luz.
Mas, hoje, a Sombra sabe que ela é ameaçada pela Luz, portanto, ela resiste com todas as forças.
O que vocês têm sob os olhos é o resultado dessas lutas que vocês observam ao nível dos elementos, dos
climas, ao nível econômico, ao nível financeiro.

Questão: a destruição do balão sonda, encarregado de explorar o polo, foi um meio de proteger o
vórtice?

Nada do que concerne aos vórtices situados ao nível dos polos norte e sul pode ser transposto por qualquer
força humana ou não humana, se não há acordo de guardiões do vórtice para deixar penetrar as embarcações
de Luz.
Apenas as forças de Luz é que podem passar por esses vórtices dimensionais para aceder ao Intraterra.
As forças da Sombra não podem, em caso algum, tomar esses vórtices comuns.
Elas são obrigadas a criar falsos vórtices para modificar a curvatura do espaço/tempo, para chegar a esse
Sistema Solar.
É uma destruição que se faz muito naturalmente, assim que um objeto aproxima-se dessa densidade
importante de vórtice dimensional, sem intervenção exterior.

As embarcações passam pelos polos, pelo Intraterra primeiro, e elas emergem em sua realidade terrestre
pelos polos.
Compreendam, efetivamente, que a viagem não se faz de polo a polo, a viagem faz-se de núcleo central em
núcleo central.
Naquele momento, as embarcações emergem pelos polos, é um lugar de emergência em sua realidade
dimensional, não um lugar de penetração.

Questão: as forças obscuras podem aceder à quinta dimensão?

Não todas.
Algumas têm a possibilidade de fazer escolhas, mas as escolhas são feitas há muito tempo, na maioria dos
eventos.
Então, nada é condenado de maneira inexorável, inevitável à Sombra, uma vez que tudo vai para a Luz.
Mas há defasagens evolutivas importantes.

Questão: há, da parte dos dirigentes de nosso planeta, uma conspiração do silêncio?

É uma conspiração não, unicamente, do silêncio, é uma conspiração contra a humanidade toda, inteira.
Seria preciso ser irracional para crer que vocês têm um único homem político escolhido que quer seu bem.

Questão: as revelações previstas em 2008 serão feitas em grupos restritos ou em uma escala muito
maior?

Oh, é para uma escala planetária, eu diria.
Há meios de informação, agora, que não podem mais ser trancados.
A informação circula de maneira instantânea, tanto no que concerne às histórias de espancamentos como às
histórias espirituais.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

“A arquitetura é o meio mais importante que permite cristalizar a energia para ir em um
sentido ou em outro.”

Questão: há regiões no mundo mais preparadas para receber seres da Luz, em especial o Uruguai?

Todos os países da América Latina estão mais prontos para acolher uma vida extraterrestre ou uma vida mais
luminosa.

Quando vocês dizem «há países?».
Sim, são todos os países, é claro, exceto a França.

O Uruguai não mais do que o Paraguai, não mais do que o México, não mais do que todos os outros países
que são destinados a acolher esses novos embriões de vida.

Compreendam, efetivamente, que, no momento do contato real com a humanidade, que irá sobrevir antes do
fim do seu ciclo de 2012, haverá a instalação de novos embriões, de novos centros de consciência.

Mas é evidente que a Europa do norte e a América do Norte não estão, de modo algum, prontas,
vibratoriamente, para acolher essas forças.

Os extraterrestres pousam em função de afinidades vibratórias.
Pensa-se que as afinidades vibratórias portadoras de energias da renovação estejam firmemente enraizadas na

América Central e na América do Sul, muito mais do que por toda parte alhures.
É o lugar de onde tudo partiu e o lugar para onde tudo deve voltar, por razões históricas, também, ligadas à

criação de Atlântida e ligadas em torno de uma série de vibrações nesses lugares.
Mas o conjunto do planeta é, obviamente, referido, mas, no que se refere à presença efetiva extraterrestre, é

quase exclusivamente a América Central e a América do Sul que são concernidas.
Aliás, vocês serão sobrevoados e não pousados.

***

Questão: é preciso deixar a França ou permanecer na França para trabalhar do interior?

A segunda proposição é a melhor, eu disse desde o início que o trabalho era interior.
Se vocês estão na França, não é por acaso.

Se vocês estão na América Latina, não é por acaso.
Nos próximos anos, vocês serão, talvez, também, alguns de vocês, transportados diretamente.

Vocês não têm que procurar ir a um lugar específico, exceto se perceberem, de maneira direta e imediata, a
injunção, o que é bastante raro, porque jamais um ser de Luz dirá a vocês: «é preciso ir viver lá ou lá».

Ele pode apenas sugerir algumas coisas.
Vocês devem conduzir-se em função de afinidades, mas é evidente que o trabalho de maturação que provoca

mais resistências e, certamente, aquele que é observado por nós, é a França, bem além de qualquer outro
país.

***

Questão: qual é, então, o papel da França?
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Oh, há muitas coisas que diziam nos textos antigos, há dois séculos, que a França era a filha mais velha da
igreja e, portanto, alguns seres vangloriavam-se, antes da revolução francesa.

Isso, efetivamente, mudou depois.
Então, a França está, simplesmente, ligada à egrégora social que foi instaurada há mais de cinquenta anos,

pelo seu modelo de sociedade, que é um modelo que arrasta em níveis de densidade extremamente pesados.
Vocês não estão em níveis que lhes assegurem a liberdade, mas que lhes asseguram a segurança, mas a

segurança não é a liberdade.
É aí que está o principal problema da França, atualmente.

Não há mais um papel que seja atribuído à França mais do que a outros países.
Há, simplesmente, países que evoluíram para uma abertura do coração muito mais fácil do que o povo francês.

***

Questão: a ordem druídica é uma continuidade da sabedoria atlante?

Os druidas tomaram algumas formas, obviamente, de herança em tradições ditas populares que, elas mesmas,
foram tingidas e banhadas por conhecimentos que eram atlantes, é claro.

Então, agora, relacionar, de maneira formal, o culto atlante a um culto druídico, há uma margem considerável.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Então, obviamente, a igreja católica retomou, também, ritos de passagem, como São João de verão, etc., etc.,
mas são, contudo, as mesmas coisas?

Eles calcaram, copiaram, mas, no nível vibratório, não são, de modo algum, as mesmas coisas.

***

Questão: os druidas utilizaram, no entanto, os mesmos sítios?

Absolutamente não.
Eu falo de construções muito mais grandiosas e não de sucedâneos que foram criados pelos druidas, por

razões precisas, em lugares precisos e que não têm relação com os cultos ligados à Atlântida.

***

Questão: quais são as construções que foram deixadas pelos atlantes?

As mais conhecidas vocês as conhecem.
Estão no Egito, no México, em Stonehenge, na Inglaterra, entre outras.

Há também na China, que não são conhecidas turisticamente.

***

Questão: alguns falam da França como o graal da Europa, e um lugar elevado de transformação
alquímica.

Os franceses dizem isso para a França, os alemães dizem isso para a Alemanha, os italianos dizem isso para a
Itália, os espanhóis dizem isso para a Espanha.

A única coisa que se pode dizer é que, no estado atual das coisas, há, para toda a Europa ocidental, dois
vórtices que são, de fato, portais de acesso à 5ª Dimensão.

Mas por razões de afinidades desta vez não mais vibratórias com os seres humanos, mas por razões de
proximidade com o Oceano Atlântico, simplesmente.

***

Questão: é isso que permite fazer a ligação com a América do Sul?

Obviamente, porque há, dos dois lados, o Oceano Atlântico.

***

Questão: há um risco de que os crânios de cristal sejam recuperados pelas forças da Sombra?



É impossível, porque as radiações dos crânios de cristal não permitem a aproximação de entidades da
Sombra.

***

Questão: o que irá trazer a reunificação desses crânios para a humanidade?

É uma reunificação não física.
É uma reunificação de consciência.

Não é obrigatório reunir os crânios no mesmo lugar.
Agora, quando?
Só o Pai sabe.

Não é a comunicação dos doze crânios que vai propiciar a 5ª Dimensão, é, simplesmente, através da
comunicação vibratória desses doze crânios de cristal que são, de fato, os doze crânios dos Elohim que

criaram esse mundo emocional no qual vocês estão encarnados.
Esses Elohim, durante o sacrifício da encarnação, deixaram o crânio deles que se transformou, por processo

alquímico, em crânios de cristal, portadores de memórias da humanidade, mas do nível dos Elohim.
O que quer dizer que as forças escuras não podem, absolutamente, aproximar-se desses objetos, de uma

maneira ou de outra.
Não é porque os doze crânios seriam reunificados que isso iria desencadear algo.

Se quiserem, é um elemento entre tantos outros.
O evento mais importante é a entrada da nossa Galáxia sob a influência do Sol Central, a partir de 1987 e,

sobretudo, as influências crescentes, há vinte e um anos agora, dessa Irradiação.
Esse é o evento motor, que sobrevém a cada 52.000 anos.

O resto faz apenas acompanhar: a vinda de extraterrestres, a revelação de coisas escondidas, a evolução da
consciência, os crânios de cristal, os sismos e a destruição do antigo mundo...

Tudo isso é ligado, unicamente, a esse fenômeno primordial que é a influência do Sol Central.

***

Questão: os Elohim estão em qual Dimensão?

Eles vêm a partir da 21ª Dimensão.
Alguns, da 18ª Dimensão, mas a maior parte vem da 18ª a 24ª Dimensão.

Eles estão exatamente abaixo do que se chama os Senhores do Karma ou os 24 Anciões ou os 24 ldosos ou
os Lipikas Kármicos.

***

Questão: a consciência torna-se a presença da Luz?

Não estou certo de ter compreendido.
A consciência iluminada aproxima-se da Luz, mas não a consciência comum.

A frase é complicada, porque a consciência, quando despertada e quando ela é iluminada, é óbvio que ela é
Luz.

A Luz revelou-se à consciência, aí está uma frase exata.

***

Questão: qual é o papel do antigo mundo nas evoluções de consciência?

É o de ancorar a energia da quinta dimensão.
É uma terra em que os cristais se encontram em grande quantidade, em diferentes países.

É uma terra que, no plano iniciático e histórico, foi o berço da terceira dimensão, há mais de cinquenta mil anos.
É normal que o desvendamento e o desaparecimento desse mundo emocional, que foi iniciado há cinquenta

mil anos, veja o retorno, em prioridade, das forças da Luz.
Então, é um papel de farol, que se desvendará, cada vez mais, nos anos que vêm.

Se vocês quiserem se deslocar para lá, vocês não compreenderam o que eu disse no início: é preciso centrar-
se em si, seja qual for o lugar em que vocês estiverem.

Não é porque vão lhes dizer que há mais Luz em tal lugar que vocês mesmos serão mais luminosos, não é?
O trabalho da Luz acontece onde se está, no momento em que se está.



Se o seu destino os levar a esses países, se uma situação os aguardar ali, significa que vocês devem ir para lá.
Mas se vocês demonstrarem resistência e tentarem, a todo custo, ali estarem presentes na esperança de viver

o despertar, é um erro.

***

Questão: na Europa, quais são os países melhor dispostos para acolher essa abertura para a Luz?

Em um primeiro momento, os países que se encontram mais ao sul da Europa ocidental.
Ou seja, Grécia, Itália, Espanha e Portugal.

***

Questão: qual é o futuro do povo negro?

Não compreendi bem a questão.
Não é diferente dos amarelos, não é diferente dos brancos, não é diferente dos outros países.

***

Questão: e sobre a situação de caos que vive a África?

O caos está por toda a parte e não unicamente na África.
Cada um tem o caos que merece.

No momento, vocês não veem os efeitos desse caos, mas nós, no nível de onde estamos, nós já o vemos
desde o último verão, o caos.

Há continentes que parecem, efetivamente, mais atingidos do que outros pelos conflitos, pelas intempéries.
Olhem o que acontece na Indonésia.

Então, a África é mais atingida, efetivamente, por doenças, por tomadas de consciência dramáticas.
Lembrem-se de que, na França, vocês construíram um modelo social no qual a proteção e a segurança são

colocadas na dianteira da cena.
No momento, vocês estão protegidos, por essas vibrações que vocês criaram.

Mas, a um dado momento, será preciso, efetivamente, que essas proteções e essas seguranças, que são
resistências, também, saltem.

Naquele momento, são vocês que estarão no caos.

***

Questão: a paz é ainda possível no Oriente Médio?

Eu irei lhe responder que tudo é possível, mas o que temos sob os olhos não é isso.

***

Questão: há riscos de sismos na França?

Muito, muito pouco.
Os sismos mais na cabeça e no nível social, mas não no nível da Terra.

***

Questão: como diferenciar os extraterrestres a serviço da Sombra e aqueles a serviço da Luz?

Há um que faz barulho de panela quando chega, o outro faz um barulho de Luz (risos).
É uma questão de afinidades vibratórias.

Os seres da Luz chegam com manifestações da Luz e do amor.
Os seres da Sombra chegam com manifestações de retração, de frio e não de amor.

***



Questão: será que alguns extraterrestres conseguem imitar essa vibração de amor?

Vocês podem imitar imagens piedosas, religiosas, mas não a vibração que segue com elas.
O amor é um canal vibratório extremamente preciso, é uma frequência e uma forma de onda extremamente

específicas e não se pode gerá-la com uma máquina, é impossível.
Ela é gerada apenas pelo coração.

Portanto, vocês podem ser enganados no nível das imagens (e eu sei que é fácil), mas vocês não podem ser
enganados pela qualidade vibratória dos seres.

***

Questão: você havia especificado ultimamente que não ensinaria mais, hoje, da mesma maneira
que antes, dadas as evoluções de consciência?

Vocês estão em mudança de vibração.
Tudo o que foi escrito está relacionado à organização da vida na 3ª Dimensão, mesmo no nível espiritual.
Mas aí, é preciso esquecer-se dos seus paradigmas, é preciso esquecer-se dos modelos, porque vocês

mudam de nível de consciência.
Então, vocês não encontraram solução disso nos livros, em uma época na qual esse mundo estava fechado.

Há alguns grandes seres que escreveram: eu penso no oriente, em Patanjali, no ocidente, em alguns místicos
que, como dizer..., descreveram fenômenos reais que aconteceram a eles, que eles viveram nas esferas,

como eles dizem.
Mas são experiências individuais.

Aí, trata-se de uma experiência coletiva.
Não há qualquer escrito que possa servir-lhes de apoio, porque eles são baseados na existência e na realidade

da 3ª Dimensão e não na realidade da 5ª Dimensão que está chegando para vocês.

***

Questão: o México tem um papel específico?

O México é o lugar da lembrança.
O México é o lugar original, é a lareira central.

Então, há um papel, efetivamente, de lareira central, é aquela que aquece o resto.

***

Questão: e sobre a Bulgária, o seu lugar de nascimento?

Vai-se fazer um giro pelo mundo, assim?
É preciso efetivamente compreender que, quando vocês falam da passagem de um grande ser, seja o meu

mestre Peter Deunov, seja, por exemplo, São Francisco de Assis, há seres que, pela vivência da visão deles,
vão ancorar algumas vibrações.

A irradiação vai sentir-se na região na qual eles viveram, mas isso não pode atingir o nível vibratório de lugares
que foram construídos segundo alguns ângulos, segundo algumas influências astronômicas, o que é o caso

das pirâmides egípcias e de algumas regiões do México.
Não pode haver comparação, porque o ser humano, mesmo o mais luminoso, não pode deixar uma marca tão

forte como a da arquitetura sagrada.
Caso contrário, se fosse tão simples, não haveria qualquer monumento espiritual sobre a Terra.

Os monumentos espirituais não são uma degradação da espiritualidade, mas são a encarnação da
espiritualidade.

***

Questão: as pirâmides seriam um lugar de amplificação de energias criadoras?

Isso podia ser utilizado nesse objetivo, mas está longe de ser o único objetivo, obviamente.
O objetivo, eu o repito, era o de criar, de maneira permanente, sobre a Terra, energias arquetípicas.

***

Questão: é verdade que, um dia, nós despertaremos com dois sóis e que não haverá mais noite?



Na condição de ter bebido muito na véspera.
A história dos dois sóis, de onde vem isso?

***

Questão: parece que um segundo corpo luminoso é anunciado.

Não, um planeta deve aparecer, porque ele vai passar em frente do Sol.
Isso foi descrito no comprimento, na largura e transversalmente, por inúmeros autores.

Ele foi chamado de Marduk, ele foi chamado de Nibiru.
Não um segundo sol, mas uma Luz que não é um sol, não é a mesma coisa.

Do mesmo modo que, no nascimento de CRISTO, o planeta Vênus tornou-se extremamente luminoso, mas
não era um segundo sol.

Aí, há um desvio poético, eu diria.
Quanto a não ter noite, eu não vejo de onde isso vem porque, mesmo nas Dimensões superiores em que a Luz

é permanente, há variações ligadas a uma pseudoalternância dia/noite.

***

Questão: alguns dizem que a Terra vai parar de girar, e que isso vai gerar uma noite permanente.

Se a Terra parar de girar, será preciso aprender a nadar, e rapidamente.
A Terra pode desacelerar, mas um simples desacelerar da Terra desencadearia movimentos oceânicos

consideráveis com subidas de água de mais de quinhentos metros.
Então, vocês imaginem que, quando se diz que a Terra vai parar de girar, com um lado voltado para o Sol e o

outro para a sombra, se isso ocorrer, vocês não estarão vivos para ver, ninguém.

***

Questão: a pirâmide invertida do Louvre tem também efeitos negativos sobre Paris?

Isso chamou a atenção de vocês, mas o que vocês talvez não saibam é que toda a arquitetura de todas as
cidades que foram construídas no século da Luzes obedeceu a leis matemáticas extremamente complexas,

cujo objetivo era reprimir a consciência do ser humano que estivesse em Paris, em Nova Iorque ou em
Montreal.

A maior parte das cidades deste planeta foi construída para limitar o despertar da consciência do ser humano. 
Ao passo que construções, como algumas das encontradas no México, foram destinadas a favorecer o

despertar.
A arquitetura é o meio mais importante que permite cristalizar a energia para ir em um sentido ou em outro.

Todas as cidades foram construídas segundo esquemas precisos, que foram inspirados por alguns arquitetos,
ou ditados diretamente pelos governos, para evitar o despertar da consciência do ser humano.

***

Questão: e sobre a absorção do planeta Mercúrio pelo Sol?

Vocês nos convidam a jogos de boliche cósmico.
Vocês acreditam que os planetas mudam de órbita assim, ou que eles sejam absorvidos assim.

Os últimos cataclismos que ocorreram sobre a Terra durante a destruição da Atlântida - e aquele que sobreveio
bem mais tarde, em 4.800 A.C., no período da Arca de Noé - são, unicamente, o resultado de um meteorito

que chocou com o planeta Vênus e que o fez mudar de órbita.
Nada aconteceu sobre a Terra e, no entanto, as desordens e os desgastes foram monumentais sobre a Terra.

Então, vocês imaginem que, se Mercúrio fosse absorvido pelo Sol, mas o seu planeta não existiria mais.
Quem que foi inventar tais coisas?

***

Questão: qual é o estado das redes sagradas? E, em especial, em relação com Quéops?

A rede sagrada existe e sempre existiu.



As forças arquitetônicas são o meio de desviar essas redes sagradas para outras finalidades que não a Luz.
Os criadores das cidades não estão privados disso.

Entretanto, as redes sagradas sempre existem, elas sempre percorrem a Terra.
É preciso efetivamente compreender que pode haver desvio da energia, com o propósito de atrair as energias

sagradas, para delas fazer outra coisa, mas a energia sagrada continua aí.
Ela pode amplificar-se, regular-se, mas não se pode fazê-la desaparecer.

***

Questão: as super-redes sagradas sempre veiculando as informações estelares?

Sim, na condição de que não tenham sido desviadas pelas construções arquitetônicas, ou seja, se vocês
fizerem uma detecção de redes sagradas - ou supersagradas, como você diz - em uma cidade, há fortes

chances de que as informações sejam derivadas.
Por outro lado, se vocês as captarem em plena natureza, elas são portadoras de informações autênticas.

***

Questão: os Illuminati continuam a existir, hoje?

Os Illuminati sempre existem, obviamente, sem isso, vocês estariam liberados da ilusão na qual vivem.
Portanto, o sistema continua presente.

***

Questão: os Illuminati são responsáveis por essas deformações arquitetônicas?

Obviamente.
Eles tinham o conhecimento astronômico e arquitetônico para fazê-lo.

***

Questão: quem habita a Intraterra?
Na Intraterra há vários tipos de humanidade, de tipo terrestre ou de tipo delfinoide.

Alguns estão em mundos etéreos, alguns estão em mundos de 3ª Dimensão, mas sem terem passado por um
corpo astral, ou seja, eles subiram à 5ª Dimensão ao mesmo tempo mantendo um corpo de 3ª Dimensão.

Eles são, realmente, os guardiões da Terra.
Eles mantiveram, por sacrifício, um corpo físico, para poder guiar a Terra.

***

Questão: quais são os centros importantes da América Latina?

Há muitos centros importantes na América Latina, em especial, de comunicação com a Terra, tanto na
Argentina como na Venezuela, como em outros países.

***

Questão: como encontrar os seres da Intraterra?

É muito mais complexo do que o encontro com seres da Luz, porque há tensões energéticas que são
diferentemente mais complexas para gerir do que com as Dimensões ditas da Luz, situadas de maneira, entre

aspas, extraterrestre.
Aí, vocês estão frente a choques de civilização.

Contudo, o contato com um ser da Luz que pertence a Dimensões muito elevadas generaliza-se, atualmente.
Contudo, o contato real com a Intraterra é extremamente difícil de realizar, porque não passa por um processo

de canalização.
Ele passa por processos que são chamados de walk-in e que necessitam de trocas de material energético,

mas também de DNA, extremamente importantes.
E isso não é permitido a todo mundo.



***

Questão: esse contato pode ser feito com cristais?

Isso pode, mas será um contato vibratório e não um contato real.

***

Questão: a decodificação celular poderia permitir os encontros com os seres extraterrestres?

A decodificação?
O que é isso?

***

Questão: a desprogramação celular, para encontrar as fitas de DNA, por exemplo.

Isso não irá permitir, absolutamente, entrar em contato com a Intraterra.
Eventualmente, com os seres da Luz, porque vocês vão afinar os canais vibratórios, mas, certamente, não com

a Intraterra, que obedece a outras regras de funcionamento.

***

Não temos mais perguntas.

Eu lhes dou toda a minha Bênção e todo o meu Amor, e eu lhes digo, certamente, até muito em breve, e eu
lhes desejo uma boa revelação.

************
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Postado por Célia G..

***
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O.M. AÏVANHOV (1/2) – 7 de fevereiro de 2008

Bem, caros amigos, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos, todas as
minhas saudações, todo o meu amor e eu espero que vamos, como de
hábito, poder, em pouco, ajudá-los no caminho que é o seu, nesse momento,
sobre este planeta.
Então, podemos, agora e já, começar nossas conversas.

Questão: qual será o destino dos pássaros na quinta dimensão?

Isso é extremamente diferente, conforme o tipo de animais, mas, também,
conforme as classes às quais pertencem, por exemplo, os pássaros.
Há três grandes grupos de pássaros.
Há os pássaros que se sacrificaram para permitir ao humano alimentar-se e
fornecer, também, seu precioso ovo, aqueles que vocês chamam as galinhas,
os patos, os faisões, os perus e tudo o que vocês comem.

Existe uma segunda classe de animais, que não tem qualquer comércio com
os humanos, em todo caso, que não se servem de seu corpo para nutrir-se:
são os pássaros selvagens, mas, também, ornamentais, que vocês põem em
gaiolas.
Esse reino tem a particularidade de serem mensageiros, ou seja, é difícil a
explicar, mas inúmeros seres desencarnados, inúmeros seres que pertencem
a outras dimensões vão passar as mensagens por intermédio de pássaros.
Há um papel simbólico nesses pássaros ornamentais ou selvagens.
O fato de cruzar com tal tipo de pássaro ao longo de seu caminho do dia
significa uma mensagem que lhes é endereçada.

Então, agora, a terceira classe de pássaros é uma classe que não é
representada pela encarnação na terceira dimensão.
Essa classe de pássaros corresponde a seres diferentemente evoluídos do
que vocês, por exemplo, seres humanos.
Eles pertencem a raças extremamente raras no universo, mas que são seres
dotados de consciência, mas isso é outra história.

Então, agora, o que acontece para os animais, não, unicamente, os pássaros,
no momento da transição?
Bem, é extremamente variável.
Aí também, há animais que estavam em curso de individualização da alma na
terceira dimensão, por exemplo, os animais domésticos, que são animais
nobres, como se diz, por exemplo, o cavalo, o elefante, os gatos, os cães, a
vaca.
É preciso, efetivamente, compreender que, aí também, o destino será
profundamente diferente.

O acesso à quinta dimensão não permitirá a animais, que não constituíram
veículo de individualização, viver nessa nova dimensão.
O que não quer dizer que eles são condenados a morrer, ou outra coisa, mas
o caminho deles difere, profundamente, do seu, a partir daquele momento.

Esses animais, em curso de individualização, terão, também, a escolha de um
caminho de evolução, com alma individualizada, que nada terão a fazer com a
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quinta dimensão.
Mas é profundamente incompleto, porque é muito, muito complexo tudo isso.

Questão: o que se chama de alma-grupo?

Esse termo é característico de formas de consciência que ainda não
individualizaram sua alma, ou seja, cuja alma não saiu do potencial nutridor do
que eu chamei alma-grupo.
Toda vida animal vem dessa alma-grupo.
Ao fim da vida do animal sobre a Terra, a alma que era uma extração do grupo
em encarnação vai subir para esse reservatório de almas, no qual as trocas
de informações fazem-se em todos os sentidos.
Não há individualização da alma, mas há consciências suficientemente
embrionárias para permitir a criação desse reservatório de encarnação.
Então, isso é o que se chama as almas-grupos.

A maior parte dos animais possui uma alma-grupo.
Apenas os animais em curso de individualização é que têm laços, eu diria,
muito mais soltos, com essa alma-grupo da qual eles são oriundos.

Questão: o que é dos tigres e dos felinos?

Os tigres, em especial, não estão em curso de individualização da alma.
Eles pertencem a um reservatório de almas-grupos.
Os felinos, agora?
De uma maneira geral, eu não sou suficientemente calibrado para dar-lhes
todas as raças, porque vocês podem imaginar que, em outros níveis de
evolução, há apenas muito poucas formas animais.

Não se esqueçam de que os animais, nessa terceira dimensão, são apenas a
concretização na partida de formas pensamentos que vocês emitiram, e
essas formas pensamentos, em um dia muito distante, densificaram-se,
suficientemente, para permitir a consciências emergirem dessas formas e
que se tornaram animais.

Questão: quais mensagens simbólicas correspondem a quais
pássaros?

Eu não sou, tampouco, ornitólogo, nem ornitólogo espiritual, então, e não
conheço o simbólico de todos os pássaros, mas há o que vocês conhecem,
já, forçosamente, porque isso faz parte de uma abundante literatura.

Há, naturalmente, a pomba, e os pássaros brancos, de maneira geral, que
significam a paz.
Há o pintarroxo (rouge gorge), que é um enviado de Deus, assim como o
cauda vermelha (rouge queue).
Há pássaros como o pavão, que é o símbolo da perfeição, mas, também, do
ego etc. etc...

Então, agora, se vocês acordam uma manhã com um pavão que gira em torno
de seu leito, aí, efetivamente, o significado é altamente simbólico.
Eu não falo, tampouco, do pombo porque aí há, também, a expressão
corrente.

Questão: deve-se deixar-se levar pelas emoções ou controlá-las?

Então, não é, tampouco, questão de deixar livre curso a todas as emoções
que afloram à consciência.
A manifestação de uma emoção não é, absolutamente, necessária ao bem-
estar, eu diria, de uma maneira geral.



Observem como os seres humanos são diferentes.
Há seres que têm necessidade, sem parar, de exprimir o que eles sentem,
que têm necessidade de preencher o espaço através de suas palavras.
E, depois, há seres que falam muito pouco, que estão aí, em um canto, e que
não ousam falar ou não querem falar.
É exatamente o mesmo ao nível das emoções.

Há seres que vão manifestar algumas emoções, de maneira quase
permanente.
E há seres que têm a impressão de serem muito pobres ao nível emocional,
por rações ou de bloqueio, como se viu, ou, ainda, porque eles não se
autorizam, por outras razões, a manifestar emoções.

Então, manifestar as emoções é manifestar o que vem do interior e que pode
traduzir um sentimento ou um estado de espírito, em todo caso.

Agora, se, a cada vez que você experimenta a tristeza, você se põe a chorar,
isso arrisca a tornar-se invasivo.
Se, assim que haja uma contrariedade, você experimenta raivas e devia
manifestar a raiva, isso pode, também, tornar-se muito invasivo.

Então, é por isso que há, acima da emoção, o mental, que controla,
geralmente, ou que analisa as razões da emoção.
Por exemplo, em face de uma situação na qual você tenha vontade de pôr-se
na raiva, porque alguém diante de você pisou em seus pés, a raiva dá a você
vontade de estrangulá-lo, por exemplo.
Se você passa ao ato, de imediato, aí, exprime, corretamente, as emoções,
porque há um ato que está em acordo com o que você viveu no interior, ou
seja, estrangular essa pessoa.
Mas você acredita que seja um sucesso emocional, manifestar nos atos esse
tipo de emoção?
Eu não creio.

Então, a emoção, como o fez Cristo, quando esvaziou o templo, aí, é o que
se pode chamar uma santa raiva.
Entretanto, é uma raiva, de qualquer forma.
Ele não estava na pele daqueles que receberam a bronca, aqueles que
expunham diante do templo.
Então, se querem, é, sempre, similar: a emoção faz parte de um exato
equilíbrio entre o que é sentido e o que é dado a ver.

A noção de equilíbrio da emoção deve ser algo que os libere, mas não algo
que deva contraí-los.
Se o fato de liberar uma emoção, deixá-la sair e exprimi-la ou vivê-la
exteriormente desencadeia uma zona de tensão no corpo, isso não é bom.
Em contrapartida, se o fato de estrangular aquele que está diante de você – é
uma imagem simbólica, não é? – e você sente uma grande alegria no corpo,
sente-se liberado, mas você não liberou o outro, contudo.

Portanto, a emoção faz parte de transferências de sugestão, ou seja, você dá
a ver o que sente, mas não é certo que o outro sinta o que você quer sentir e
experimentar, porque há, frequentemente, distâncias.
Então, efetivamente, você tem emoções que se traduzem pelos mesmos
mimetismos, pelas mesmas palavras, em todas as raças e em todas as
tradições.
Mas manifestar, assim, a emoção é, já, algo que implica, de algum modo, uma
noção de julgamento em relação ao que é enfrentado e que vem do exterior.

Então, se você tem grandes raivas que estão emperradas no interior, é



preciso, efetivamente, evacuá-las, mas não, necessariamente, sob a forma
que você crê, ou seja, gritando ou estrangulando o vizinho da frente que lhe
pisou nos pés.
A solução é aprender não o controle ou a mestria das emoções, porque, isso
também, é um trabalho penoso, no qual seu mental estará, permanentemente,
vigiando as mínimas manifestações emocionais que poderiam escapar de
você, para controlá-las e, eventualmente, manipulá-las.
Isso, tampouco, é bom, vocês podem imaginar.

Então, o importante é compreender que as emoções fazem parte de um nível
de manifestação e, independentemente da palavra emoção, seria preciso que
vocês conseguissem substituir essa palavra por irradiação.
O que é que vocês querem, não manifestar como emoção, mas o que é que
lhes daria prazer de irradiar de vocês?
Será que vocês querem irradiar a alegria, o prazer, a beleza?
Será que querem irradiar a paz ou a raiva?

Se você consegue conceber a noção de emoção assim, como uma
irradiação, você se aperceberá de que existem muito poucas irradiações que
o preenche.
É o que se chama, frequentemente, uma dilatação, que sobrevém ao nível da
cabeça, ao nível do peito e, mais raramente, do ventre.
Você irradia e não se coloca a questão de saber o que sente como emoção.
Eu tive uma emoção, eu a irradio, o que é que acontece e o que é que eu
sinto?
Penso que seja um bom meio e que é simples, além disso, de chegar a um
conhecimento de suas próprias emoções e das mecânicas íntimas que as
geram, sabendo que as emoções, como dizem em todas as tradições
orientais, sobretudo, são algo que deve ser integrado e superado porque,
enquanto há emoção, há reação.

Quem diz reação diz ausência de olhar interior, ou seja, a pessoa está,
inteiramente, centrada em sua consciência e no amor.
Se lhe pisam no pé, ela não tem vontade de estrangular a pessoa à frente, ela
não tem vontade, tampouco, de agradecer, ela está na neutralidade.
A solução é encontrar-se nesse estado em que não há mais sugestão
emocional, no qual vocês não fazem mais suposições sobre o que têm
vontade de fazer, mas permanecer, simplesmente, centrados em si mesmos.

Então, eu sei que, hoje, há muito trabalho que se faz na noção de liberação de
emoções.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que, quando se fala de
liberação de emoções, faz-se referência não a uma reação presente, mas a
uma vivência que, de algum modo, um dia, provocou um traumatismo que se
cristalizou no corpo e na cabeça.
Isso não é a emoção que se trata quando se vai tratar isso, mesmo se se
reviva a emoção do traumatismo inicial.
Não é uma terapia emocional.

O importante é compreender que a emoção não é algo a trabalhar para si.
É um vetor que vai mostrar-lhes as zonas de tensão ao nível do corpo e, por
vezes, em alguns casos, quando há uma memória emocional em relação a um
traumatismo vivido permite, com técnicas precisas, eliminá-la.
A partir do momento em que se concentra na irradiação e não no que se
sente, mas nessa quintessência que se extrai de nós no momento em que se
tem uma reação.
É nisso que é preciso centrar-se.

É tomando o hábito de estar no instante da emoção e não na referência à
ferida que vocês acabam de viver, cinco minutos antes ou dezenas de anos



antes.
É centrando-se nesse sentir ou nessa irradiação que vocês poderão adquirir
um controle, não negativo, é claro, mas uma melhor assimilação do que são
as emoções.

Questão: isso significa que convém não mentalizar, no sentido de pôr
palavras nisso, mas, simplesmente, permanecer no sentir?

É uma primeira etapa, eu diria, indispensável, analisar não através de seu
mental, mas através de seu corpo.
Eu experimento, por exemplo, tal raiva.
Eu tenho vontade de estrangular a pessoa que pisou no meu pé.
Será que eu tenho as mãos que se agitam, prontas para apertar?
Será que eu tenho o punho que se firma, pronto para bater?
Será que tenho uma tensão que chega aos ombros?
O que acontece ao nível de meu corpo e, em seguida, o que emana de mim,
independentemente de fazer dizer minha emoção ao outro?
É isso que é importante compreender.

Se vocês chegam a esse nível de compreensão, estarão, totalmente, na
vivência do instante e conseguirão, então, naquele momento, deixar passar ao
filtro de sua consciência apenas as irradiações que são chamadas positivas,
ou seja, essa atenção consciente de seu estado emocional vai permitir pôr-se
em um estado de alinhamento com seu ser interior e deixar sair de si as
emoções, não sob a forma emocional, mas sob a forma de qualidade
vibratória.

Não se esqueçam de que o amor de que todo mundo fala não é uma
emoção.
O amor é um estado de ser, que nada tem a ver com a emoção, porque a
emoção não é um estado de ser, mas é um movimento do ser para o exterior,
portanto, é uma desestabilização do ser.
Tudo o que tem tendência a fazê-los reagir, mesmo que seja para a boa
causa, afasta-os de seu ser interior.

Questão: mas como estar no ser e viver, também, as evoluções a vir,
estando desengajado de emoções?

Mas a ação não é uma emoção.
Eu os lembro das palavras de Cristo: «busquem o reino dos Céus, e o resto
ser-lhes-á dado em acréscimo».
Vocês estão em um período, efetivamente, pode-se empregar um
eufemismo, digamos, delicado, muito delicado.

Então, se vocês se centram no que acontece à esquerda e à direita sentem a
energia espiritual muito forte, mas sentem, também, a energia de
desestabilização muito forte da matéria.
Então, se vocês se centram nas necessidades que têm, podem desencadear
ações, mas, se a ação é desencadeada pela emoção, é um erro.
Mas se a ação é um movimento de dividir, para o ser, independentemente,
desacoplado de emoções, desacoplado de algo que, justamente, seja da
ordem da reação, naquele momento, vocês entram na ação que não é
incompatível com o ser.

Em contrapartida, a reação é algo que é ligado às emoções.
Por exemplo, vocês têm a impressão de que veem o que acontece – ao nível
econômico, financeiro, ao nível de rumores – e dizem-se «ai, ai, ai, vou fazer
provisões».
Isso é uma reação.
Há todas as chances de que isso, estritamente, para nada sirva.



Agora, no silêncio de seu ser interior, vocês não têm uma reação em relação
ao que acontece, mas têm a intuição ou o sentir de que é preciso ir fazer
provisões, desacoplando, obviamente, o ato de ir comprar essas provisões
de qualquer reação aos eventos.
Aí, vocês estão na justiça.

Vocês me dirão: «o resultado é o mesmo, nos dois casos eu fiz compras».
Sim, aparentemente.
Porque, no primeiro caso, você obedeceu a uma reação de tipo emocional.
Aí, você não vai aproveitar o alimento, talvez, ela vai estragar, talvez, você vai
perder tudo, talvez, você vai comê-lo antes do que era previsto, porque essa
compra é ligada a uma reação e não a uma decisão interior.
É toda a diferença.

Então, vocês acreditam que, aparentemente, é o mesmo resultado: ambos
têm uma despensa.
Mas há um de que se servirá e o outro de que não se verá a cor.

Questão: o que acontece com a bolsa de valores é o anúncio do início
da queda do sistema econômico?

Mas é o início do fim.
O fim de todo o sistema financeiro construído na ilusão e no virtual.
É uma etapa que era esperada há muito tempo, porque é, verdadeiramente, o
precursor da mudança.

Vocês sabem, para o ser humano, enquanto a carteira está cheia e o cofre
está cheio, está-se bastante despreocupado, porque se tem do que prever
para amanhã.
Em contrapartida, quando as economias começam a derreter, quando nada
mais há a comprar para comer, e quando as lojas fecham, porque não há mais
materiais para comprar, é evidente que seu modo de encarar sua relação à
abundância torna-se profundamente diferente.
Mas é uma etapa que é escrita há muito tempo.

Então, esses movimentos vão acentuar-se, progressivamente, de maneira
extremamente forte, durante os próximos meses, para chegar onde isso deve
chegar.
É difícil falar de adiamento, como vocês sabem, sempre, mas o que vocês
observam hoje, eu já havia anunciado no ano passado, nos meses de julho e
agosto.
Eram os sobressaltos dessa crise financeira, perfeitamente orquestrada e
desejada por algumas forças.
Elas são desejadas tanto pelas forças da Sombra, porque elas creem que
vão conduzir a algo, mas, também, pelas forças de Luz, que creem que isso
vá conduzir, também, para outra coisa.

Vejam, todo mundo quer a mesma coisa.
Isso cai muito bem para uma vez.
Mas a finalidade não é a mesma, em todo caso, uns esperam isso e os outros
esperam aquilo.
Tudo dependerá da reação dos homens, é claro.
Mas olhem, hoje, a morosidade que é a sua nos corredores de ônibus, de
metrô, de pessoas com quem vocês cruzam na rua.
Vocês veem, efetivamente, que não há a felicidade transcendente que
transparece, hein?

Vocês estão em um período, efetivamente, extremamente perturbado, mas
não pode haver mudanças de nível de consciência, não pode haver
mudanças de modo econômico enquanto os seres humanos não tenham



compreendido que esse sistema econômico, baseado no dinheiro que traz
dinheiro – ou seja, o que é chamado o lucro do dinheiro – enquanto esse
sistema não seja abolido, não pode haver transformações de trocas
econômicas.

A troca econômica, mesmo com o dinheiro, não é proibida.
Em contrapartida, o que é proibido, e algumas religiões insistiram, entre
aspas, nisso, é o que se chama a usura.
Fizeram-nos crer que o dinheiro devia servir para ganhar o dinheiro.
A maior parte de muito grandes empresas ganha mais dinheiro com o dinheiro
do que com o que elas produzem.
Não é, absolutamente, normal, vocês podem imaginar.

De fato, o dinheiro deve ser algo cujo valor não aumente com o tempo.
Quando o dinheiro circula, ele tem o mesmo valor.
Se ele não circula mais e é acumulado, naquele momento, isso quer dizer que
esse dinheiro não vai ao bom sentido.
O dinheiro que está imóvel ou supostamente depositado, deveria não trazer,
mas custar dinheiro.
O sistema econômico está totalmente invertido.

Isso foi criado pela noção de usura.
A noção de usura conduz a criar algo que não existe.
Então, por mais que vocês digam que se vai remunerar a usura através do
trabalho assalariado, é uma versão muito capitalista e liberal, mas é uma
ilusão.
Não se pode criar o dinheiro a partir de nada.
Não se pode criar um valor outro que não aquele que é definido pela troca.
Não é porque a troca é diferida ou não possa ser paga em dinheiro, cash,
como vocês dizem que ela deva, por isso, ter uma usura.
Isso foi construído pelo sistema econômico mundial, e é isso que
desmorona.
Isso se agrava a cada dia.
A cada dia, cada vez mais seres humanos que estavam no domínio da finança
ou de investimentos dão-se conta do erro monumental, e é ótimo que eles se
deem conta.
Aí, eles têm, diante dos olhos, o resultado disso.
Eles veem, por si mesmos, ao que conduz a usura e o lucro do dinheiro.

Questão: o que fazer diante disso?

Não reagir.
Então, ou você reage, emoção grave, «eu perdi tudo» e faz hara kiri,
portanto, você diz, com isso, que aceita que o dinheiro era seu ídolo, que o
dinheiro era seu objetivo e, naquele momento, tem o direito de fazer-se hara
kiri, porque você não tem mais razão de crer e algo que desmorona; ou você
considera que é um risco da vida e que o sistema social vai mudar,
necessariamente.
É preciso aceitar isso com lucidez e, sobretudo, não reagir.

Então, agora, se você perdeu muito dinheiro, talvez, resta-lhe algo que não o
dinheiro, ou seja, a vida.
Tudo é apenas questão de relatividade, é claro, mas, através dessas
questões, vocês se apercebem, vocês vão definir-se, muito claramente: qual
é seu papel em relação à vida?
Será que vocês se situam no sentido do amor da vida ou no sentido da vida
para o dinheiro?

Lembrem-se: «ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo».
Ou vocês servem a Cristo, ou vocês servem o deus do dinheiro.



Mas vocês não podem servir a ambos.

Questão: mas o problema é que nossa sociedade é construída no...

Mas ela não existe mais, a sociedade.
É uma ilusão porque, se vocês permanecem nessa sociedade, é que vocês a
aceitam.
Não me digam «eu sou obrigado a permanecer nessa sociedade».
Se você diz «eu sou obrigado», eu nada mais tenho a dizer.
Em contrapartida, é preciso estar em harmonia consigo mesmo.
Se você acha que essa sociedade não lhe corresponde, o que você faz?
Você pode ir viver onde quiser.
Você ainda não tem um chip sob a pele que o impeça de deslocar-se.
Portanto, você pode decidir ir viver onde quiser.
E você vai ao sentido do que é correto para você e para a vida e para o amor.

Tudo será feito de forma a facilitar-lhe a tarefa.
Você estará em uma linha de menor resistência.
Os sofrimentos vêm a partir do momento em que vocês resistem ao apelo de
sua alma, seja para o dinheiro ou para as pessoas ou para outra coisa.

Questão: qual é a mensagem à humanidade na AIDS?

O mesmo que todas as doenças ditas degenerativas, o mesmo que o sentido
da morte.
A terceira dimensão é uma dimensão de experiências, na qual vocês não
encontrarão parada, até o momento em que a deixam.
Alguns seres conseguem fazer coincidir a vida em encarnação com estados
multidimensionais.
São seres realizados, grandes Avatares ou Boddhisatvas ou seres cósmicos.
Mas eles são raros, não é?

A terceira dimensão é uma dimensão de experiências, uma dimensão de algo
que é, como dizer..., doloroso, porque vocês estão na separação.
Então, não é preciso esperar encontrar o paraíso na terceira dimensão.
O paraíso está no interior de si.
Vocês podem estar cercados de colossais somas de dinheiro, podem
aproveitar de todos os prazeres prometidos pelo poder do dinheiro.
Vocês podem comprar um avião, podem comprar um órgão novo para viver
mais tempo, por exemplo, mas não terão respondido à questão fundamental.

Então, muitos seres humanos e ocidentais deixaram-se prender-se pelo
modelo de sociedade que lhes impuseram.
Impuseram-lhes, mas vocês aceitaram, não é?
Caso contrário, vocês teriam feito revoluções.
É, portanto, que, de algum modo, esse modelo os satisfazia: a segurança
social, o seguro de vida, a segurança do emprego, a segurança do lugar de
vida.
Tudo isso são estratégias que conduziram à sociedade que vocês veem,
hipertecnológica, na qual o valor o mais importante é o dinheiro e não a
relação com o outro.
Tudo isso é o que vocês quiseram.
Então, se vocês não querem mais isso, bem, deixem-no.

Questão: existem estratégias de cura energética no caso da AIDS?

Há algumas pessoas que conseguiram curar-se por uma transformação
radical da própria vida.
As técnicas energéticas de tomada de consciência de si são extremamente
importantes nesse caso.



Não se esqueçam do que permitiu a essa doença explodir, mesmo que seja
oriunda de uma maldade humana, é, entretanto, a falta de amor e o medo.
A partir do momento, de qualquer modo, em seu mundo, em que lhes põem
uma etiqueta nas costas, em especial se é uma doença que é grave e
reputada de mortal, como os cânceres ou outras, bem, já, vocês pertencem à
egrégora de medo.
Isso fere, muito fortemente, as estruturas subjacentes ao nível do coração.
Há milhares de tratamentos energéticos, eu não posso dizer que uma técnica
seja melhor do que outra.

Questão: como sair de uma egrégora de medo?

Talvez, não com um dente de alho, não.
Sair de uma egrégora de medo faz-se a partir do momento em que vocês
tenham cansado de ter medo.
Enquanto vocês aceitam o medo, isso quer dizer que, ainda, não cansaram,
suficientemente, do medo.

Eu me explico.
Você tem medo, portanto, você precisa de um teto.
Você tem medo, portanto, precisa de uma carteira.
Você tem medo, portanto, precisa de um refrigerador.
Você tem medo, portanto, precisa de um trabalho.
Você tem medo, portanto, não deve estar só, etc. etc.

Então, quando você tenha cansado de ter medo, sai da egrégora de medo.
Mas não se pode lutar contra o medo, porque é algo que é inscrito nas
estruturas arcaicas do humano, a partir do medo de não ter o que comer no
nascimento.

Então, é evidente que o único modo de fazer desaparecer o medo é
encontrar o amor, a confiança e a certeza interior.
Progressivamente e à medida que a consciência e a alma estabelecerem-se
na personalidade e no corpo, ela vai, pouco a pouco, afastar o medo e os
medos.
Mas não se esqueçam de que o período evolutivo que vocês vivem nesse
momento vai pô-los em face de seus últimos medos.
É importante.
E vocês dizem, por exemplo: «eu não tenho medo disso».
Como por acaso, vai acontecer-lhe isso e vai mostrar-lhe que, finalmente,
você tem medo.
Isso faz parte da experiência da vida, não é?

Questão: a afirmação «eu sei o que eu sou e eu sou o que eu sou» é
necessária?

De onde sai esse truque aí?
Você acredita que repetir isso vai provocar-lhe algo como um despertar ou
uma iluminação?
São, ainda, camisas de força mentais.
Ao limite, «eu sou» é suficiente.
«Eu sou Um» é ainda melhor.
Mas «eu sou aquele que eu sou porque tenho medo de ser aquele que eu
sou» é uma camisa de força mental.
É uma frase terrivelmente complicada.

Questão: pareceria que essa frase foi dada por você mesmo.

Não deve ser isso, de modo algum.
Não estou certo de que a alma ali encontre seus pequenos ali.



Nenhuma frase libera-os, só a afirmação do «Eu sou», porque isso remete a
Jeshua, Je Suis.
Isso remete, em hebraico, a Ehié, algo que é uma afirmação, porque você
afirma seu ser.
Mas «eu sou o que eu sou» é um pouco particular.
Porque, se você não é claro, você afirma que não é claro.

Questão: que vão tornar-se as crianças?

Vocês acreditam que as crianças serão tocadas por isso ou aquilo?
Não se esqueçam de que os episódios que vocês enfrentam, ao nível dos
elementos, ao nível climático, ao nível interior são elementos que vão permitir-
lhes aceder ao outro lado.
Não é um fim, em si.
Estejam certos de que as crianças são o objeto de uma atenção muito
específica, e eles nada têm a temer de tudo o que vem.
Aí, vocês projetam seu próprio medo em relação a essa criança, mas vocês
não têm qualquer cuidado a tomar.

Questão: como acompanhar o melhor possível as crianças?

Isso é bem complicado.
É uma questão pedagógica muito longa.
Eu não posso responder assim, durante essa conversa.
É uma questão muito, demasiado vaga.
Sobretudo, não dizer a ela que o mundo está desmoronando.
Não se pode resumir isso.
Não é o pó de Pirlim Pimpim.
Não é uma resposta simples, é muito, demasiado complexa.
Já, deixem-na livre.
Se você tem, como se diz, culhões, bem, tirem-nas do sistema.

Questão: até qual idade as crianças estão protegidas de questões que
se possa colocar?

Aproximadamente até quatorze, quinze anos.

Questão: se a França vive um confinamento específico, por que nascer
na França, hoje, ou por que ali viver ainda?

Vocês participam da egrégora francesa, simplesmente.
Qualquer que seja sua nacionalidade, a partir do momento em que nasceram
ou vivem nesse lugar, é que você se reencontrou, por afinidade vibratória,
com aquilo.

Questão: o que é da vinda eventual de um Messias sobre a Terra?

Jesus Cristo 2.
Eu vejo o título daqui.
Não, não há retorno de quem quer que seja, em todo caso, não pelas vias que
vocês imaginam, absolutamente não pelas vias da encarnação ou por um
corpo de carne.

Lembrem-se do Apocalipse de São João: «Cristo voltará como ele partiu», ou
seja, nas nuvens, em um corpo imortal e, absolutamente, não em um corpo de
carne.
Não haverá reencarnação.
O Messias veio uma vez, ele não voltará em um corpo de carne.
Todos aqueles que anunciam o retorno de Instrutores do Mundo ou de
entidades veneráveis balançam a iscas para manter uma espécie de pseudo-



esperança.

Cristo é, antes de tudo, um retorno interior, não em um corpo de carne, mas
no Cristo interior.
É pedido, a todo ser humano, tornar-se um Cristo, seu próprio Cristo interior.
Vocês podem encontrar frases do estilo «eu sou o novo Cristo que vem, eu
sou o Cristo 2».
Por que não?

Não, para além dessas diversões, é importante compreender que não pode
haver retorno em um corpo de carne da entidade que foi Jesus Cristo.
Isso é impossível, porque Cristo sacrificou-se na cruz, Seu sangue foi
derramado, Ele fecundou a Terra e Cristo está presente em todas as
moléculas físicas, mas, também, do éter, desde esse mistério da crucificação
e de Gólgota.

Então, por que vocês querem que, ao nível vibratório, haja um retorno, uma
vez que Cristo é onipresente desde Sua excarnação?
Isso volta a querer procurar uma ajuda exterior.
Isso é para melhor vender-lhes cursos de guru, cursos daqueles que vão
doutriná-los em movimentos complicados, se possível, na conotação Oriental.
Isso fica mais exótico, não é?
Enquanto tudo foi dito há extremamente muito tempo.
Há apenas que tentar viver segundo os preceitos de Cristo, que Ele deu em
Sua vida.

Então, vocês podem meditar, concentrando-se em tal ponto ou tal ponto,
durante vinte anos, durante cinquenta anos, durante dez vidas, se quiserem.
Mas vocês não chegarão, certamente, ao despertar, desse modo.

Questão: alguns dizem que alguém mais foi morto no lugar de Jesus, e
que ele foi elevado a outras vibrações?

Eu jamais falei de morte, mas eu falei de verter Seu sangue.
Verter Seu sangue, até prova em contrário, não quer dizer morrer.

Questão: em que um «retorno» de Cristo, hoje, poderia ser
contraditório com o fato de ajudar a humanidade?

Eu não disse que era contraditório, eu disse que não era possível, porque
Cristo está presente em cada átomo que constitui a Terra e as terras desse
povo.
Uma presença física nada mais aportaria.

Questão: poderia ser, também, outro Messias?

Mas o que é esse hábito de sempre crer que há seres que virão, com um
golpe de varinha mágica, transformar sua vida?
Isso jamais existiu e não existirá, jamais.

Todos aqueles que se apresentaram como liberadores foram perseguidores,
com o rótulo de guerreiro, ou ainda pior, com o rótulo espiritual.
Não há instrutores do mundo.
Há apenas seres realizados que realizaram a própria dimensão Crística, a
própria dimensão divina.
É ilusório crer que vocês serão salvos por um Messias.
Em contrapartida, que haja entidades específicas que se chamam os anjos e,
em especial, os Anjos do Senhor, que são suscetíveis de intervir, a título
individual, no momento da transição, isso é outra coisa.
Mas eles são bilhões, e não têm a pretensão de serem salvadores.



______________________
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Questão: o que você poderia dizer sobre as Virgens Negras?

Vamos esquematizar.
A virgem negra é, simplesmente, a encarnação do princípio feminino na
matéria.
Então, quer ela tenha sido chamada Maria, culto de Isis, Virgem Negra etc..., é
muito similar.
É a adoração da polaridade feminina do Pai.

Questão: o inframundo ou infraterra é específico da Terra?

Existe em todos os planetas, uma vez que é a peneira de acesso a todos os
outros planetas.

Questão: o que é dos elfos, gnomos etc., e da relação deles com o
Intraterra?

Os elfos, as salamandras, os gnomos, os silfos vivem em sua dimensão.
Eles não vivem no Intraterra, eles vivem sobre a Terra.
No Intraterra há civilizações, de raça humana ou não humana, mas sem
relação com esses seres da natureza.
Eles se refugiaram próximo de alguns portais, mas não por toda a parte.

Questão: o derretimento do gelo nos polos indica que os vórtices
estariam acessíveis?

Não, porque eles estão em outras dimensões, portanto, não há necessidade
de um derretimento da calota para penetrar nos vórtices.
O derretimento das calotas é ligado mais aos cataclismos que vão chegar
sobre a Terra.

Questão: poderia falar-nos de Shamballa?

Shamballa é, antes de tudo, um lugar situado em dimensões extremamente
elevadas, nas quais se encontram, entre outros, os vinte e quatro Anciões,
aqueles que decidem o destino cármico do planeta no grande conselho
galáctico.
Essa Shamballa tem uma localização dimensional, obviamente, diferente
daquela que vocês conhecem.
Entretanto, inúmeros seres situaram esse espaço chamado Shamballa em
relação com Agartha.
Está situado, eu os lembro, sob o deserto de Gobi.
É, ainda, algo de diferente, porque Shamballa é uma projeção dimensional.

Então, querer atribuir isso a tal lugar ou tal lugar não é a mesma coisa que o
Intraterra, mesmo se haja uma sala, é uma pequena palavra, um espaço
gigantesco no Intraterra, no qual a vontade de Shamballa é conhecida, mas
isso não quer dizer que Shamballa seja localizada aqui.
É um anexo vibratório, se preferem.

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês sabem, Shamballa é uma palavra marketing.
Há terapias que se inspiram em Shamballa, efetivamente, mas qual é a
realidade real dessas coisas?
Shamballa é um conselho galáctico associado a vinte e quatro estruturas
extremamente precisas de seres que são os grandes irmãos que cuidam de
vocês.
Agora, que há virtudes curativas...
Shamballa não é um grupo interventivo, é um grupo que tenta, geralmente,
manter a realidade vibratória e de outras dimensões, pô-la em adequação
com as dimensões terrestres.
Que ele tenha, possivelmente, efeitos curativos, parece-me, até certo ponto,
lógico.
O problema é que vocês empregam, frequentemente, palavras que leram em
textos descritivos, iniciáticos, e vocês se apreendem dessas palavras como
sendo sua realidade própria.

Então, é muito bonito falar do Intraterra, ter mensagens do Intraterra, receber
ensinamentos do Intraterra, de Shamballa ou de outros lugares, é, mesmo,
algo que é cada vez mais difundido, seja verdadeiro ou não verdadeiro, aliás,
isso não tem qualquer espécie de importância.

Mas por que querer empregar palavras para a conotação deles sem saber,
realmente, o que é.
Uma descrição não substituirá, jamais, a realidade da vivência.
Mas isso, eu também posso empregar as palavras que eu quero e fazê-los
sentir a energia que eu quero.
Agora, qual é a prova que é, verdadeiramente, a energia Shamballa?
Por que lhes disseram isso?
O sentir é completamente real, mas as palavras colocadas não têm qualquer
relação.

Por que querer pôr palavras em um sentir?
Por que, a partir do momento em que uma energia penetra-os pela cabeça e
chega, mesmo, eventualmente, até o coração, por que vocês querem
caracterizá-la diferentemente do que ela é?
Se lhes agrada chamá-la Shamballa, Saint-Germain, Metatron etc...
Mas, nomeando, vocês atribuem algo que não é, necessariamente, a
realidade.

A energia, hoje, é muito fácil de fazê-la passar pelos chacras superiores, uma
vez que a energia está aí, sobre a Terra, há quase vinte anos.
Então, é muito fácil fazer-se passar pelo guru que vai aportar a energia de
Cristo, de Shamballa, porque a energia está aí para todo mundo.
Vocês podem conectar-se.

Então, há astutos que são capazes de conectá-los mais facilmente do que
outros e, depois, eles vão revestir isso com uma fraseologia, um ensinamento
que, obviamente, é próprio deles.
E, aí, cai-se na armadilha do ego, ou seja, substitui-se espontaneidade da
energia por um sistema de controle do outro.
Qualquer que seja a vontade afixada de liberdade, de amor, de fraternidade, a
partir do momento em que vocês desviam o fluxo de energia normal que
chega há vinte anos sobre o planeta – e que não tem necessidade de
intermediário, mesmo se o intermediário exista – o problema é que a maior
parte desses intermediários vai servir-se dessas energias com fins de orgulho
pessoal ou para fins financeiros.
Então, isso será revestido com grandes palavras.
Serão, por exemplo, transmissões de energia Tartapion.
Serão movimentos que tiveram, em alguns momentos, influências



extremamente fortes.
Mas pouco importa, são, ainda, apenas revestimentos.

Questão: então, qual é a energia sentida por alguns, dita
deShamballa?

A mesma que todos aqueles que sentiram, um dia, penetrar a energia pelos
chacras superiores e chegar ao coração e ter o sentimento de que sua vida
seria transformada.
Esse primeiro contato é a iluminação, a instauração, a iniciação.
É a abertura para outras realidades.
Então, vocês podem chamá-la como quiserem.
Se a palavra exótica energia Shamballa agrada-lhes, chamem-na assim, mas
isso se chama, simplesmente, a polaridade feminina do Pai.
É uma energia que é retransmitida pelo Sol Central, e que se difunde à
vontade, e que não tem necessidade de guru ou outra coisa para manifestar-
se, mesmo se alguns seres sejam despertadores, efetivamente.

Mas, a partir do momento em que vocês travestem a realidade da energia que
desce há vinte anos sobre a Terra, revestindo-a com seus próprios conceitos,
vocês estão no erro espiritual, porque entram no ego e na manipulação.

A mesma energia...
É preciso, de qualquer forma, aportar um pequeno bemol, porque há seres
que são persuadidos de estarem em contato com os grandes seres, que
escrevem livros, ou mesmo enciclopédias, ou mesmo tratados em quarenta
ou cinquenta volumes, criam movimentos, porque eles são persuadidos de
que estão na Luz.
Sim, mas qual Luz?
Quando vocês olham acima deles, apercebem-se de que há uma magnífica
colônia de luz negra.
Eles são ligados à luz negra e não à Luz Crística.
A Luz de Cristo é simples.
A Luz de Cristo não tem necessidade de enciclopédias.
Ela não tem necessidade de técnicas.
Ela tem necessidade de ser, é tudo.

Questão: como canalizar essa Luz?

Ela está aí.
Basta fazer calar o mental.
Basta fazer calar as emoções.
Basta abandonar-se, totalmente, a essa energia.

Então, vocês podem ajudar-se com uma música, um incenso, um guru, por
que não?
Mas é, antes de tudo, um estado de espírito interior.
Lembrem-se do que dizia São João: «haverá muitos chamados e poucos
escolhidos».
Os chamados são aqueles que são marcados na fronte, aqueles que
receberam a Luz, mas, depois, uma vez que a Luz tenha chegado, não se
deve deixá-la ali, o que faz a maior parte daqueles que se creem detentores
de poderes, porque eles trabalham com o terceiro olho.
Não é o objetivo dessa energia.
O objetivo dessa energia é descer, progressivamente, encarnar-se, desposar
a energia do fogo terrestre, kundalini e, depois, voltar a subir, tranquilamente,
junto, para chegar à realização.

Dito em outros termos, muitas pessoas, hoje, confundem o processo
iniciático – que quer dizer, simplesmente, pôr no caminho – com a realização.



Haverá muitos chamados, eles serão marcados na fronte, eles ouvirão o
canto dos anjos no ouvido, mas eles não serão, contudo, seres de Luz.
A realização é um caminho de abandono.
O abandono não se encontra nas técnicas, nas enciclopédias ou nos nomes
exóticos.
Ela se encontra, unicamente, em um estado de ser e nada mais.

Questão: como perceber os seres da natureza?

É, ao mesmo tempo, muito complicado e muito simples, porque poucos
seres são capazes, efetivamente, de vê-los.
Ver os seres da natureza é ser capaz de voltar a tornar-se com o olho de uma
criança, de ver uma dimensão específica, para além das aparências.
Não há, aí tampouco, rituais ou técnicas específicas que permitam, mais
especificamente, entrar em contato com esses seres.
Vocês os verão apenas quando abordarem o território dele com uma
simplicidade de criança.
Não há necessidade de fazer jejuns ou preparação, orações.
É um momento de comunhão que vai chegar no momento em que vocês
estão em ressonância com a vibração desses seres que povoam a natureza.
Os gnomos amam os biscoitos.
Os silfos adoram as flores.
As salamandras adoram os presentes que se põe na água.
Os elfos são sensíveis ao perfume, ao que cheira bem.

Questão: como evitar fazer-se confinar na dualidade da terceira
dimensão?

Estando na Unidade.
É a vibração que corresponde à unificação corpo/alma/espírito no mesmo
eixo, na mesma realidade, no mesmo espaço.
Então, quer vocês a chamem Unidade, Divindade, Cristo interior, realização, é
a mesma coisa.

Questão: é dessa maneira que se conseguirá sair das transgressões
de nossa sociedade?

É o único modo.
Vocês não podem lutar contra o sistema.

Questão: como ver as auras?

Há vários modos de fazer.
Há técnicas artificiais que permitem acomodar não no objeto que se quer
olhar, mas atrás.
Isso é conhecido.
Há uma técnica que corresponde à configuração especial da retina desses
seres que veem as auras.
Aí, não há necessidade de adotar uma técnica de acomodação posterior ao
objeto olhado.

Há uma terceira técnica ancestral, oriunda do kryia yoga, que consiste em
utilizar a respiração alternativa pelas narinas, acoplada, ao mesmo tempo, a
pressões extremamente precisas sobre os lobos frontais, ao mesmo tempo
que sobre a região temporal anterior, alternadamente, de um lado e do outro.
Mas, eu repito, são técnicas artificiais, a mais simples sendo tentar acomodar
atrás da pessoa.

Isso necessita de um pequeno treinamento, mas quase todo mundo é
suscetível de ali chegar.



Em todo caso, para a primeira aura.

Questão: qual é a origem dos crop circles?

A maior parte é criada por inteligências Extraterrestres, de maneira formal.
São mensagens que lhes são dirigidas, que lhes dizem certo número de
coisas, mas é, também, um trabalho energético que é feito no lugar em que
esses círculos aparecem, e são traçados de maneira específica.
Eles registram de maneira não definitiva, porque é efêmero, no corpo
planetário, energias específicas.
Assim como as pirâmides são destinadas a cristalizar as energias do éter,
esses crop circles são destinados a cristalizar, de maneira efêmera, algumas
energias do éter no objetivo de estabilizar a malha cristalina terrestre, mas,
também, informá-los.

Questão: o derretimento das calotas de gelo é diretamente ligado à
liberação de gazes ligada ao efeito estufa?

Os gases de efeito estufa não existem.
É uma invenção humana.
Não existe aquecimento climático.
Vocês estão em um período de pré-resfriamento.
A temperatura média da Terra aumenta, mas isso não quer dizer que seja um
aquecimento climático.
Não é ligado, de modo algum, à atividade do homem.
É ligado, sobretudo, aos períodos transicionais que existem a cada cinquenta
mil anos, momento em que os polos devem mudar de orientação.

Então, não há culpa alguma a ter, porque as mudanças são inexoráveis e as
poluições que sobrevêm vão ao sentido da mudança.
Mas não são vocês, com suas máquinas, suas técnicas e seu petróleo que
bastam para gerar isso.
Isso é o que querem fazê-los crer, novamente, para pô-los no sentido de
suas responsabilidades, mas, também, de seus medos.

Questão: poderia falar-nos do mantra Aum?

O mantra Aum é um mantra que faz descer a energia ao nível do segundo
chacra, portanto, que vai favorecer as energias de encarnação e de
assentamento.
Alguns seres pronunciam o Aum centrando-se em outros chacras.
Mas a finalidade do Aum era favorecer o assentamento, o enraizamento e a
estabilidade.

Questão: o que seria uma alimentação correta?

Uma alimentação correta é uma alimentação que consegue fornecer suas
necessidades energéticas, metabólicas e calóricas.
Agora, falar de alimentação correta, ao nível de poluições da Terra, parece
extremamente difícil.
Os alimentos que vocês ingerem são o reflexo de sua cultura, de seu modo
de vida e de seu modo de crença.
A nutrição está cada vez menos saudável.

Então, não há, propriamente dita, alimentação correta.
Tudo é questão de conveniência pessoal.
Para Marthe Robin, era uma hóstia por semana, e era correto.

Questão: existem gatos na quinta dimensão?



Você fala da quinta dimensão, mas há várias quintas dimensões.
Há vários modos de vida na quinta dimensão, assim como na terceira
dimensão há vários caminhos evolutivos, naturalmente.
Há muitas diferenças entre o que vocês chamaram os pequenos cinzentos,
os grandes reptilianos ou, ainda, os seres azuis de Sírius.
A quinta dimensão não é uniforme.
Portanto, há quintas dimensões com animais, muito poucos.
E há dimensões quintas sem animais, completamente.

Questão: o que é dos seres humanos que teriam um quê de reptiliano?

Isso corresponde a misturas genéticas que ocorreram no curso dos milênios
precedentes, nos tempos de Sumer, mas é extremamente complexo.
Há misturas de DNA que foram feitas.
Há cruzamentos de raças, também, que foram feitos.
Isso foi feito em todos os tempos, entre múltiplas raças e múltiplas
dimensões.
Isso sempre existiu.
Aí está o que ser pode dizer.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, espero que vocês se enriqueçam com tudo o que vai
acontecer-lhes.
Então, como de hábito, eu lhes apresento todo o meu amor, todas as minhas
bênçãos, e eu lhes digo, talvez, até uma próxima vez.
E, sobretudo, não se esqueçam de que a solução está no interior de si e que
nada existe de exterior que possa ajudá-los.
Eu lhes digo até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Canalização em continuidade com a do Arcanjo JOFIEL (10.04.2008)
Bem, queridos amigos, estou extremamente contente em reencontrá-los e eu me vejo particularmente contente porque eu os encontro
muito Luminosos e eu vejo que vocês tiveram uma ajuda considerável, não é, e que isso não vem só de vocês mesmos, ao menos um

pouquinho, eu espero.
Bem, se vocês quiserem, como de hábito, vou compartilhar com vocês sobre considerações um pouco menos..., digamos um pouco

mais para a terra, espiritual para a terra, mas não angélica.
Mas o que é que vocês quiserem, cada um ocupa o canal que deve ocupar.

Então, eu continuo a prosseguir em minhas orientações habituais que não são opostas, eu diria, àquelas do Anjo, mas que são, ainda
assim, um pouco mais materiais, se pudermos dizer isso assim, mesmo o meu objetivo sendo o de conduzi-los a muito mais

espiritualização da matéria, como diria o Anjo.
Mas, contudo, me dá muito prazer reencontrar a atmosfera dessa Vibração.

Então, se vocês o quiserem, eu lhes dou a palavra para retomá-la assim que possível.
***

Pergunta: você pode nos dizer sobre o papel da antimatéria no universo?
Então, é extremamente simples.

Há aí quem quis fazer, neste momento, no planeta, teorias matemáticas extremamente complexas.
O papel da antimatéria é absorver a matéria, isto é, espiritualizar a matéria.

Quando vocês têm planetas e sistemas solares que desaparecem na antimatéria, eles desaparecem dos mundos manifestados, eles
penetram mundos diferentes que são muito mais etéreos (eterizados), muito mais nos planos vibratórios, como a 5ª Dimensão ou

outras dimensões muito mais altas.
É o aspirador da matéria.

***
Pergunta: isso tem relação com os buracos negros?

Os buracos negros são o lugar onde a matéria e a antimatéria interagem.
***

Pergunta: como desenvolver uma abordagem geobiológica em relação às redes da Intraterra?

Mas por que querer fazer a geobiologia sobre a Intraterra?
Não esqueçam que vocês não podem penetrar na Intraterra.
São mundos que são, no nível vibratório, da 5ª Dimensão.

Portanto, as vibrações dessa 5ª Dimensão não correspondem às mesmas difusões e redes que vocês conhecem.
Eles são de outras dimensões.

Então, vocês podem medir os efeitos indiretos.
Agora, não há propriamente dito, técnicas ou meios, que vão permitir tornarem-se mais sensíveis às redes da Intraterra.

Não é possível.
Vocês já têm uma série de redes.

Então, a partir do momento em que sensibilizamos o seu ser para a percepção de certas linhas de força, em algumas redes, bem,
gradualmente e à medida em que elas são detectadas, a sensibilidade se amplifica por si só, é claro.

Mas, no que concerne às redes da 5ª Dimensão, há mais do que geobiologia, não é?
Porque, ali, nós estamos além da geobiologia, nós estamos nas vibrações do Éter.

Ora, o Éter é inteligente.
A propagação da Luz e das ondas da 5ª Dimensão não tem mais nada a ver com as perturbações e as circulações que vocês

conhecem na 3ª Dimensão.
Não há ainda suficiente interpenetração das redes de 3ª e de 5ª dimensões.

Portanto, é muito difícil falar assim, porque não é nesta dimensão.
***

Pergunta: qual é a diferença entre uma porta multidimensional e um vórtice da Intraterra?
O vórtice é algo que é ativado pelos intraterrestres, ou pelos extraterrestres, e instalado de maneira, não definitiva, mas permanente.

É como a questão sobre o buraco negro, matéria/antimatéria, 3ª Dimensão, 5ª Dimensão.
O vórtice, no meio, é o buraco negro.

Agora, o portal, ou as portas dimensionais, não estão associados a essa noção de movimento de energia.
Os vórtices põem em comunicação, de modo preferencial, a 3ª Dimensão, a 5ª Dimensão além da Terra e a 5ª Dimensão Intraterrestre.

O.M. AÏVANHOV – 10 de abril de 2008
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Então, os portais dimensionais, em geral, vão apenas em um sentido e não nos dois sentidos, exceto se for possível atravessá-los dos
dois lados, é claro.

Mas há uma distinção.
O vórtice vai percorrer a 3ª Dimensão, a 5ª Dimensão Intraterrestre e a 5ª Dimensão da transformação.

NOTA: um exemplo de vórtice é a montanha Canigou situada nos Pirineus catalães do sul da França (Arcanjo Miguel –
17.05.2010).

Enquanto que portal ou as portas dimensionais são uma porta em um único sentido, quer dizer, da 3ª Dimensão para a 5ª Dimensão,
ou da 5ª Dimensão para a 3ª Dimensão, ou então da 3ª Dimensão para a 5ª Dimensão Intraterrestre.

Ou ainda, por exemplo, um portal que iria desviar da 3ª Dimensão, mas que iria da 5ª Dimensão Intraterrestre para a 5ª Dimensão
extraterrestre.

Mas qual é a importância de saber isso?
***

Pergunta: é exato que a intensidade do campo eletromagnético terrestre sofre variações significativas?
Desde mais de vinte anos, tem havido uma aceleração progressiva do fenômeno de redução da ressonância Schumann, portanto, do

campo eletromagnético terrestre.
Quando o campo eletromagnético terrestre for zero, vocês passarão totalmente pelo buraco negro e terão acesso à 5ª Dimensão, no

momento em que os polos irão se inverter para se alinhar em um novo campo vibratório eletromagnético.
Isso tudo é verdadeiro.

Vocês passaram de 12,80 para 08, e agora vocês estão entre 03 e 04.
E isso vai cada vez mais rápido.

***
Pergunta: você fala em qual unidade?

Em ciclos.
Um ciclo, por definição, é o inverso da frequência.

Vocês definem em Hertz.
Eu não vou fazê-los voltar à escola, não é?

***
Pergunta: o momento em que os polos irão se inverter corresponde ao momento em que a Terra irá parar para mudar de

direção?
Por definição, se a Terra se move, ela gira.

O que quer dizer que eles são dois momentos diferentes e não conjuntos.
***

Pergunta: isso causará uma mudança no sentido da rotação?
Muitas coisas irão mudar, não unicamente isso.

No nível das órbitas, as órbitas já não serão mais as mesmas.
Mas esta é uma questão que os distancia, como disse o Anjo, da Vibração.

***
Pergunta: nós viveremos esses fenômenos daqui até 2012, ou isso é um fenômeno mais distante?

Isso, isso só depende da vontade dos humanos para elevar-se a esta nova vida que foi prometida e do seu número mais ou menos
importante.

Então, 2012?
Este ano?

Mais tarde?
Isto é reavaliado a cada momento, em função de como evolui a Terra e de como evoluem os seres humanos.

***
Pergunta: então a que corresponde realmente esse prazo de 2012?

Porque é o que é chamado, em diversos calendários, de advento de um novo sol.
Então, como vocês sabem, os maias deixaram um calendário que anunciava isso mesmo, enquanto que eles não conheciam, a priori, o

nascimento do CRISTO e o advento de certos eventos datados de maneira extremamente precisa.
O problema é que, quando vocês estão distantes do evento (na época em que os maias gravaram na pedra tudo isso), isso não tinha

nenhuma espécie de importância porque estava muito distante do que eles viviam.
Mas vocês, hoje, vocês estão nesse período.

Há uma diferença.
Então, se vocês se cristalizam em 2012, o que é que vai acontecer?

Vocês vão dizer “eu tenho tempo”, ou então, “está muito próximo”, segundo suas concepções do tempo.
Mas, entretanto, vocês estarão mais no instante presente.

O melhor é considerar que vocês chegaram agora a essa época de grandes confrontações.
Não é um evento preciso, como a inversão dos polos ou a parada da Terra, que vai fazer a inversão, de uma só vez.

Vocês querem, a todo custo, enganchar eventos com os eventos cósmicos e as datas gravadas.
É um pouco perigoso porque vocês estão nesse período.

E querer projetar os planos vocês vão de certezas a desilusões porque nada acontecerá como vocês irão pensá-lo.
Então, evidentemente, é importante compreender, como eu já disse no início das minhas intervenções, que vocês estão no período.

Não é em dez anos, não é em vinte anos, não é amanhã, é hoje e isso começa a cada dia.
Mas talvez vocês não percebam.

Talvez vocês tenham a impressão de que tudo está normal.
Mas a maioria dos seres humanos bem que gostaria que vocês nada percebessem, em particular aqueles que estão nos comandos

porque, evidentemente, se os eventos se desenrolarem segundo as sequências progressivas que começam lentamente, mas que vão
se acelerando, e se vocês participarem do movimento, vocês não perceberão a aceleração do movimento porque vocês estão dentro.

E, então, vocês vão acreditar que nada acontece e vocês vão esperar os eventos específicos, anunciados.
E vocês vão, sem parar, se distanciar do seu objetivo que é o de encontrar a Luz.

No instante, eu os lembro, e não nas projeções temporais.
Mas lhes digo que não é amanhã ou em 2012, mas agora, que vocês chegaram nesse período de grandes agitações.

Como disse o Anjo?
De turbulências (comoções).

***
Pergunta: você tem informações sobre as evoluções geopolíticas atuais?

Aqui, é suficiente ligar o rádio ou a televisão.
Vocês veem que há pessoas que estão contra as outras, hein?

Vocês veem que isso vai mal por toda parte.
Mas isso não é nada.

Isso poderia estar muito pior.



Sendo assim, vocês têm a ilustração do acesso a uma forma de Conhecimentos degradados que é a informação.
Vocês têm, em tempo real, tudo o que acontece sobre o planeta.

Os climas estão loucos.
A glaciação continua enquanto lhes falam de fenômenos de aquecimento.

Mas esse era o destino.
Mas, tudo isso, está no caminho.

Suas vidas mudam profundamente.
As amizades, os amores mudam.

As coisas se reconfiguram, colocam-se em ordens diferentes.
Como já lhes disse o Anjo, (não desta vez, mas de maneira particular), o ano 2008 é o ano das revelações.

Eu retomo seus termos porque é a total verdade.
É um ano em que o que estava escondido, o que era secreto, em todos os níveis, vai ser revelado ao mundo.

Isso quer dizer, é claro, no nível das informações de seus aparelhos de TV e de rádio.
Os grandes escândalos, as grandes desordens entre os povos, as descobertas de traições.

Tudo isso, é no ano de 2008 que ocorre.
Quais são as consequências de tudo isso?

Elas irão depender da animosidade dos diferentes povos em questão.
Ninguém o pode prever.

Mas é um ano também, a título individual, em que vocês vão viver essas revelações, em que as coisas lhes serão reveladas.
Às vezes elas serão duras de suportar.

Às vezes elas serão como um grande alívio.
E nada do que estava escondido permanecerá escondido.

Isso é também o que disse Jesus para o período do fim dos tempos.
Quando eu digo “Jesus”, era São João, no Apocalipse.

Todas as trombetas vão soar.
Não esperem um sinal e que a Terra caia sobre a cabeça ou que ela pare de girar ou que os polos invertam ou que os extraterrestres

invadam o céu.
Esses eventos virão, necessariamente, mas virão no último momento.

Agora vocês estão no período das revelações, das comoções, dos reajustamentos.
É um ano extremamente difícil, em todos os níveis e que não é nada em relação a 2009.

Mas isso é uma outra história, não é?
Vocês não estão lá ainda.

O único conforto, a única possibilidade de encontrar a paz, será no interior.
Mais nada do exterior funcionará como vocês querem.

O que era simples se tornará complicado. O que parecia eterno será efêmero.
O que parecia efêmero irá se tornar eterno.

Vocês compreenderam, é um ano de grandes transformações.
***

Pergunta: como, então, encontrar o equilíbrio na encarnação?
Não é uma questão de equilíbrio.

Trata-se de um desequilíbrio.
Tudo é feito para desequilibrá-los.

O único ponto de equilíbrio é se voltar para o interior.
E a Luz do interior não pode se revelar senão no momento em que tudo vai mal.

Então, isso não é o equilíbrio.
É o equilibrismo.

***
Pergunta: você poderia nos falar sobre os dentes, a mais forte densificação da nossa matéria?

Então, os dentes estão ligados à perenidade, ligados aos ossos.
O branco é a cor da imortalidade.

Os dentes servem para morder e comer.
Ter um dente (rancor) contra alguém é querer mordê-lo, fazer-lhe mal.

Evidentemente, nas dimensões as quais vocês terão acesso (para aqueles de vocês que irão acessar), vocês não terão mais
necessidade de dentes porque não se come mais.

O dente é um órgão extremamente rico.
Ter um dente (rancor) contra alguém é uma expressão popular.

Mas também os karmas que são levados com vocês no nível das raízes dos dentes.
O dente é o grau da cristalização extrema, ainda mais forte do que os ossos, ligado à encarnação.

O dente é um órgão específico da 3ª Dimensão.
Na dimensão que vocês irão experimentar, como não há mais necessidade de se alimentar a não ser com a Luz, eu me pergunto de

que serviriam os dentes para mastigar a Luz.
***

Pergunta: a que podem corresponder as dores nos ouvidos, acentuadas desde a Páscoa?
Ou os sinos que soaram muito forte, ou é um tampão de cerume, ou são as energias espirituais que, desde a Páscoa, estão

efetivamente muito fortes.
Mas, como todos os anos.

Vocês entram na lua cheia de Touro, o Wesak.
Vocês entram no período mais energético do ano, entre a Páscoa e São João no verão (inverno, no hemisfério sul).

Então, isso pode dar, em algumas pessoas, vibrações que podem ser dolorosas nos ouvidos, ou mesmo zumbidos no ouvido esquerdo
quando o Antakarana se ativa.

As energias espirituais descendentes, que chamam de Shakti, congestionam no nível da cabeça e, em particular, nos ouvidos.
Então, nesse caso, é necessário tentar encontrar períodos de caminhada descalço na natureza, para drenar as energias para a parte

de baixo do corpo e descongestionar a cabeça.
***

Pergunta: você poderia lembrar o que é o Antakarana?

O Antakarana é o cordão de Luz que une a personalidade inferior à alma, do lado direito.
Também está ligado à ativação das ampolas da clariaudiência, no nível do ouvido.

E, do lado esquerdo, há um outro cordão de Luz que une o corpo ao Espírito.
***

Pergunta: ao que podem ser devidas as dificuldades para fazer subir as energias terrestres pelas pernas?



É que, em algum lugar, há um medo do futuro.
Isso está relacionado ao medo de se encontrar confrontado com a Luz total.

São, certamente, ainda, as pequenas formas de resistências relacionadas ao estabelecimento da Luz total.
***

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.
***

Então, queridos amigos, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês, de maneira tão humana.

Tanto pior para o Anjo.
O que quero dizer com isso é que vocês têm duas abordagens, esta noite, que não são diferentes, mas complementares.

Uma visão de alguém que partilhou, com vocês, a vida sobre a Terra.
E uma visão espiritual, dissociada da materialidade.

A posição do ser humano é única na criação (as diferentes humanidades encarnadas, eu quero dizer).
Nós fomos o mais longe que poderíamos ir, na encarnação.

Nós fizemos a experiência da separação, a experiência da dualidade.
Essas experiências foram, para alguns de nós, muito numerosas.

Mas chega, um dado momento, em que o gosto pela experiência nesta dimensão se esgota, o que pode criar um certo desconforto
porque as necessidades habituais desaparecem.

A sexualidade, por exemplo, para alguns.
A atração por dinheiro, para outros, a atração pelo trabalho ainda para outros.

Vocês estão diante das turbulências e às vezes podem se sentir perturbados diante disso porque ainda não conhecemos.
Mesmo se ouvimos dizer, mesmo se sentimos, não é algo que seja muito conhecido, é algo inteiramente novo.

Então, há grandes medos, grandes expectativas, grandes esperanças também e tudo isso se mistura.
Sendo assim, apesar dos medos, apesar das esperanças, tentem permanecer centrados, o máximo possível, no presente.

Estejam conscientes de vocês mesmos, a cada coisa que vocês fizerem.
É o meu conselho humano, para ajudá-los a se aproximarem do que disse o Anjo: da Essência, no coração de seus corações.

É uma técnica simples, eu queria lembrá-los disso.
É necessário silenciar a barulheira, é necessário silenciar a agitação, é necessário esquecer as dores interiores e exteriores que se

sente.
Então, caros amigos, recebam todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos e eu lhes digo certamente até breve.

Comportem-se o melhor possível.
************
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O.M. AÏVANHOV – 19 de junho de 2008

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu creio que há intervenientes prestigiosos que vieram antes de mim.
Eu os escutei, também, e eles disseram coisas muito belas.

Então, se permitem, eu também lhes apresento minhas saudações, meu
amor, minha bênção e tudo o que de uso normal na fraternidade que
representamos ao nível da humanidade desse lado do véu ou do outro lado.

Então eu serei, esta noite, extremamente pragmático.
Eu virei responder às questões que os inquietam.
Questões, por favor, obviamente, em relação à sua abertura espiritual e em
relação ao que eles disseram, os dois intervenientes prestigiosos antes de
mim.
Eu venho tentar, através de palavras que são as minhas, ajudá-los a ir para
esse mesmo objetivo, é claro.

Então, se quiserem, coloquem suas questões.

Questão: como superar as crenças que obstruem nosso
desenvolvimento espiritual?

Então, é simples: se você tem crença, pare de crer nisso.
É tão simples assim.
Isso soa simples de dizer, mas é a verdade.

Questão: mas há interferências sociais, afetivas que bloqueiam isso...

Ainda uma vez, são crenças.
Se você crê em algo, basta parar de crer nisso.
Se você quer crer em outra coisa, o que é que o impede de crer naquilo?
Eu creio que é um problema fundamental, o problema das crenças, porque
tudo o que vocês constroem é oriundo de suas crenças, de suas certezas,
para alguns.
Mas, para chegar ao Amor, é preciso parar de crer em tudo, exceto no Amor.

Então, como deixar cair as crenças?
Eu creio que a resposta já está, também, na questão: se eu decido não mais
crer, basta que eu não creia mais.
Então, você vai me responder: «se eu tenho uma pressão exterior, algo que
está aí, diante de mim, que me faz mal, se eu suprimo a crença, será que o
objeto que faz mal vai desaparecer?».
Não, não é tão instantâneo.

Enquanto isso lhes parecer difícil, mesmo se vocês afirmem o contrário, é
que vocês ainda creem naquilo.
Há crenças que não se apagam de um dia para o outro, mas há crenças que
são muito mais fáceis a apagar, eu diria.

Então comecem, já, a compreender que são apenas sistemas de crenças: a
obrigação de trabalhar, a obrigação de participar da sociedade, de um modelo
social, a obrigação de nutrir seus filhos, a obrigação disso e daquilo são

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


social, a obrigação de nutrir seus filhos, a obrigação disso e daquilo são
apenas crenças.
Então eu creio que, quando Ma Ananda Moyi disse isso, ela destruiu tanto
todas as crenças, que ela pôde ser o que ela foi (ndr: canalização de Ma
Ananda Moyi, de 10 de junho de 2008).
A única diferença, e o que ela disse quando falava da folha de papel de
cigarro entre vocês e ela, é a intensidade da crença.
Ela abandonou todas as crenças.

Tudo o que freia a expressão de seu ser autêntico, de sua autenticidade são
apenas crenças.

Aí está, eu creio, o que ela quis dizer.
Então, como superar essas crenças?
Vocês vão substituir essas crenças por outras crenças, vão crer que vão
encontrar uma técnica que será superior, para fazer desaparecer o que está
diante de vocês, mas isso será, novamente, uma crença.
E é sem fim: vocês empilham crenças sobre crenças e não veem, jamais, o
fim, obviamente, porque, a partir do momento em que colocam a questão de
«como fazer desaparecer um apego» (que é, portanto, uma crença), vocês
elaboram estratégias para fazer desaparecer essas crenças, vocês vão
recorrer a outra elaboração de crenças.
E vocês passam sua vida a criar crenças e a substituir crenças por outras
crenças.
É um jogo apaixonante, não é?

A maior parte de nós passou milhares e milhares de vidas a construir crenças,
para nós e para os outros.
E é ainda melhor se se pode fazer crer a mesma coisa que se crê aos outros,
porque é muito satisfatório para o ego, não é?
Têm-se as mesmas crenças, portanto, fazemos parte do mesmo grupo: «eu,
efetivamente, disse que era verdade, a prova, vocês vivem a mesma coisa».

A doença é uma crença, então, vocês vivem na certeza de que a doença é
inexorável.
Não, é, também, uma crença.

Então, depois, você tem o pensamento positivo: você vai dizer «eu estou em
boa saúde».
Você vai, portanto, substituir a crença da doença pela crença na saúde.
Mas, quando você pronuncia a palavra «saúde», isso quer dizer, nesse
mundo, que existe outra coisa que não a saúde, ou seja, a doença.
É, portanto, uma crença que se opõe a outra crença.
Vocês continuam em um fenômeno de dualidade.
Será que vocês creem no que eu digo?

Questão: mas, por trás de tudo isso há, sobretudo, uma forte crença
no amor universal?

Mas a crença não é o Amor.
A crença no Amor e o Amor são duas coisas diferentes, não é?
Pode-se ter a íntima convicção, profunda, de que o Amor é a realidade final,
mas não é por isso que se vai viver o Amor.
É, ainda, uma crença.
Não é demandado crer, é demandado viver o Amor.
Não é a mesma coisa.

Questão: a queda do homem começou com o pensamento humano?

É o quê, a queda?



Questão: a separação.

Eu prefiro essa palavra, de qualquer forma.
A separação começou com o pensamento humano, efetivamente.
A questão e a resposta são a mesma coisa, é prático.

Questão: quando Cristo disse «se vocês se reúnem a três, eu estarei
entre vocês». Ele fazia referência a um número de pessoas ou à fusão
corpo/alma/espírito?

Ele fazia, realmente, referência à multidão de seres que se reuniam no
objetivo do Cristo.
Quando Ele dizia «quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome»,
Ele disse uma vez «dois», Ele disse uma vez «três».
Em todo caso, isso quer dizer mais de um.
Mas será que isso quer dizer que, sozinho, o Cristo não está aí?
Tampouco, isso não quer dizer isso.
Isso quer dizer, simplesmente, que, quando há intenção coletiva, ou seja,
superior a um, nesse caso, Sua presença é muito mais tangível, mas não é a
Trindade corpo/alma/espírito, são, verdadeiramente, pessoas.

Questão: o Pai é Trindade?

A questão é muito complexa, mas isso vai resolver-se muito facilmente: o Pai
é três em um.
O Pai é Trindade na Unidade e Unidade na Trindade.

Questão: qual é seu olhar sobre as mídias?

É o quê, as mídias?

Questão: os meios de comunicação atuais.

É uma paródia de comunicação.
Vocês têm a impressão de comunicar-se, mas vocês se comunicam cada vez
menos.

Então, vocês têm mídias, como vocês dizem, modernas, nas quais a
informação circula de um extremo ao outro do planeta, instantaneamente.
Isso lhes dá a impressão de que se tornaram muito inteligentes, porque que
não importa quem digite uma palavra em algum lugar, e há informações como
se ele tivesse feito estudos durante trezentos anos.
Então, efetivamente, é muito satisfatório, de algum modo.

Vocês têm acesso a muitas coisas.
Mas a verdadeira comunicação não é uma comunicação visual, intelectual.
A verdadeira comunicação é uma comunicação de coração a coração, e isso
não é possível com máquinas.

É, já, difícil, de corpo a corpo e de coração a coração entre dois seres
humanos, então, se vocês põem em cima a tecnologia, é a informação ou,
antes, eu diria, a deformação.

Questão: a instalação de redes magnéticas, segundo Kryeon, poderia
servir para despoluir a Terra de ondas, em especial, ligadas à internet?

Primeiro, você fala de instalação de redes magnéticas terrestres.
Mas as redes magnéticas terrestres sempre existiram.
Sem isso, a Terra não existiria.
Primeira coisa.



Em contrapartida, essas redes magnéticas podem reposicionar-se,
reprogramar-se.
Agora, você crê que redes magnéticas podem apagar redes elétricas, os
dados que transitam via internet?
Mas não há apenas internet, há muitas outras coisas.
Você pode falar de ondas que correm sobre este planeta.

Hoje, é uma cacofonia de ondas.
Infelizmente, eu não creio, de modo algum, que as redes magnéticas
terrestres sejam suficientes para suprimir a nocividade dessas diferentes
ondas.
Isso pode, talvez, em certa medida, atenuar os efeitos delas, mas, em caso
algum, fazê-las desaparecer.

Questão: como conciliar vida profissional e espiritual?

É impossível, exceto se você trabalha na espiritualidade, como eu o fiz.
Mas, naquele momento, não é mais, o trabalho, é o prazer.

Mas como você quer trabalhar e estar no espiritual?
É impossível.
Você pode ter compromissos, até certo nível.
Infelizmente, a partir do momento em que você trabalha, mesmo em algo que
lhe agrada, que leva a sério, o trabalho, mesmo com prazer, é algo que vai
tornar dificilmente conciliável o interesse intelectual, no sentido básico, e uma
espiritualidade vivida.

Coloque-se a questão, se aqueles que se chamaram os Mestres espirituais,
na vida deles, você conheceu quem trabalhava.
Então, coloque-se a questão: por quê?
E eu não falo, unicamente, do Oriente.
Olhem, também, do lado do Ocidente.
Será que os diferentes taumaturgos, os diferentes Santos, os seres
despertos trabalhavam?
Dê-me um único exemplo de seres despertos que tenham trabalhado.

Questão: qual é o impacto de estruturas piramidais sobre as
estruturas energéticas?

Eu não sou um professor para as formas, eu.

Questão: e pôr-se, a si mesmo, na própria pirâmide ou
própriaMerkabah?

Pessoalmente, eu não penso nada sobre isso, mas é preciso saber que não
é uma moda passageira.
As pirâmides, sempre se falou delas.
Em minha vida, também, mesmo em meu jovem tempo, na Bulgária, à época,
utilizavam-se, já, as pirâmides.
Isso tinha virtudes específicas.
Agora, se você crê que basta visualizar-se em uma pirâmide ou
umaMerkabah é, também, uma forma de crença.
E lembre-se de que, quanto mais você crê em algo, mais está na realidade do
que você é.

Questão: na astrologia, Plutão vai, em breve, chegar em Capricórnio.
Isso corresponde ao fato de que a Terra vai abrir-se?

É o quê, esse truque?
Isso subentende que há eventos inexoráveis, inevitáveis.



Há eventos inexoráveis, inevitáveis, que são etapas, mas a forma de
manifestação é extremamente livre e variada.
Ela depende de certo número de ressonâncias e, também, da psique
humana.

Então, quando eu ouço «a Terra que se abre», por que não quebrada em
quatro pedaços?
Isso quer dizer o quê, uma Terra que se abre?
É uma visão do Espírito, não é?

A Terra, ela sacode, a Terra, ela se move, a Terra tem elementos que estão
mais ou menos em cólera.
A Terra vive uma transformação.
Vocês vivem uma transformação.
Até aí, todos estão de acordo, não é?
Agora, por que vocês querem saber o que eu penso de um evento que ainda
não ocorreu?
Por que vocês querem programar um evento que não está programado?

A posição dos planetas, ela é programada, é claro.
Isso significa algo de preciso, que os astrólogos conhecem e que tentam
cercar, mas a virada do evento, em si, depende de milhares de coisas, outras,
que nada têm a ver com a astrologia.
Isso vai depender de reações humanas, em relação a algumas luas cheias, já,
sem mesmo falar de aspectos, de trânsitos, de planetas lentos.
Então, eu poderia falar-lhes de outros eventos que ocorrerão daqui até o final
do ano, também.
Mas, eu repito, um evento que vai acontecer em dois anos, ligado a
configurações astrais específicas não é nem definido, nem predefinido.
Ele dá uma orientação sobre o tipo de evento.

Efetivamente, simbolicamente, a Terra abre-se.
Ela se abre por quê?
Para deixar aparecer sua dimensão interior.
É uma reversão da Terra.
Reversão, vocês vão dizer-me «isso aí, são os polos que basculam, dê-me a
data, rápido, para que se faça as provisões».
Isso seria um erro, porque pode ser assim como qualquer outra coisa.
Frequentemente, os astrólogos são capazes de predizer, na trama
astrológica, um tipo de evento, mas não o evento em si mesmo, caso
contrário, isso se saberia, hein?

Questão: quais seriam os eventos previstos para o fim do ano de que
você falou?

Eu falo, desde o ano passado, da crise financeira, alimentar, da crise dos
transportes.
Vocês estão em plena caca que veem todos os dias, e isso é apenas o
começo.
Isso não é uma predição, é a realidade do que vocês vivem.

A realidade é feita do que vocês vivem.
Há países que estão submetidos aos elementos.
Atualmente, vocês compreenderam, o que domina é a terra e a água.
Muito em breve, será o ar e o fogo.
Os elementos são apenas a ilustração, ao nível terrestre, de transformações
que vocês vivem no interior de seu corpo físico.

Então, para que lhes serviria saber que, em 24 de julho, às 12 horas, tal país
da América Central será devastado por um ciclone?



O que é que isso vai mudar em suas vidas?
Expliquem-me o interesse em conhecer isso.
É do sensa.... não sei mais a palavra, encontrem-na para mim, é do
sensacional, sim.
Mas, em momento algum, isso vai induzir qualquer transformação.

Olhem os eventos que se produzem, já, há alguns anos.
Todo mundo sabe, por exemplo, que seu sistema financeiro é corrompido,
porque ele é construído ao inverso da verdadeira finança.
Vocês atribuem ao dinheiro o valor em função do tempo.
É um erro, e todo mundo sabe disso.
Todo mundo observa que as bolsas e os sistemas econômicos, financeiros,
estão desmoronando, há mais de um ano agora.
Será que isso mudou algo?
Não.

Tudo está desmoronando.
O fato de saber não permite transformar-se.
É similar para os eventos importantes do planeta.
A transformação, vocês a sofrem, mas não a vivem, contudo, no interior, por
antecipação.

O ser humano é assim feito que, mesmo se ele tenha sob os olhos (de
maneira racional, eu não falo, mesmo, mais, de intuição), ele continua, de
qualquer forma.
Então, o que é que vocês querem fazer com isso?
Por que querem conhecer os eventos?
Vocês os têm sob os olhos, os eventos.
Há colheitas que são destruídas, por toda a parte no mundo.
Eu dizia, já, no ano passado, que os alimentos vão diminuir.
Vocês viram o que aconteceu, no ano passado, com as colheitas.
Isso nada era, em relação a este ano.
Então, o que é que isso vai mudar em suas vidas?
Vocês vão fazer reservas, saindo daqui?

Questão: você está otimista sobre o futuro do planeta?

A um dado momento, em dezembro de 2005, eu estava assustado e
extremamente pessimista, porque pensava, em alguns momentos (e, mesmo,
ao nível de diferentes estruturas galácticas que existem e de diferentes
Conselhos), que a Terra ia não para sua abertura, mas sua destruição, pura e
simples.
Devo dizer que, agora, estou profundamente otimista, mas isso não quer dizer
que as coisas que vão acontecer sejam agradáveis, não é?
Eu estou otimista quanto à finalidade para a Terra e para seus habitantes.

Questão: o que é que pode motivar uma alma a não fazer a escolha da
ascensão?

Uma alma, por exemplo, que está em descensão.
Uma alma que não terminou seu caminho de descida na matéria, que não
terminou sua experiência.
Vocês estão, todos, em momentos diferentes de experiências.
Há os que esperam a ascensão há centenas de anos e, outros, que chegaram
sobre a Terra para viver um caminho de descensão.

Vocês não estão, todos, no mesmo estágio evolutivo.
Vocês não estão, todos, no caminho de retorno.
É por isso que é preciso não julga.
Jofiel falou de seres e de sua liberdade, mas há, também, seres que



chegaram sobre a Terra há muito pouco tempo.
Eles são extremamente etéreos.
Eles estão aí para a descensão, que é o mesmo processo energético, ao
inverso.

Portanto, as almas não estão, todas, no mesmo grau de maturidade, não
estão, todas, no mesmo caminho.
Há as que estão em um caminho para baixo e, outras, para o alto.
Há almas muito evoluídas, que estão em um caminho para baixo, e há almas
menos evoluídas, que já estão em um caminho para o alto.
Portanto, todas as almas sobre a Terra, presentes nesse fenômeno de fim de
ciclo, não são, todas, almas que escolheram o caminho da ascensão ou o
caminho da encarnação ou o caminho da experiência.
Há, também, caminhos de alma que são eminentemente diferentes.

Questão: nesse percurso, onde se situa, verdadeiramente, a escolha?

É uma questão extremamente ambígua, que remete à noção de determinismo
e de livre arbítrio.
Ninguém os forçou a vir sobre esta Terra, absolutamente ninguém, se não é
certo peso ao nível de seus apegos.
Mas, eu repito, não há qualquer obrigação.
Assim como, hoje, não há qualquer obrigação.

O único problema é que há pessoas que lhes dizem: «o livre arbítrio» é
importante.
Então, eu lhes responderia que o livre arbítrio existe até certo grau de
consciência porque, em outro grau de consciência (diferente, nem melhor,
nem pior), não há mais qualquer livre arbítrio, há determinismo total.
Eu responderia, por um trocadilho, que o único livre arbítrio do homem é
saber quanto tempo ele vai levar para compreender o que está, inteiramente,
determinado.
Porque vocês estão determinados.
Vocês têm, todos, a mesma finalidade, mesmo as almas em descida, que
estão se afastando da Luz.

O objetivo é o de voltar, um dia, para a Luz.
Portanto, vocês estão determinados para ir para a Luz.
Todos, sem exceção, vocês estão determinados, como dizia a Mãe, para ser
a Luz e o Amor.

Onde está a liberdade, aí?
Vocês têm a liberdade de recusar, obviamente, mas até certo estágio de nível
de consciência.
A um dado momento, vocês voltarão, de qualquer modo, ao que vocês são.
Portanto, vocês são, inteiramente, determinados.

Questão: o combate entre a Sombra e a Luz é real?

É uma realidade total, que dura uma eternidade, e que se libera, também,
obviamente, no interior de cada ser humano em encarnação.
Não é uma visão do espírito, não é, tampouco, uma crença, é uma realidade,
mas é uma realidade que é preciso superar.

Questão: como superá-lo?

Sendo Luz, Amor, Compaixão total.
Se vocês portam sua consciência nesse combate que existe no mais alto dos
Céus, entre algumas formas de Arcanjos, para citar apenas eles, mas,
também, sobre a Terra (através da dominação de alguns grupos sobre outros



seres humanos), isso vai dizer que vocês ali aportam a energia, portanto,
vocês nutrem isso.
O que quer dizer que o combate da Sombra e da Luz necessita de três
etapas sucessivas no tempo.

Primeiramente, identificar o Bem e ter identificado o Mal, o que nem sempre é
evidente.
Em seguida, é preciso aprender a combater o Mal ou o que se crê ser o Mal.
E, depois, há uma terceira fase, que é a superação do Bem e do Mal, ou seja,
que não se tem mais que combater, porque a Luz torna-se tão forte, que o
Mal não tem mais o lugar para estender-se.
Isso é ao nível da encarnação que vocês passam, necessariamente, por
essas três etapas.

O que acontece, em outros planos, entre as forças arcangélicas, é apenas o
reflexo do que acontece em seu pequeno ser interior.
Mas vocês devem, no final, superar a dualidade do Bem e do Mal.
Portanto, primeira etapa: identificação; segunda etapa: combate; terceira
etapa: superação.

Questão: hoje, a massa crítica das forças da Luz supera aquela da
sombra?

Não é uma questão de massa, é um pouco mais complexo.
Como eu disse, há quase três anos, eu estava extremamente pessimista e
pareceria que a Terra, hoje, dirige-se para seu processo de ascensão.
Entretanto, é um eufemismo dizer que as forças escuras não existem mais
sobre a Terra.

Quando vocês veem o que acontece, isso dá um pequeno arrepio.
Elas se sabem condenadas, mas vocês sabem, é como um animal que se
sente condenado, ele não vai deixar-se condenar, é claro, sobretudo, se ele
pertence à Sombra, suas propriedades de nocividade são exacerbadas.
Mas vocês não têm que se preocupar com isso porque, se vocês portam sua
consciência sobre esses eventos, vão dar a eles ainda mais peso e ainda
mais crenças.
Busquem o reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo.
Não sou eu, hein?, isso vocês sabem.

Questão: hoje, você está, sempre, em acordo com os ensinamentos
que dava em sua vida?

Eu estou em acordo com todos os ensinamentos que eu dei, exceto que,
hoje, eles são não obsoletos, mas superados.
É como a palavra de Cristo: «meus escritos passarão, mas eu serei, sempre,
a Verdade».
O que eu disse, o que pratiquei é a Verdade, também, entretanto, hoje, é-lhes
solicitado superar tudo isso.

Questão: o que você pensa do que propunha Krishnamurti: viver o
instante presente?

É por isso que eu não quero responder o que vai acontecer em dois anos.
É evidente que, quando a Mãe falava de Amor e de Luz, para isso, é preciso
estar no presente.
Enquanto vocês têm crenças, vocês não estão no presente, porque as
crenças fazem referência ao sistema passado, vocês estão no mental.

Quando vocês estão nas crenças, vocês não estão na realidade.
A realidade é parar o tempo, é o instante presente, quando vocês estão



desembaraçados de todos os condicionamentos e de todas as projeções no
futuro.

Obviamente, todo mundo sabe, mesmo aqueles que nada fazem, que algo
está mudando.
Não é preciso tomar os economistas, os financeiros para embotar-se.
Eles sabem muito bem, todos, a título individual, mesmo se não o digam, que
tudo está mudando.
Todo mundo sabe disso.
Não há um ser humano sobre o planeta que não o saiba.

Então, há os que põem a cabeça no saco, tudo vai bem, Madame a
Marquesa.
E agora, Krishnamurti, para voltar à sua interrogação, através das palavras,
utilizando a ferramenta mental, quando ele dizia que apenas havia Verdade no
instante presente, é isso o que dizem todos os místicos, não, unicamente,
Krishnamurti.
Fora do presente não há realização.
O problema é que vocês chegam a um período que é anunciado e esperado
há muito tempo, no qual vocês têm tendência, sem parar, a projetar-se no
futuro: «o que vai acontecer amanhã?».
E, para outros, será: « oh, eu quero purificar meu carma, eu quero purificar
meu passado, para estar livre em meu presente».

Enquanto vocês oscilam assim, entre a limpeza de seu passado – quaisquer
que sejam as técnicas – ou querendo, por exemplo, saber o que vai
acontecer (para vocês, a título individual, ou para o planeta), é a mesma coisa:
vocês não estão no instante presente, vocês fogem do instante presente.

Ora, a Luz e o Amor encontram-se apenas no instante presente.
Não no amanhã, não no ontem.
Aí está a última resposta.
Ela está um pouco mais feliz, aquela ali, não é?

Então, agora, será tempo de concluir nossas trocas.
Eu lhes digo, certamente, até muito em breve, é claro.
Eu lhes aporto todo o meu Amor, eu também, todas as minhas bênçãos,
todos os meus encorajamentos para a Luz, todos os meus encorajamentos
para seu Ser total.
Sejam abençoados, e eu lhes digo até breve.
______________________
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
E, em seguida, vejo também que outros seres juntaram-se a nós.

Então, primeiramente, gostaria de dizer que eu lhes apresento, como de hábito, todo o meu Amor, todas as
minhas saudações e toda a minha afeição.

Questão: como aprofundar a descristalização das emoções?

O essencial a compreender, caro amigo, é que não se desfaz algo ao nível em que ele está situado, ou seja,
não se pode retirar o que eu chamaria uma emoção por outra emoção.
Não se pode retirar o mental pelo mental.

É-se obrigado a recorrer ao que eu chamaria um nível energético, um nível dimensional ou um nível vibratório,
você chame a isso como quiser, que está situado bem acima.

A dissolução de um nó, ao invés da descristalização, é a palavra a mais adequada, porque a descristalização
quer dizer que havia algo cristalizado, descristaliza-se, mas nomeia-se do mesmo modo, enquanto a dissolução
é um processo que recorre a uma consciência superior que vai permitir transcender, eu diria, os limites do
espaço e do tempo ao nível de seu corpo e de sua forma.
Isso é muito importante.

Então, como dizia Jesus: «busquem o reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Não se esqueçam de que vocês entram numa época, como disse o Arcanjo, em que vocês estão em plena
confrontação.
Essa confrontação é entre vocês e o resto do mundo.
Ela é também no interior de vocês.

Então, para superar esse estado, é preciso entrar na não resistência.
A não resistência é a aceitação.
É deixar, é soltar.
É sempre o que eu lhes disse em relação ao controle.
Querer o controle pelo controle, isso para nada serve, porque é uma ilusão.
Em contrapartida, deixar atuar o Espírito e a Verdade e a Luz em vocês, essa é a solução.

Então, com relação a algo que tenha necessidade de ser desamarrado, progressivamente e à medida que
você leve sua consciência sobre o nó, é muito bom identificar tudo isso, e você sabe, pertinentemente, que
você teve respostas, por diferentes vozes, sobre a origem de seu problema.

Então, agora, não é porque você sabe a origem que isso vai desaparecer, trabalhando no mesmo nível.
É preciso trabalhar muito mais na noção da confiança e deixar atuar essas energias que se infundem em seus
casulos de Luz.
Porque elas sozinhas são inteligentes.

As energias das quais vocês se beneficiam desde algum tempo estão ligadas, como disse o Arcanjo Jofiel, à
noção de reversão, à noção da confrontação e também a esse movimento que acontece no interior de vocês.
Quer dizer, isso necessita, se querem, um total abandono à Luz e ao que se efusiona e se infusiona no interior
de vocês.

Apenas assim é que vocês poderão dissolver, de algum modo, os últimos nós e os últimos obstáculos para o
que vocês são.

Portanto, o resumo é deixar atuar, aceitar e aquiescer plenamente a essa Luz que desce e, sobretudo, não
desviar a Luz dizendo: «aí está, vou me servir dessa Luz para ir iluminar o que está acumulado e cristalizado»,
porque isso não funciona de modo algum assim.

É a consciência que, aceitando a Luz, vai permitir à Luz fazer o trabalho.
Mas não é a própria Luz que vai dissolver essa massa que está aí, é a consciência, sua própria consciência que
aceitou a Luz.

O.M. AÏVANHOV – 6 de setembro de 2008
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Não é de modo algum a mesma coisa.
É-lhes solicitado passar agora nisso.
Quer dizer, até o presente, vocês tinham tendência a crer que a Luz ia desembaraçá-los de todos os seus
aborrecimentos, fossem materiais, psicológicos, familiares, emocionais etc.etc.
Até certa época era verdade, isso podia ser feito assim, mas não mais agora, porque vocês entraram em
energias muito específicas que poderiam ser assimiladas, se querem, à quarta dimensão e, portanto, a outro
tipo de aceitação.
A palavra chave é a aceitação.

É o que disse Jesus na cruz.
Abandona-se ao Espírito, na cruz: «Vá, basta! Que sua vontade seja feita, e não a minha».
Então, a dissolução passa por isso e vocês têm todos os exemplos (e eu posso citar um ou vários) de pessoas
que, finalmente, aceitam algo porque isso lhes parece, como dizer..., irremediável, acabado e eles entram na
aceitação.
É o que se produz, por exemplo, quando vocês vão morrer e vocês sabem que nada mais há a fazer.
Então, vocês entram, primeiro, na rebelião, em seguida, vocês querem lutar contra algo e, depois, vem, após,
um período de aceitação.

Aí, não é questão de morte, é claro, mas é exatamente o mesmo princípio que acontece: vocês estão num
período em que devem aceitar e, se aceitam, apesar dos medos, apesar do que lhes diz o mental (que vai
dizer-lhes, sobretudo, para não se mover) e, bem, vocês vão se aperceber que as coisas vão dissolver-se.

Os obstáculos que existiam não vão mais existir, porque são vocês mesmos, e ninguém mais.

Então, para combater algo é preciso não combater.
Isso quer dizer que é preciso aceitar a Luz na consciência e o trabalho far-se-á diretamente pela consciência,
porque a consciência estará centrada na Luz, e uma consciência centrada na Luz não pode deixar no corpo
uma doença, qualquer que seja.
Ou então, é uma doença que está ligada, ela mesma, à transformação, o que é outra coisa.

Questão: por que respirar me dá queimaduras no peito?

O fogo impede a respiração.
O fogo consome, o fogo eleva e, quanto mais se eleva, menos a respiração, que é um ritmo binário, é
necessária.
A um certo momento, ao nível da vivência do Despertar ou da realização que ocorre ulteriormente, produz-se
um processo de parada da respiração.

O que é a respiração?
É o inspirar, parar e expirar, conforme se considera: um ritmo binário ou um ritmo ternário, mas, de qualquer
modo, geralmente, é um ritmo binário, que os lembra de que vocês estão na encarnação, numa forma e que
essa forma, ela infla e ela desinfla.
Ela sobe e ela desce.

Então, viver o fogo é passar na Unidade do fogo e o fogo queima o ar, o que é perfeitamente lógico.

A um dado momento do reencontro com o fogo final (que é o fogo daqueles a quem eu chamo os Hayoth Ha
Kodesh, que é o fogo dos Tronos e dos Querubins), naquele momento, a respiração para.
E isso não é vivido como um obstáculo, é uma transcendência.

E você está no estado e no momento em que há confrontação entre o fogo e sua respiração.
É a última etapa, em que é preciso aceitar totalmente não mais respirar, para que a respiração passe num outro
ritmo.
Mas é preciso vivê-lo para fazê-lo.

Então, o único modo é não procurar respirar, é não procurar o ar, é abandonar sua respiração ao fogo, porque o
fogo vai consumir o ar e vai consumir totalmente a respiração.
É outra etapa.
Trata-se, aqui, da integração do fogo na partícula específica a que se chamam as partículas adamantinas ou,
se querem, os glóbulos de células espirituais a que vocês chamam o Espírito.
Essas partículas de diamante, ou adamantinas, são ligadas ao reencontro do fogo e do ar e o fogo queima o ar,
obviamente.

E é essa etapa que é vivida ao nível do que se chama a Fonte de Cristal (esse corpo situado acima de sua
consciência, acima da cabeça, que eu creio que minha cabeça de caboche – o canal Jean-Luc – chama o
décimo terceiro corpo).
É a reunificação de todo o trabalho alquímico e de elevação que vocês fizeram.
Vocês estão no ponto de junção, quase, para alguns, dessa última reversão.

Questão: qual é o som perfeito, ao centro da cabeça, quando os chacras se põem a girar?



Então, não há apenas um som, caro amigo, há vários sons.
Há sete sons diferentes que são ligados à ativação, em certo plano, dos chacras e, em particular, do chacra do
coração e do centro ajna.

Esses sete sons correspondem a uma graduação específica.
No momento em que o som se faz ouvir (e quando este chega a essa nota perfeita que é um som cristalino e
que corresponde, aproximadamente, eu diria, ao violino, com uma nota Si específica), isso quer dizer que,
naquele momento, vocês entram no alinhamento total: corpo, alma, Espírito, e que a totalidade do Espírito tenta
derramar-se ao nível da alma e do corpo e da personalidade.

O som que vocês ouvem (que se podem chamar os coros celestes) traduz, simplesmente, um nível específico
de consciência que vocês assimilam, por vezes, ao Samadhi ou ao êxtase, mas que, na realidade,
corresponde aos atritos existentes entre o corpo, a alma e o Espírito porque, após esse som, vem, é claro, o
silêncio.

Então, o som é importante, é preciso passar pelos sete sons e, quando vocês chegarem ao sétimo som, no
momento em que vocês se alinham, produzir-se-á um fenômeno de reversão do som.
Quer dizer que esse som perfeito vai transformar-se em som muito mais desagradável, no momento em que a
totalidade do Espírito invade sua alma, talvez não o corpo, mas, em todo caso, a alma.

Naquele momento, vem a experiência de fusão total, que se produz no silêncio, porque há harmonia e não há
mais distância entre o Espírito e a Alma.
Então, é uma etapa preparatória.

Questão: o que nós chamamos a Luz pode ser assimilado ao Espírito Santo?

O Espírito Santo é a Luz, mas a Luz é muito mais do que o Espírito Santo.
A Luz é o Amor, a Luz é a totalidade, a totalidade do Pai.

A Luz é onipresente em todas as dimensões.

Mas a Luz real, verdadeira, autêntica existe apenas a partir da quinta dimensão.

Vocês estão num mundo privado de Luz espiritual.

O único reflexo da Luz espiritual são vocês, os portadores e, ao nível dos astros, é o Sol, é claro.

E a Luz é o que vocês devem encontrar em vocês.

Então, o Espírito Santo é uma característica específica da Luz, cuja função na encarnação é despertar sua
própria Luz.
Mas a Luz é mais do que o Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo é a Luz.

Ndr: ninguém pergunta.
Está muito bem, porque observo que, quanto mais vocês entram na expansão de seus casulos e dessa Luz,
menos vocês têm questões, é maravilhoso!

Questão: como age a Luz no corpo? Uma espécie e elevação da Alma?

Então, a Luz, primeiramente, tem por vocação primeira acendê-los e queimá-los, mas também despertá-los.
Mas, acender é verdadeiramente a palavra que corresponde o melhor possível à realidade da Luz.

Vocês sabem, nos tempos antigos, e em minha vida, os seres humanos passavam vidas, dezenas de vidas, a
buscar a Luz pela meditação, por pilhas de técnicas que deviam passar da consciência do ego ao coração.
Mas há uma possibilidade inesperada, há vinte anos, mais de vinte anos, que a Luz vem para vocês: o famoso
Espírito Santo, de que falávamos há pouco.

Então, qual é o papel da Luz?
É acendê-los, é transcendê-los e dissolvê-los.
Dissolver o quê?
Todas as partes de vocês que não são Luz, ou seja, muitas coisas, obviamente, na encarnação, mas também
fazer de modo a que essa matéria que vocês habitam, ela também, eleve-se para a Luz, ou seja, suba o nível
vibratório do DNA, da célula e de seus centros de consciência e também sua consciência.

Quando a Luz os toca, ela toca, primeiro, sua consciência, mesmo se ela vai ao mais profundo da célula,
porque sua consciência está também na célula, ela não é localizada, assim, em algum lugar, na cabeça ou no
coração: ela é onipresente, sua consciência.

Não se esqueçam de que, antes de ser o que vocês são, vocês são uma consciência.



Ora, a consciência é sensível à Luz, isso é muito importante.

Portanto, a Luz está aí para Despertá-los.

Mas, se vocês não querem Despertar, se vocês não querem acender, o que vai acontecer?
E bem, vocês rejeitarão a Luz, vocês não serão mesmo capazes de colocá-la em algum lugar e aceitá-la.

Mesmo para o ego haverá, naquele momento, algo de terrível, porque, se você põe a Luz sobre alguém que
não quer a Luz, e bem, haverá uma desaprovação total do que você tenta fazer.
Então, isso demanda, não julgamentos, mas demanda fazê-lo no silêncio, ou seja, transmitir a Luz torna-se uma
oração, esperando que o outro, simplesmente, aceite, um dia, a Luz, e você nada mais pode fazer.

Questão: para acolher a Luz é suficiente abandonar-se a ela?

Cara amiga, se você estivesse abandonada à Luz, você já estaria realizada, não é?
Portanto, não é tão fácil assim.

Então, abandonar-se à Luz necessita fazer calar certo número de coisas e, eu repito, não é mandando a ordem
ao mental para calar-se que ele vai se calar, não é mandando a ordem às emoções para acalmarem-se que
elas vão se acalmar, bem ao contrário.

Então, abandonar-se à Luz é um ato de abandono.
O abandono, o soltar, também, se preferem, é um controle, lembrem-se, mas não é algo que se controle.
É um controle absoluto, isso nada tem a ver.

Abandonar-se à Luz passa também pela confiança.
A confiança não é uma vã palavra.

Há pessoas que vão dizer «tenho confiança absoluta», mas, assim que lhes aconteça um pequeno machucado,
eles perdem a fé, ou então, criticam Deus, isso é problema deles.

Mas é preciso compreender que se abandonar, crê-se que seja fácil, mas o abandono demanda trabalho, não é
trabalho no abandono, porque isso não funciona assim.
O abandono é aceitação, é, como eu dizia, aquiescer: «que sua vontade se faça e não a minha».

Assim que você tenha um grama de vontade pessoal, naquele momento, não há mais abandono, é claro.

Então, as pessoas têm medo, porque dizem: «eu não quero abandonar-me à Luz, eu não quero abandonar-me
a algo que eu não conheço».
Mas é estúpido, porque vocês devem viver esse abandono.
O que não quer dizer que, após, vocês estarão abandonados como um marshmallow (não um pé-de-moleque,
mas uma coisa toda mole), que será completamente maleável e formatável pelos eventos exteriores.
Não é tudo isso.

A um dado momento, é necessário aceitar abandonar-se.
Há quem viva o abandono apenas após serem capazes de voltar, de algum modo, a crescer na Luz, crescer de
uma força imperiosa para fazer o que vocês têm a fazer.
Mas é preciso, primeiro, aceitar soltar, ou seja, não se pode encher algo enquanto a mão está fechada.
É preciso, primeiro, soltar, para que aquilo se encha, obviamente.
E é similar para o processo da Luz.

Então, para alguns, o que vai ser o soltar?
Para alguns, será abandonar o trabalho; para outros, será abandonar as crenças.

Em geral, vocês serão todos esperados na floresta [au coin du bois]. Isso quer dizer o quê?
Que vocês creem que fizeram o caminho, ou seja, que vocês creem que abandonaram tudo e chegam à última
etapa.
Tão grande como o nariz no meio do rosto, como vocês dizem.
Vocês têm exatamente a coisa na qual não pensavam, porque era tão grande e tão evidente que ela ocultava-
lhes completamente a consciência e vocês podem rir disso só depois.

Abandonar as coisas exteriores não é abandonar-se.
È extremamente importante.

Abandonar um trabalho, abandonar um companheiro, abandonar algo, uma situação, não é abandonar-se.
Você pode abandonar tudo, sem abandonar-se.

Abandonar-se é dar-se, a si mesmo, à Luz.

Em resumo, há o abandono exterior e o abandono interior.
Então, há situações exteriores que conduzem às energias da confrontação (que vocês começam a viver agora,



desde muito pouco tempo), que foram anunciadas pelo Arcanjo e vocês vão se encontrar confrontados.

Então, obviamente, é preciso abandonar já as confrontações exteriores, é claro (por exemplo, trabalho, por
exemplo, companheiro ou companheira), para passar a outra coisa.
Mas, depois, há o abandono interior, também, porque a confrontação não é unicamente no exterior, ela é
também com você mesmo, é claro.

Primeiro, a confrontação exterior, que vai revelar a si mesmos suas insuficiências e a potência de suas crenças
em relação ao dinheiro, em relação aos hábitos, em relação à sexualidade, em relação às suas necessidades,
em relação às suas faltas.
Mas tudo isso é ainda exterior, é um reflexo.

Após, há o último abandono: é aceitar que a vontade da Luz se faça em vocês.

Questão: você pode falar das «portas» ligadas ao caminho espiritual?

As portas são todas ligadas, sem exceção, a limiares energéticos dimensionais.
Para passar de uma peça à outra vocês cruzam um limiar e abrem uma porta.
É similar em todas as dimensões.

É necessário, efetivamente, escutar o que vou dizer: para abrir uma porta, se ela está fechada, o que é
preciso?
Uma chave, lógico.
É similar ao nível espiritual: há portas que se abrem facilmente. Há portas que se abrem após ter buscado a
chave por longo tempo, e há uma última categoria de porta que é aquela em que você está atualmente.

Essa porta, é preciso cruzá-la, concorda?
Como cruzá-la?
Você procura uma chave, mas não há chave.
São portas que se cruzam diretamente porque são peneiras específicas ao nível dimensional.
É o que vocês chamaram, em sua dimensão, os guardiões do limiar.

Todas as portas se abrem com as chaves, buscando-as, e depois há uma porta que é materializada, ela tem o
ar de intransponível.
Aliás, não há fechadura, não há maçaneta, e, sim, porque essa porta, é preciso passar através, simplesmente.
É preciso parar de procurar a maçaneta e a fechadura, não há.

O único modo de cruzar essa porta é colocar-se diante. E o que se faz para atravessar uma porta?
Torna-se transparente e sobe-se na vibração, de maneira a se dissolver a si mesmo e remonta-se do outro
lado.

É preciso subir na vibração.
Isso pode ser feito de diferentes modos.

Como se sobe na vibração?
Em seu caso, será o que eu chamaria a privação.
A privação de quê?
A privação de matéria, portanto, de nutrição.

Há alimentos, há classificações de alimentos, há alimentos que tornam pesado, há também alimentos que
tornam leve, é muito conhecido, eu creio, na tradição indiana.

Então, selecione os alimentos que fazem subir as vibrações, unicamente.
Vocês olharão em seu instrumento tecnológico, é muito conhecido isso, eu não conhecia bem isso.
Eu conhecia em minha vida, mas está muito distante de mim.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes trago todo o meu Amor, toda a minha bênção e espero revê-los em breve.

Recebam minha gratidão eterna por esses reencontros.
Eu lhes digo até muito em breve.

___________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los neste período importante deste ano.

Como sabem, vocês estão alguns dias antes do Natal.
Estão num período que precede o fim do ano, que é extremamente importante, eu já o disse em muito
numerosas retomas e, cada ano, eu repito porque, durante os doze últimos dias do ano vocês preparam os
doze meses do ano seguinte, cada dia representando um mês.

Então, é melhor viver este período numa atitude de recolhimento, de espiritualidade, de busca de quem vocês
são e do que vocês são.

Aí está, caros amigos.

Então, como de hábito, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e vamos, se querem
efetivamente, começar a interagir, como faço habitualmente com vocês.

Questão: qual é seu ponto de vista sobre o período que vem, em especial a partir de 21 de
dezembro?

O 21 é o solstício.
Como sabem, a partir não de 21, mas de 23, certo número de elementos vão fazer, como dizer..., com que a
Terra não gire mais redonda, é o caso de dizê-lo.

Muitas coisas vão chegar de maneira sincrônica e que correspondem, eu diria, a uma perturbação do éter, ou
seja, do elemento que mantém a coesão de seu sistema solar e da vida em encarnação.

Vocês vão passar, a partir de 23, por um cinturão específico energético que alguns, em momentos passados,
chamaram uma cinturão de fótons.
Mas não se trata de fótons, trata-se de ondas eletromagnéticas que vão precipitar-se sobre a Terra e cujo papel
o mais importante, eu posso dizer agora, é suprimir, em parte ou inteiramente (isso jamais é fixado de antemão)
o éter, ou seja, a força de coesão da matéria.

Então, aquilo pode ir de desagrados menores até desagrados importantes e, isso, de maneira individual, mas
também em função dos lugares onde vocês estão e dos lugares onde estão sobre o planeta.  
Se há quem tenha demasiado calor, outros terão muito frio.
Se para alguns falta água, outros terão muita água.
Se alguns tiverem muito a comer, outros não terão a comer.

Vão acontecer modificações em seus sistemas, de uma maneira geral, tanto em suas crenças como no que
vocês são, como em sua tecnologia, como ao nível dos elementos.
Isto vai acompanhar-se também de manifestações excepcionais ao nível de seu céu.

Quando eu digo «seu céu», eu não falo do cosmos, falo do elemento ar e o céu azul que vocês veem, tudo
isso vai sofrer transformações mais ou mais importantes.

Recordem-se de que eu sempre disse, durante anos, que o que acontecia no exterior acontecia também no
interior.

Vocês não estão, alguns, sem sentir pressões importantes que se manifestam ao nível de alguns chacras e
que prefiguram a chegada dessa corrente.
Aí está o que posso dizer.

O detalhe dos acontecimentos é profundamente diferente para cada ser humano e cada lugar.
Mas, entretanto, creio que cada um de vocês poderá dizer que haverá um antes e um após este período de
Natal.
Aí está o que posso dizer.

É necessário saber que a particularidade desse cinturão eletromagnético é que ele vai repartir-se sobre o que
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se chamam as linhas de falha.
Cada país, cada grupo social, cada técnica, cada indivíduo será, ao final, afetado, de uma maneira ou de outra,
em função do que é.
Por conseguinte, em mesmos lugares os destinos são diferentes, as energias são diferentes, de acordo com
cada pessoa.

Então, cada um poderá viver isso à sua maneira.
Isso pode ir por desagrados energéticos, como sensações incomuns, ou mesmo períodos de confusão mental
ou de nervosismo.

Ao nível dos países, do que acontece sobre o conjunto deste planeta, cada coisa responderá à sua maneira,
eu diria, ao que se manifesta em breve.

Questão: isso vai acompanhar-se de catástrofes naturais?

É muito provável e mesmo quase certo, mas nada é jamais certo mas, entretanto, há elementos de
probabilidade extrema para que modificações ambientais ocorram de maneira irremediável na superfície da
Terra.

Isso não concerne necessariamente a toda a Terra.
Vocês serão afetados e referidos também em função do que vocês são individualmente.

Se vocês estiverem centrados numa dimensão de coração, de generosidade, de amor, esta energia não lhes
colocará qualquer problema.

Em contrapartida as resistências que vocês têm vão se manifestar por pontos de tensão e também por
eliminações de coisas mais ou menos violentas. 

Então, o lugar é função, qualquer que seja, das entidades que estão presentes no momento em que isso se
produz e também em função de dados (digamos históricos) que aconteceram sobre os lugares.

A preconização é a mesma para todo o mundo: encontrar a calma interior.
Encontrar a calma interior é fazer silêncio ao nível das emoções, não deixar a cabeça dominar, não deixar os
hábitos mesquinhos dominarem.
Estarem abertos, tolerantes e na humildade.

Questão: nós temos necessidade de proteções específicas?

A melhor proteção é seu estado interior.

Eu sei que existem outras proteções, como proteger-se de certos tipos de irradiação, isso é possível.
Mas a melhor das proteções é você mesmo e seu estado vibratório, porque, se você se preocupa, como
dizer..., em se proteger, você não estará no estado de Unidade, você estará no medo.

Não se esqueçam, eu repito, é um evento importante, da ordem da Luz.
O que vocês observam, as reações, estas, poderão ser da sombra.

Toda a sombra que foi acumulada no interior da Terra, no interior dos seres, no interior dos países, no interior
das sociedades, no interior das técnicas, surgirá.

Lembrem-se de que é uma energia que se instala, ela vai crescendo e vai instalar-se, mas, uma vez que ela
está instalada, ela não sai mais.
Quer dizer que tudo o que vai se desenrolar no período que seguir corresponderá totalmente à realidade dessa
energia.

Então, também em função do que eu dizia para os doze últimos dias do ano, se vocês sabem contar, há o 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 30 e 31. Vocês estão nos nove últimos meses e a atmosfera de 23 de dezembro
corresponderá à atmosfera do mês de abril etc.etc.
O 24 de dezembro tem a atmosfera do mês de maio.

Vocês constatarão por si mesmos que o próximo ano, dado o nível de energias e de eventos que são
movimentados, o que vocês viverão ali será a repetição perfeita, numa escala muito maior, do que acontecerá
durante os nove últimos meses do ano.

Questão: esses fenômenos seriam sempre acompanhados de muito frio?

Perfeitamente, mas talvez não aqui, na região, mas, em todo caso, haverá temperaturas absolutamente
inacreditáveis em algumas regiões.

Questão: viajar pode apresentar riscos?



O único risco é interior.
Se vocês estão perfeitamente, como dizer..., alinhados e centrados no coração, onde quer que estejam, isso
não tem qualquer espécie de importância a priori, mas, obviamente, para o ser humano, é melhor estar num
lugar mais calmo e não exposto à loucura humana ou à loucura dos elementos.

Eu já disse que todas as cidades colocavam problemas, obviamente, mas, entretanto, lembrem-se de que isso
vai reproduzir-se e de que haverá numerosos sinais que piscarão no interior de sua cabeça, de seu coração e
de seu sentir.
Vocês terão injunções que lhes dirão: «oh, lá, lá, não sei porquê, mas não posso ficar aí».

Para nada serve querer planejar partidas, mudanças à vista, porque isso provaria, eu repito, que vocês estão no
medo.

Mas, isso dito, se eu estivesse ainda vivo, obviamente, eu preferiria estar em plena natureza do que numa
cidade.

Questão: os eventos vão estender-se em todo o ano de 2009, num crescendo?

Irá num crescendo e, sobretudo o ser humano será privado de todos os seus modos de interações e de
comunicações, sejam os meios de transporte, tudo o que servia para trocas (como o dinheiro) e tudo o que era
comunicação, viverá períodos de perturbações e, sem entrar nos detalhes, mas que vão obrigá-los, não vocês,
certamente, mas outras pessoas, a colocarem-se questões, digamos.
Questões sobre os acontecimentos, obviamente.
Questões sobre a ligação entre esses eventos e fenômenos de manipulação pela tecnologia ou também pela
chegada de algumas perturbações visíveis ao nível cósmico.

Questão: tudo isso explica as sensações de peso na cabeça?

A energia penetra pela cabeça.
Isso é uma evidência.

Obviamente, é seu pólo elétrico o mais alto.
É ali que vocês recebem essa energia em vocês, pressentindo, para a maior parte, o teor e a intensidade.

Proteger-se dessa energia para nada serve porque, se ela não entra pela cabeça, ela entrará por outros
lugares, de qualquer modo.
Ela é feita par ir ao coração.
Ela não é feita para descer à parte inferior das costas e despertar o kundalini.

Esse fogo cósmico deve acender o fogo do coração.
É o objetivo dele.
Mas, se vocês não são capazes de acender o fogo do coração, acender-se-ão outros tipos de fogo ligados
aos chacras inferiores, ou seja, raivas, doenças, agressividade, assassinatos e putrefação de corpos
extremamente rápida.

Muitas doenças vão, aliás, aparecer.
Isso não concerne a vocês, pelo momento, nesta região da Europa, mas vocês aprenderão que, nos países os
mais mal divididos vão aparecer doenças virais extremamente fulminantes, bacilos que haviam desaparecido
desde muito tempo, a priori, da superfície da Terra e que se reativam.

Lembrem-se do período, há alguns anos, de grandes frios, onde efetivamente estava inscrito na trama astral de
que esse grande frio devia chegar até vocês.
Ele jamais chegou até vocês porque há tramas astrais que se modificam.

Em contrapartida, as tramas astrais modificam-se em função do humano, mas, em contrapartida, tudo o que
vem da ordem cósmica, ou seja, enviado pelos sóis, enviado pelos buracos negros ou pelos planetas, tem uma
influência real e concreta sobre vocês.
E isso obedece a um calendário extremamente preciso ao nível do que vocês chamam o tempo.

Questão: os três dias que deviam ser anunciados por Maria vão desenrolar-se nos dias que vêm?

Isso é do domínio do possível.
É preciso saber que há uma primeira onda dessa energia que chega, aí, agora.
Vocês dela constatarão os efeitos.

O que vocês observarão será o que se produzirá, maior, no próximo ano.
Entretanto, se a intensidade da energia e a intensidade da recepção dos seres humanos encontram um eco
favorável (ou seja, se uma pessoa em dez é capaz de fazer descer um décimo dessa energia em seu
coração), então, sim, vocês terão direito ao que se chamam os três dias e à catalepsia.



Isso é uma eventualidade, mas será necessário, para isso, que um mínimo de seres humanos conduza essas
energias ao coração.
Se esse não é o caso, eu lhes digo que os três dias que vocês viverão (23, 24 e 25) chegarão em abril, maio e
junho (ndr: 2009) e, aí, vocês começarão a ver por si mesmos a possibilidade de viver esse período de três
dias.

Mas, como vocês também sabem, vocês serão prevenidos.

Então, as pressões que vocês têm na cabeça, para alguns, os zumbidos nos ouvidos, correspondem ao fato
de serem prevenidos da chegada dessa energia, mas, nesse barulho, nessa pressão, eu creio que vocês não
ouviram ainda o anúncio feito por Maria.

Então, enquanto esse anúncio não se realiza, não há qualquer temor a ter, exceto urgência, caso em que nós
teremos que agir num prazo não mais de 72 horas, mas de 24 horas.
Mas isso não depende de nós, isso depende apenas de vocês, caros amigos.
Isso não depende de modo algum de nós.
Nós, nós nos temos prontos, simplesmente, para qualquer eventualidade, eu diria.

Questão: Jofiel nos falou de um som específico, como um grito.

Então, um som como um grito será um som que prevalecerá durante o período dos três dias.
Aquele de que eu falo é o anúncio, por um zumbido contínuo, extremamente alto e potente, no qual começará a
modular-se a voz de sua mamãe.

Questão: nós ouviremos então distintamente a voz de Maria?

Perfeitamente.
O filtro de cada humano sendo diferente poderá ser uma simples palavra, mas, de qualquer modo, será um
reconhecimento energético e um choque para a maior parte dos seres humanos.

Questão: como fazer descer o melhor possível essas energias ao coração?

Vocês já sabem, eu já falei disso em numerosas reprises, o venerável RAM falou disso também, fazer descer
as energias ao coração, isso se pode fazer pelo pensamento, mas é também o mental.
É preciso fazer o lugar no coração.
Como se faz o lugar no coração?
Bem, esvaziando-o de todos os pensamentos inúteis.
Fazendo esse famoso silêncio no interior.

Efetivamente, o silêncio exterior pode ajudar a encontrar o silêncio interior para alguns.
O melhor modo é acolher.
Acolher é ir no sentido, eu diria, desse nível de vibração que vem para vocês e não resistir.
Aceitar, acolher, isso faz parte também do soltar e de sua capacidade para entrar no controle.

Questão: é necessário parar as atividades profissionais para viver tudo isso?

Se para alguns de vocês isso é necessário, sim.
Vocês têm a escolha, obviamente, mas se vocês tinham uma visão um pouco menos, como dizer..., voltada
para si mesmos, o que é que vocês querem?

Sua conduta deve ser ditada pelo que vocês querem.
Não é mais tempo de obedecer a convenções, ou seja, dizer «para que eu tenha meu lugar na sociedade é
preciso que eu faça isso ou aquilo».

Agora o lugar não é na sociedade, ele é no Interior de vocês, como pessoa.
O grupo social constituído hoje é um erro, porque ele funciona segundo códigos de ética que vocês chamam
«a lei», que absolutamente não são espirituais.
Não há obrigação social que se tenha diante de sua espiritualidade e do que vocês são.
Então, façam suas escolhas.

Questão: quando as coisas vão começar a ser mais agradáveis para viver?

Então, isso, eu creio que precisará aguardar outra dimensão.
A única coisa agradável é encontrar seu coração, porque é a porta de saída.
Não há outra.

Os eventos exteriores serão cada vez mais desagradáveis.
Não pode ser de outro modo e, como eu lhes disse, a temperatura sobe na água em que vocês estão.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



Então vou, caros amigos, aportar-lhes todo o meu amor e eu vou deixar a palavra a alguém que espera e que é
o venerado RAM.

Eu lhes digo até muito em breve.

_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e eu sou o primeiro a vir, do outro lado,
desejar-lhes um bom ano, se pode-se dizer.

Então, estou extremamente entusiasmado, ainda que a palavra «bom ano» seja um pouco exagerada, eu diria,
em relação ao que os espera, a todos, e toda a Terra.

Vocês estão, como sabem, no ano do acordar e no ano que foi qualificado de despertar.

Então, despertar quer dizer o que?
Não é unicamente o despertar em relação à Luz.
É também o despertar de suas ilusões perdidas, é quando as pessoas vão se aperceber, de maneira geral,
que a humanidade em sua totalidade foi enganada, ludibriada, escarnecida e conduzida, como vocês dizem, no
barco.

Então, obviamente, para as pessoas que não têm a abertura espiritual necessária, isso vai se traduzir em coisas
que são da ordem, como vocês chamam isso?..., dos motins, dos estados insurrecionais.
Vocês viverão isso tão rapidamente como o fogo se põe na palha, isso vai se abrasar extremamente
rapidamente.
Então, essas são as circunstâncias exteriores.

As circunstâncias interiores vão, elas, conduzi-los para cada vez mais lucidez, cada vez mais compreensão,
cada vez mais, também, se seu caminho é da Luz, aceitação sobre o que lhes é pedido em suas vidas para
irem no sentido da Luz e não no sentido de suas vidas materiais, pessoais.

Então, por vezes, o despertar lhes faz um pouco mal, mas não é grave.

Enquanto grupos inteiros se rasgam, outros procuram encontrar a paz e a solução para o que é o problema que
vai encontrar a Terra.

Vocês devem, custe o que custar, estar à escuta de seu ser interior, para, nesta agitação que é o ano do
despertar, situarem-se nas linhas de menor resistência, ou seja, linhas em que vocês aceitam ir no sentido que
deseja a Luz para vocês (que é sempre para seu bem, ainda que aquilo lhes pareça contrário aos seus
interesses pessoais), seja em relação às suas situações ao nível profissional, ao nível afetivo, ao nível de suas
atividades e ao nível do ajuntamento de certos tipos de energias.
Aí está.

É um ano que vai ser muito rico, quer dizer que, como eu digo todos os anos em que retorno, vocês constatam
os elementos que se desencadeiam em todos os sentidos.
Isso será particularmente verdadeiro este ano, pelo que elementos exteriores aos elementos terrestres
propriamente ditos virão interferir com esta realidade.

Quero falar de energias que nada mais têm a ver com os quatro elementos, mas que, entretanto, provocarão
reações extremamente violentas nos seus seres interiores, mas também no ser planetário que é a Terra.

A Terra responde à pressão energética, cósmica, por uma vontade de ascensão.
A ascensão necessita, vocês sabem, separar-se de algumas inclinações para o peso, para o medo e para tudo
o que é contrário à evolução da Luz.

Tudo isso vocês viverão no interior, no exterior.
É um ano, eu repito, que eu qualificaria de essencial.

É essencial porque vai pô-los frente à realidade, à verdadeira verdade.
Ali não há melhor guia que seu ser interior, que o silêncio interior e seu mestre interior para guiá-los num
período, em suma, bastante perturbado para o conjunto do planeta e para o conjunto dos indivíduos sobre este
planeta.

Aí está, caros amigos, desejo trazer-lhes sempre que possível o máximo de lucidez, de Luz, de tranquilidade

O.M. AÏVANHOV – 3 de janeiro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


em relação ao que, agora, está entre vocês.

Então, se vocês têm perguntas precisas eu gostaria, como de hábito, interagir com vocês para tentar iluminar
um pouco esse caminho.

Questão: você tem preconizações para esse início de ano?

Eu aconselharia, ao mesmo tempo em que são, esperar ver a tonalidade dos dias que vêm, eu diria, as
algumas semanas que vêm, em especial até ao fim de seu mês de fevereiro, banharem-se das energias Luz
que lhes chegam sobre Terra.
Banharem-se também das reações que não são sempre luminosas sobre Terra, mas também em vocês.

Em função do desenrolar do que acontece no interior de vocês, mas também sobre o planeta, daqui até
fevereiro vocês terão cada vez mais lucidez sobre o que têm a fazer, como fazê-lo e como realizá-lo.

O período de janeiro e fevereiro é um período em que é necessário encontrar a estabilidade, porque o que vai
acontecer será extremamente desestabilizador.
O importante é o instante.
Focalizem-se sobre o que acontece no instante, em vocês, sobretudo durante esses dois meses.
 
O tempo da ação virá bastante cedo, tranquilizem-se.

Questão: por que tantas pessoas sentem cansaço, à tarde?

Então, é ligado, por um lado, à descida das energias cósmicas que há, mas também a preparações a
fenômenos energéticos chamados «transição» que precede, de maneira imediata, a ascensão.

Questão: como preparar-se o melhor possível, além do fato de facilitar a recepção?

Há apenas isso a fazer.

Alguns começam a vivê-lo, outros o viverão de maneira episódica, alguns dias, e outros estão ainda mais
distantes, eles caem, eu diria, inanimados, durante alguns momentos.
Isso começou.

Isso corresponde a um processo de início de ascensão.
Vocês se extraem, pouco a pouco, por patamares (em alguns momentos para outros e outros, de maneira
permanente) deste estado dimensional no qual vocês viveram.

E quanto mais penetrarem neste estado de transição ou estado que chamam também a estase, fenômeno em
que tudo para.
São preparações.

E durante esta preparação como que em outros lugares, como desconectados do quotidiano que fazia seus
dias.
Vocês estão num outro estado.
Não haverá, em breve, outra alternativa, de qualquer modo.

Vocês têm apenas a considerar que é o Espírito que bate à sua porta.
É sua alma que pede, ela mesma, esse processo de elevação, de ascensão.

Como eu já disse em numerosas reprises, focalizem-se na Luz e nada mais.

Aconselho-os, aliás, a todos e a cada um, que encontrem momentos de silêncio interior e de solidão, ainda que
não sejam muito longos.
Então, no momento em que vocês sentem esta energia chegar, retirem-se do grupo no qual estão para viverem
solitariamente este estado energético que é extremamente importante integrar em si para, após, irradiá-lo sobre
o conjunto dos outros.  

Questão: como vai viver-se a transição das terceira e quinta dimensões nos anos que vêm?

Isso é extremamente diferente.
Há vários grupos de seres.

Há seres que vão transitar e que vão ascensionar e fazer desaparecer o corpo, diante de seus olhos, desta
terceira dimensão.

Outros estarão mais ou menos confusos, com uma espécie de defasagem.

E outros, enfim, (infelizmente para eles porque é muito duro) serão missionados para aquilo, para participarem
ao mesmo tempo da quinta dimensão e ao mesmo tempo da terceira dimensão, com todas as tensões



ao mesmo tempo da quinta dimensão e ao mesmo tempo da terceira dimensão, com todas as tensões
energéticas que isso provoca.
Esperamos ter o máximo de seres capazes de viver isso, porque temos necessidade de ajuda ao nível
vibratório e de apoios encarnados nesta terceira dimensão.

Questão: como gerir o melhor possível estas tensões?

Evitando essas tensões, se vocês se beneficiam de momentos de solidão interior, de recepção energética.

Então, posso, sem demasiado me enganar, dizer-lhes que o período de efusão máxima energética vai situar-se
entre 16h30 e 17h30 para as semanas que vêm até fim de fevereiro.
Há também outro período que vocês poderão também aproveitar (se, contudo não estão adormecidos), que
será à noite, a partir de 23h, durante uma hora mais ou menos, cada vez.
São momentos energéticos ou momentos cinéticos específicos que são retransmitidos pelos planetas.

Questão: qual diferença você faz entre «meditar» e «ir para a interioridade»?

Ir para interioridade seria a meditação final, ou seja, aquela que está sem objetivo.
É o silêncio total.
A meditação pode ser ativa ou passiva, mas mesmo a meditação passiva é ativa, porque define um objetivo.

Aí é questão, simplesmente, de acolher a energia.

Então, talvez, para alguns, será uma meditação.
Pode ser que, para outros, será uma revolução.
Para outros, será talvez um fenômeno de paz ou ainda outras manifestações energéticas que ocorrem no
interior do corpo ou da consciência.

Questão: como aliviar as dores de cabeça provocadas por essas descidas de energia?

Há várias técnicas, instrumentos, digamos, que lhes permitirão talvez estarem mais no acolhimento da energia,
se vocês têm dificuldade para sentir-la ou para integrá-la.

A primeira coisa é de início uma forma de meditação antes de acolher.
É, por exemplo, visualizar a rosa, a rosa magenta, uma cor que corresponde à energia do coração.

Vocês podem também, quando sentem esta pressão que desce em vocês, conduzir esta energia, pela
consciência, ao nível do coração.
Pode também, quando ela chegou ao coração, fazê-la descer mais abaixo, ancorá-la ao nível do sacrum
(primeiro chacra), para que ela volte a subir em seguida ao coração.

Tudo depende de seu nível de estabilização, mas vocês pode também deixar fazer a energia.
Se vocês partem no sono ou no sonho, então, deixem fazer.
Isso se fará ainda melhor sem vocês.

Questão: você falou de acontecimentos não ligados aos elementos. O que é?

São ligados à irradiação cósmica, ou seja, ligados ao mesmo tempo à Luz e são partículas carregadas de
informações, cuja propriedade essencial é destrancar, no conjunto da humanidade e formas de vida, mas
também do planeta, códigos de acesso precisos à quinta dimensão.
São energias que não pertencem aos elementos, ainda que possam provocar reações ao nível dos elementos
bastante violentas.

Questão: isso corresponde ao éter?

É exatamente isso.

Questão: por que tantas pessoas têm problemas de respiração?

A sufocação, que talvez alguns de vocês sentem, é ligada a uma modificação do que vocês respiram.

Questão: quer dizer o éter?

Perfeitamente.

Questão: isso explica também como um retardo do coração?

Perfeitamente.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



Então, caros amigos, ainda uma vez eu me regozijo por ter-lhes falado.

Recebam todas as minhas bênçãos.

Eu lhes digo até breve e vou deixar o lugar (mais que a palavra, porque creio que ele tem muito a dizer, mas,
mais, a fazê-los viver) ao venerado RAM.

E eu, eu lhes digo bênção, amor, paz, saudações fraternais e até breve.

_____________________
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vejo que neste início de ano há
pessoas que não me conhecem ainda.
Então, em primeiro lugar, apresento-lhes todas as minhas homenagens, todas as minhas bênçãos e vocês
estão, como de hábito, à escuta do que vou dizer.
Vou tentar, se efetivamente querem, ajudá-los em seu caminho.

Então, como sabem, como sentem, como veem, vocês estão em anos extremamente luminosos.
Alguns vão responder-me «mas, como assim, luminosos? Você não vê toda caca que acontece aqui?»
E eu responderia que a Luz desce, mas como vocês querem que a Luz coexista com a caca, que seja em
vocês ou no exterior de vocês?
A Luz vem expulsar a caca.

Então, obviamente, isso faz barulho, isso faz rebuliço e é isso que vocês vão observar.

A Luz que vem a vocês vem para purificar, vem para cumprir, vem para transformar e, sobretudo vem para
realizar o que foi anunciado desde extremamente muito tempo.
Então, isso pode traduzir-se em vocês por um período, de maneira geral, extremamente estimulante, eu diria,
extremamente potente ao nível de seu sentir.
Isso vai alternar com momentos igualmente potentes em que vocês terão a impressão de estarem
completamente na caca.
Mas isso, ainda uma vez, faz parte dos fenômenos ligados, eu diria, à eliminação, no sentido mais fecal do
termo.
Então, não é necessário ter medo de tudo isso.
Obviamente, as eliminações são processos naturais, não é?

Faz bem muito tempo que há uma espécie de constipação sobre este planeta que faz com que as coisas
fossem retidas desde muito demasiado tempo, sobretudo no que concerne às coisas das quais vocês
deveriam ter-se desembaraçado desde muito tempo, ou seja, tudo o que se opõe à abundância, tudo o que se
opõe à manifestação das energias as mais elevadas do ser humano.
Isso conduz à situação na qual vocês estão e que apenas começa.

Mas não percam jamais de vista que, para além das observações da caca, o mais importante é a Luz que se
efusiona e que chega enfim, eu diria, sobre este planeta.

Aí está o que tinha a dizer em preâmbulo e para desejar-lhes um muito bom ano.
Eu lhes desejo, ainda uma vez, muitas eliminações.

Vai de sua saúde espiritual e de sua evolução para um futuro muito mais luminoso e muito mais feliz do que o
que foi o caso sobre este planeta, nesta dimensão.

Então, paralelamente a isso, como sabem, gostaria de instalar perguntas/respostas, porque eu acho que cada
um pode se reencontrar em cada uma das perguntas.
A resposta que tento trazer pode lhes dar, ainda que não seja sua pergunta, uma iluminação específica sobre o
que você tem a viver durante os alguns anos que restam ainda a esta Terra percorrer no antigo mundo.

Aí está, caros amigos, agora eu lhes dou a palavra de modo a poder exprimir certo número de elementos que,
espero, será uma ajuda, eu diria, um efeito laxativo sobre vocês, para lhes permitir eliminar o que deve sê-lo.

Questão: que você pensa das técnicas de lavagem pelo café?

Vocês podem lavar com muitas coisas, mas o mais importante, obviamente, ainda que o intestino delgado é a
resultante orgânica desta eliminação, o mais importante, mesmo assim, não é a caca física, não é?, é eliminar a
caca da alma.

É o que a caca da alma?
É tudo o que vocês construíram com sua personalidade: o medo, a apropriação, a inveja e todos os defeitos
que fazem a humanidade e que temos encontrado um dia ou outro.
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Eu falava dessas constipações lá, eu.
Obviamente, há também eliminações que devem se fazer.
Elas são a contrapartida, eu diria, ao nível físico.
Mas o mais importante situa-se na iluminação das zonas constipadas da alma, porque é lá que vai ser
necessário limpar tudo isso.
Como?
Com a Luz.

Questão: qual é a diferença entre coração interior e coração espiritual?

O coração interior é um ponto fictício que não é o coração órgão e que tampouco é o timo.
É o coração do coração.
É o lugar em que se faz a conexão com o ser de eternidade.
É o lugar onde foi depositada em vocês o que chamam «centelha divina».
Então, não é de modo algum o coração órgão.
É o coração interior para assinalar que é um ponto que não está no exterior, mas em pleno meio da caixa
torácica, em pleno meio do coração.
É o coração do coração ou coração interior.
É esse ponto que deve acender-se totalmente em vocês, porque é aí que brilha a Luz do Espírito.
É ali que há a caca que se deve iluminar.

Questão: o que é então do que é chamado o coração espiritual?

O coração espiritual é assimilável ao que eu poderia chamar a centelha da alma e não a centelha divina.
A centelha da alma é já colorida pelo caminho que vocês tomaram nas vias das encarnações sucessivas.
Enquanto que a centelha divina é, ela, uma chama, a mais pura que seja e que não pode ser contaminada de
qualquer marca ligada à encarnação.

Questão: como se articulam então as gotas branca e vermelha?

A gota branca (isso é a linguagem dos tibetanos, não é?) corresponde à alma ou à centelha divina.
A gota vermelha corresponde à centelha da alma.
É uma Luz que é já colorida, enquanto que a Luz branca é o reflexo, com palavras, eu diria, o mais adequado
do que é a Fonte divina.

Questão: o coração interior é o ponto o mais próximo do Pai?

É uma boa imagem. Obviamente.

Questão: ali visualizar o Selo de Salomão pode ser útil?

Não, porque o Selo de Salomão, ou estrela de seis pontas, ou Maguen Davi (ndr: estrela de Davi) corresponde
à irradiação do coração, que corresponde ao 4º chacra.
O coração interior está relação, é claro, com do 4º chacra, mas não é o 4º chacra.
Então, a única visão que vocês podem sugerir, eu diria, é a imagem de uma chama cristalina, transparente,
translúcida, brilhante, mas não um símbolo.

Questão: qual é o estado interior, ou o sinal interior, que pode nos informar sobre o instante em que
se reencontra esta chama divina?

Esse momento ocorrerá após o momento em que você viveu o primeiro reencontro com seu Anjo, seja de
maneira consciente ou de maneira noturna.

Naquele momento, o Anjo veio revelar-lhes sua presença.
Sua presença corresponde à ativação em vocês de algumas funções, é claro.
Quando essas funções são ativadas, quer dizer que você iniciou, eu diria, o caminho de retorno ao centro do
coração.
Então, isso vai se traduzir em certos estados vibratórios, certamente, onde se estabelece uma energia
circulando de modo harmonioso ao nível de seu chacra, ou seja, na parte anterior do peito.

Outras manifestações surgem, obviamente, naquele momento, em especial a modificação importante do que é
chamado o canto do Espírito ouvido nas orelhas.
Isso corresponde a mecanismos extremamente específicos.

Após, vem a abertura da dimensão do coração interior.
Nisso vocês têm, em especial, um exercício que foi dado pelo ser Ram, eu creio, e que vai corresponder ao
trabalho a efetuar em consciência para chegar ao coração do coração.

Questão: a manifestação do Anjo pode fazer-se sob forma…?



O Anjo é a representação a mais perfeita do Pai, qualquer que seja sua origem ao nível das dimensões, porque
o Anjo não conhece a corrupção.
O Anjo não frequentou as dimensões que nós todos experimentamos na linhagem humana.
O Anjo é puro.
O Anjo não conheceu a queda.
Alguns conheceram a rebelião, mas não conheceram, contudo, a queda, como entidade.

Questão: a tintura da alma espiritual é ligada às encarnações precedentes?

A alma é colorida pelas experiências que vocês tomaram, eu diria, extensivamente, na superfície deste planeta,
ou seja, encarnações e reencarnações sucessivas.
A alma pode ser colorida também pela sua origem cósmica, planetária.
A alma, enfim, pode também ser colorida, eu diria, pelo sentido de sua orientação de evolução: para a matéria,
para o equilíbrio ou para o espiritual.
Então, isso dará colorações diferentes.
O Espírito, quanto a ele, não tem cor, ele está no absoluto.

Questão: poderia nos esclarecer sobre o que acontece hoje, globalmente?

Vocês estão desentupindo as canalizações.
É por isso que empreguei a expressão da caca, há pouco.

A caca que estava escondida, até o presente, porque era necessário que tudo aparecesse como feliz nesse
mundo onde tudo corre mal.

Então, adornou-se de artifícios, eu diria, a verdade.
Iludiram-nos, de todos os tempos, sobre a evolução da humanidade.
E, hoje, como a Luz cria certa forma de tensão no interior do planeta, no interior dos seres, e bem,
necessariamente, ela vai desentupir, esta Luz, e ela vai provocar uma evacuação do que estava corrompido,
que era interior e que se manifesta no exterior.

Vocês vivem a época da grande purificação.
Quer dizer que não é necessário se contentar de ver a caca, mas também a Luz que faz eliminar essa caca.

Questão: esta eliminação acontece também nos sonhos?

É melhor, se você está na cama, efetivamente, não fazer caca na cama.
Por conseguinte, em sonhos, é melhor muito.

Questão: poderia nos falar do astral?

Isso não tem qualquer espécie de interesse.
Vocês passam da 3ª à 5ª dimensão.
O mundo astral, tal como foi descrito, mesmo em minha vida, e tal como foi descrito por numerosos místicos
(com diferentes almas que vagam em diferentes planos, os reencontros vibratórios que se podem fazer entre
os diferentes anjos guardiões), se querem, esta dimensão intermediária a que se chama o astral, está
desaparecendo completamente, ao nível de seu planeta.

Vocês vão ser desembaraçados do astral.
O astral é o plano vibratório onde se acumulava toda a caca ou todas as ilusões.
Estas estão se dissolvendo à Luz do supramental ou simplesmente evacuadas na materialidade.
Portanto, a substância astral esvazia-se de seu conteúdo.
Assim como os demônios são soltos na superfície da Terra, porque eles não podem mais subsistir no interior
do astral que se torna, eu diria, como uma casca vazia, o astral sendo apenas um mundo intermediário.
Não confundir, obviamente, com o etéreo e com o supramental (que, naturalmente, nada tem a ver com o
mental).

Questão: é desejável centrar-se o mais frequentemente possível no coração interior?

É mesmo a melhor prescrição que se pode dar porque, como a caca estará no exterior, o único lugar que
estará limpo e calmo, será o coração interior.
 
Questão: esta dissolução do astral vai se acompanhar de manifestações como raivas, medos…?

Tudo o que é ligado ao astral vai manifestar-se porque, obviamente, ele não quer morrer.
São também, efetivamente, as frustrações, e também a busca desenfreada dos desejos e dos prazeres que
não são ligados ao estado espiritual.
É a corrida desenfreada à posse, em todos os sentidos do termo.



É tudo o que faz certamente o mal do ser humano através dos mundos emocionais.
Tudo isso deve evacuar-se.

As raivas não podem penetrar e permanecer no interior do coração quando a Luz chega.
É necessário efetivamente que aquilo saia e isso vai provocar também modificações importantes, em vocês
mesmos, humanos, de seu humor.
Isso necessita encontrar, talvez, períodos de repouso mais importantes, para poder encaixar, literalmente, a
iluminação de toda essa caca que estava no interior de vocês.

Isso necessita períodos de cura em que vocês tenham talvez necessidade de solidão.
Mas, cada vez mais (e essa é uma lógica que é ligada à evolução humana atual) vocês vão sentir, cada vez
mais, o apelo e a necessidade de voltar-se para si mesmos, porque vocês vão sentir, progressivamente e à
medida deste ano que se escoa, que a única saída de socorros encontra-se no interior de vocês e certamente
não no mundo exterior.

Se querem, a coisa a mais importante que pode ajudá-los é que, doravante, vocês devem considerar que cada
minuto de sua vida que se escoa é um minuto que deve ser consagrado à sua evolução espiritual.
Qualquer minuto que não é consagrado a isso é irremediavelmente perdido.
Como sabem, vocês estão em tempos extremamente, como se diz, reduzidos, é o termo exato.
Quer dizer que estão num período em que vocês são obrigados a revelar o desafio e o desafio é qual?
Vocês sabem: é ir para a Luz ou para a Sombra em função do que escolheram, mas é necessário ir à
extremidade do caminho.

É necessário aceitar reencontrar a Luz e se tornar si mesmo esta Luz.

Vocês ali são ajudados pelas hierarquias de Luz.
Vocês ali são ajudados por múltiplas presenças que estão ao redor de vocês.
Mas vocês devem, vocês também, ir no sentido da Luz.

É um ano em que vocês não poderão mais aceitar ter as nádegas entre duas cadeiras, ou seja, ser ainda um
tépido.

Vocês não podem estar ao mesmo tempo na Luz e ao mesmo tempo na Sombra como era cômodo
anteriormente.
Há como uma espécie de triagem entre a Sombra e a Luz.
Há uma separação do bom e do mau, em vocês, mas também ao nível da humanidade.

Questão: na nossa sociedade, com suas dificuldades, suas violências, como permanecer centrado?

Então, eu responderia que se a violência o desestabiliza é que você está ainda sensível à violência.
E se está sensível, isso quer dizer o que?
Isso quer dizer você mesmo ainda não resolveu o problema da violência e que no interior de vocês há ainda
violência.

A pessoa que cultiva suficientemente a chama interior, o olhar interior, através de diferentes exercícios de
interiorização, não pode ser afetado pela violência.
Isso não quer dizer que ela é insensível.
Isso quer dizer que ela superou a etapa emocional e que sua consciência o transporta para além do nível onde
se situa o conflito.

O conflito nasce apenas da encarnação.
O conflito nasce apenas da ausência de unidade em sua vibração.

A partir do momento em que você tende a se reaproximar de sua unidade, tudo o que é a violência exterior não
lhe aparece mais assim, porque você está numa outra dimensão, numa outra etapa que faz com que você não
seja mais afetado.

Enquanto você for afetado, isso quer dizer que não regulou em você mesmo o distúrbio.
O elemento que o põe em distúrbio é o elemento que não está desembaraçado de você porque, se você é
afetado agora, corre o risco de ser afetado cada vez mais no que vai se desenrolar sob seus olhos nas
semanas e nos meses que vêm.

Vocês não terão qualquer parte aonde ir para encontrar a serenidade a não ser em vocês.

Questão: ir para a Luz significa aceitar a morte e o desencarne?

Eu responderia, neste fim de ciclo, sim, totalmente.
O desencarne não é obrigatório.
Você pode ser tão iluminado do interior que pode guardar este corpo e fazer como Elias ou Enoque, ou seja,
fazê-lo subir, literalmente, ao céu.



Mas se você não quer ser afetado pelo mundo tal como ele se torna e tal como ele vai se preencher de caca,
eu diria, você é obrigado a encontrar a Luz no interior.
Não há outra alternativa.
Você não encontrará qualquer fonte de contentamento duradouro no exterior.

Questão: como superar as angústias existenciais que criam tensões internas?

Nesses casos é necessário tentar recriar, primeiro, pela consciência (e, portanto, pelo mental, também) um
estado anterior onde se encontrava certa forma de equilíbrio.
Porque não se esqueça que os planos astrais que os separavam das dimensões luminosas estão se
dissolvendo.
Isso quer dizer também que, a partir do momento em que você vive algo que lhe parece violento ou que o afeta
de uma maneira ou de outra, é suficiente voltar-se para a Luz.

Se você tem necessidade de uma representação para esta Luz, dirija-se ao Anjo guardião, dirija-se a um Anjo,
dirija-se a uma forma angélica ou uma forma espiritual, de modo a se conectar a esta Luz.
Não há outra alternativa, porque não se pode lutar contra um estado de alma que é nefasto.
Não se pode lutar contra certas circunstâncias da vida.
Não é tampouco pedido para fugir, mas é-lhes pedido que olhem diferentemente as dificuldades.

As dificuldades não lhes pertencem, elas lhes são transmitidas por seu mental e, portanto, pelo medo.

Todas as angústias existenciais que poderiam manifestar-se à sua consciência durante as semanas, os meses,
os alguns meses que lhes restam, serão, como dizer..., devem ser iluminadas pela Luz interior.
Vocês não devem deixar algo que quereria instalar-se e que os leva para uma escuridão da alma e, ainda pior,
do Espírito.
Isso pode fazer-se apenas através da Luz e certamente não através do intelecto ou de buscas intelectuais
completamente estéreis.

Questão: a aceitação seria um meio para soltar tudo o que é julgamento sobre si e os outros?

A aceitação é uma palavra que pode conter certa forma de resignação, portanto, não é a palavra adequada.
A palavra adequada foi empregada em numerosas vezes durante os anos precedentes, é soltar e controlar.
Aceitação tem uma conotação de que vocês são obrigados a aceitar algo.

Questão: a confiança conviria melhor?

Você pode ter confiança na Luz sem, no entanto, soltar seus apegos.
Vocês podem ter confiança na Luz sem fazer os esforços de soltar e, portanto, de controle.

Por conseguinte, a confiança é talvez uma primeira etapa, mas não é a finalidade, porque a confiança será em
função de elementos de julgamento que não se situam ao nível da consciência, mas ao nível do mental.

Questão: poderia nos falar do soltar?

Soltar é aceitar entregar-se à Divina Providência.
É aceitar que a Luz, infalivelmente, nos conduza para onde se deve ir.
É aceitar entregar sua liberdade à liberdade do Pai que é muito Amor.
Isso quer dizer também aceitar deixar trabalhar em nós o que é luminoso e não mais os jogos do poder e dos
medos.

O soltar é aceitar que existe uma vontade superior que sabe melhor do que vocês o que é bom para vocês,
que sabe melhor do que vocês aonde vocês devem ir.
Porque, qualquer que seja seu grau de iluminação e seu grau de intuição, persistirá sempre, nas escolhas que
vocês efetuam, uma parte do ego e uma parte de sombra.
Há muito numerosas parábolas que foram dadas por Cristo para esta ocasião: a parábola do pássaro, a
parábola do filho pródigo etc.etc.

Questão: o soltar corresponde geneticamente a um código?

Existe apenas um.
A prova mesmo é que vocês estão encarnados porque, um dia, recusaram soltar.
Portanto, a própria presença nesta dimensão está ligada a uma ausência do soltar.

Questão: no futuro, esta codificação vai evoluir?

Sim, necessariamente, porque não haverá mais nada onde reter-se, portanto, não haverá mais tomada, se
preferem.

Quando não há mais nada a ter, vocês soltam necessariamente, porque não há mais nada.



Ou então vocês se retêm às ilusões.

Imaginem que vocês estão em casa e que se dizem «amanhã, eu devo ir trabalhar», sua fábrica é destruída ou
seu trabalho é destruído, mas vocês insistem em ir trabalhar.
Isso não é mais o soltar, é tolice.

Questão: o soltar seria então um abandono total?

Perfeitamente.
É o ego que capitula diante da Luz.

Questão: as destruições das fábricas lhes parecem prováveis num futuro próximo?

São indiscutíveis.
São, eu diria, uma passagem obrigatória.
Tudo o que nasce numa dimensão deve morrer para esta dimensão.
Há início e fim de uma dimensão, mas não há início, não há fim para o que vocês são.

Questão: qual é sua iluminação sobre os implantes?

Vocês chamam isso de implantes porque é moderno.
Eu diria simplesmente que são crenças e certezas interiores, aí está, que lhes foram postas por vocês
mesmos ou pelos outros.

São coisas, progressivamente e à medida de suas vidas, às quais vocês aderiram, nas quais creram e para as
quais se bateram.

Então, obviamente, quando a Luz chega, vocês vão se aperceber que tudo aquilo era para nada.

Questão: qual é o papel estes desses implantes?

Se vocês retiram todos seus implantes, se não têm mais implantes, vocês não têm qualquer razão para estar
aí.

A encarnação é ligada a um programa, um programa que vocês aceitaram.
Esse programa necessitou o implante em vocês de certo número de crenças.
Portanto, vocês assumem suas crenças, e, em breve, poderão se dizer, do outro lado, que reforçaram (e é
verdade) sua capacidade de Luz.
Aí estava o objetivo da experiência.
Mas, no entanto, vocês vão também se aperceber que este gênero de experiências não era obrigatório.

Não creiam que todas as formas de consciência e de vida passam por esta dimensão que é a dimensão, eu os
recordo, da dualidade e uma dimensão onde vocês experimentam a tensão e a oposição, enquanto que o Pai
se manifesta antes de tudo pela atração e não pela oposição.

Questão: é necessário retirar esses implantes?

Eu responderia como Cristo: «busque o Reino dos Céus» e pare de colocar palavras técnicas.
Por que não operação cirúrgica para retirar implantes?
Isso é uma boa ideia, isso, não é? (ndr: risos).

Questão: o que é das religiões?

A religião, qualquer que seja, foi destinada a cortar o homem, contrariamente à acepção primeira da palavra, a
cortar o homem do Pai.
Porque se vocês tomam intermediários, é como se… como explicar isso de maneira simples?
É como se, todas as manhãs, você abrisse sua janela para ver a Luz, e, depois, um dia, alguém lhe diz:
«permaneça na cama, vou acender a Luz para você».
E você vai ficar contente.

Outro dia ele vai dizer: «não vale a pena abrir os olhos, a Luz está aí, você sabe que ela está aí, isso lhe basta.
Eu abri a janela e você sente a Luz do sol».
E depois ele vai levá-lo assim cada vez mais distante da realidade da Luz.
E você vai crer ainda que ele vai falar à Luz por você e você entra então no golpe criado por um intercessor
idiota que vai tomar sua liberdade.

Aí está o que vocês fazem desde milhares de anos com as religiões.
Vocês não podem crescer se não estabelecem relação direta com a Luz.
Vocês não têm necessidade de intercessor.
Vocês têm necessidade de caminhos, de imagens de caminhos, de maneira a conhecerem as vias a seguir,



mas é tudo.

Questão: é exato que os Melquisedeques decidiram um pacto, antes da criação da Terra, para
estarem presentes hoje?

A partir de certo estado vibratório dimensional (e não unicamente os Melquisedeques), a consciência tem a
possibilidade de decidir sua própria criação e se encarregar de sua criação.
Encarregar-se de uma criação num universo limitado quer dizer ser capaz de sustentar a vida, de sustentar o
desenvolvimento das almas e ser capaz de conduzi-las de um início de ciclo a outro início de ciclo.
Isso é válido tanto para as entidades que vocês chamam Melquisedeques como para os Elohim e como para
algumas formas de vida.
É uma constante.

A partir do momento em que você cria, você é responsável por sua criação.
E não se esqueça que a própria criação, nas esferas materiais ou nas esferas dimensionais outras, passa
forçosamente pela adesão a certo número de crenças que devem precipitar, cristalizar uma manifestação da
vida e que deve ir até a dissolução da mesma forma de vida, a partir do abandono das crenças que haviam,
elas mesmas, gerado esta vida ou esta forma.

Questão: se seres podem então acompanhar a passagem de 3ª à 5ª dimensão…

Não falei de 3ª e 5ª.
Falei de todas as dimensões.

Questão: parece paradoxal que, por um lado fala-se de passagem de dimensão à outra e que, por
outro lado, uma forma de vida deva começar e terminar na mesma dimensão?

Mas quem lhes disse que aqueles que estavam na criação eram os que haviam criado?
Para criar algo é necessário ser de uma dimensão amplamente superior ao nível da criação.

Então, obviamente, de tempos em tempos, aqueles que criaram esta dimensão, que estão implicados na
criação desse mundo humano, da humanidade que vocês vivem, percorrem por vezes, através de processos
energéticos específicos, as vias da encarnação, mas sem passar pelo canal normal, eu diria.

Os Melquisedeques procedem assim.

É de maneira completamente diferente para os Deuses criadores que, criando esta dimensão (em especial
aqueles que suportaram a arquitetura desta criação) foram obrigados a acompanhar a criação que levaram a
efeito sob forma de sacrifício de sua própria Divindade durante um ciclo completo neste universo (isso
corresponde a 52.000 anos).

Não são os mesmos que criam uma dimensão e que devem destruí-la.
São os que aderiram a esta criação e que experimentaram esta dimensão, o que não é o caso daquele que a
criou.

Se querem, é como o princípio do burocrata que assina uma ordem em um nível e que os outros executam ou
aderem.
E aqueles que devem destruir a dimensão, obviamente, são os que experimentaram eles mesmos esta
dimensão.

Questão: isso corresponde às entidades ligadas aos crânios de cristal?

Sim, todos aqueles que foram chamados Elohim que, quando do primeiro sacrifício da primeira vida como
seres encarnados (dado que não eram originários deste mundo), eles deixaram a memória através do crânio de
cristal.
Eles se cristalizaram totalmente.
É esse o sacrifício deles.

Questão: existem crenças produtivas, ou outro sistema de crenças, que permitiriam facilitar esta
passagem, contrariamente às crenças limitativas?

Mas toda crença é uma experiência.
Apenas na ausência de crenças é que se revela o Pai.

Questão: crer na Luz não seria então uma crença?

Para vocês, talvez.
Para alguns de vocês, talvez.

Questão: e para vocês?



Eu não creio na Luz.
Eu vivo a Luz.
Não é a mesma coisa.

Questão: isso ilustra a diferença entre crença e conhecimento?

Não, porque que o que vocês chamam conhecimento, em linguagem humana, são sistemas de pensamentos e
sistemas de crenças complexos aos quais vocês aderiram e nos quais creem que, confiando-se a essas
crenças vocês vão encontrar a porta de saída.

O único conhecimento que seja uma porta de saída à sua condição é o conhecimento final.
Não é o conhecimento livresco, não é o conhecimento das tradições.
Essa é uma primeira etapa.

Evidentemente, é importante ter uma busca, mas, hoje, não se esqueçam de que vocês estão nos tempos
extremamente curtos.

A melhor maneira que têm de viver é crer que vão morrer num minuto.
E perguntem-se, a cada minuto, qual é coisa a mais importante que vocês têm a fazer porque, quando se fala
de tempos reduzidos, isso quer dizer que o tempo é curto, ele é muito curto.

Vocês não têm o tempo, agora, de se colocarem a estudar a Kabala durante dez anos.
Não têm o tempo de se colocarem a estudar a astrologia durante dez anos.

Vocês têm apenas que estarem vocês mesmos, desembaraçados de qualquer crença, desembaraçados de
qualquer sistema de conhecimento que é necessariamente e por essência perfectível e limitada.

Questão: o que você entende por «tempo curto»?

Então, aí, entendo estritamente seu cálculo humano.
Se querem um número de dias, posso dá-lo, mas de maneira extremamente precisa agora.

É muito simples, há 1307 dias.
1302 dias, desculpem-me.

Enfim, vocês veem, não é muito, não é?, na escala de uma vida.

Agora, quando eu falo de uma escala, isso faz o tempo o mais longo possível.

Quando eu digo que vocês devem viver cada minuto como se estivessem na prorrogação da Luz, então é
necessário ir às coisas as mais urgentes e a mais urgente é serem vocês mesmos, desembaraçados de todas
as contingências que os bloqueiam no que vocês são.

Então, para alguns, será uma situação afetiva.
Para outros, será um papel na sociedade.
Para outros, será uma doença.
Etc.etc.
Não há mais tempo de procurar uma solução para isso.
É simplesmente tempo de acolher a Luz.

Questão: e após 2012?

Não me cabe revelar-lhes isso.
Esta revelação é do domínio eletivo, eu diria, da Virgem Maria e dos Arcanjos.
São eles que devem fazer os anúncios e não eu.

Eu digo simplesmente que o que lhes resta a viver e o que vocês vão conhecer em breve nada têm a ver com
o que vocês conheceram até o presente, nas condições de suas vidas, na maneira de vivê-las e na forma como
vocês vão eventualmente reagir.

Questão: cada fim de ciclo suscitou tantos questionamentos?

Qualquer fim de ciclo acompanha-se dessas angustiantes perguntas.
Mas, o início de um ciclo (uma vez que o fim de um ciclo é terminado) se faz no entusiasmo, e é normal, e em
todas as dimensões.

Questão: melhor seria então ter uma fé cega na Luz, como uma criança?

Viver a fé da Luz não é viver na Luz.



A fé pode situar-se no mental.
A Luz é uma energia, uma consciência, que trabalha por toda a parte, exceto na cabeça.

Vocês podem ter uma fé cega na Luz, mas a fé não é a realidade da Luz.

Viver a Luz é um processo consciente que excede em muito os mecanismos da fé.

Sei que em numerosos escritos foi dito: «felizes aqueles que terão a fé».
Mas, recordem-se de algumas outras passagens que diziam que vocês podem ter a maior fé (para deslocar
montanhas unicamente pela fé), mas, se lhes falta o Amor, aquilo para nada serve.

Por conseguinte, a fé é uma etapa para o Amor, mas não é o Amor.
A fé não é, tampouco, a Luz.
Eu diria que é um artifício, um estratagema a mais, a palavra é mais exata, criada pelo mental, criada por esta
dimensão, para fazê-los aderir.
Hoje, é-lhes pedido muito mais: não ter a fé, mas viver a Luz.

Questão: como se pode estar certo de estar neste estado de soltar?

Mas vocês ali estão se vivem na Luz.
Não é mesmo mais uma questão que seja permissível colocar.
Quando vocês chegam neste estado, não há mais perguntas.

Questão: nós estamos então ainda muito distantes disso?

Vocês estão ao mesmo tempo muito distantes e muito próximos.

Questão: como aproximar-se o melhor possível desta Luz?

Mas aceitando-a em vocês.

Ela está aí, por toda a parte ao redor de vocês.

Enquanto manifestam-se resistências, tensões, é que vocês ali não estão.

Este estado interior é um estado de Luz.
Na Luz não há sombra.
Na Luz não há dúvidas.
Na Luz há uma compreensão instantânea além do mental.

Não esqueçam de que é um estado ser e neste estado de ser não há lugar para a ilusão, não há lugar para a
interrogação.

Questão: isso significa que é suficiente ser amor incondicional e amor por tudo?

É suficiente, é uma palavra que gosto muito.
Se fosse suficiente, e isso fosse tão simples, ter-se-ia pequenos Jesus na superfície desta Terra.
Vocês concluirão com isso que se está muito distante.

Tem-se muito mais pequenos diabos do que pequenos Jesus, não é?
 
Questão: é necessário falar às crianças e como?

Mas se vocês falam com palavras às crianças que estão na inocência, vocês vão fazer trabalhar o mental delas.

As crianças vivem o que elas têm a viver.
Elas não são informadas pelo mental.
Elas são informadas diretamente pela Luz.

E mesmo se não estão ainda informadas, no momento oportuno, serão certamente elas que ajudarão vocês, e
não o inverso.

Questão: pareceria que muitas almas procuram se reencarnar neste momento?

Os lugares são muito caros, tenho alguns ao mercado negro.
Não, é uma piada de trégua!

Obviamente, porque os períodos de fim de ciclo são extremamente enriquecedores, muito mais que os
períodos de criação, porque nos períodos de criação há poucas pessoas interessadas porque não se montou
ainda, como dizer..., o espaço necessário para acolhê-las.



Então, nas criações, há sempre pouca gente.
E após, há cada vez mais pessoas que se dizem: «bem, eu ficaria bem ali».
Aí está, é muito simples.

Então, há um máximo de bilhetes vendidos em fim de ciclo e infelizmente temos muito poucos bilhetes
vendidos no início do ciclo.
 
Mas é similar para as finais, quando vocês têm suas copas de futebol, obviamente, os bilhetes da final custam
muito mais caro que os bilhetes das eliminatórias.

Questão: a que correspondem as agitações seguidas de esclarecimentos do mental, vividos no fim
dezembro, para alguns?

São efeitos vibratórios da Luz que descem cada vez mais.

Então, alguns vão resistir, terão o mental ainda mais perturbado e outros vão aceitar e vão encontrar-se como
desembaraçados de algumas cacas.
Encontram-se mais leves, efetivamente.

Questão: como acompanhar o melhor possível estes movimentos?

Eu responderia por uma expressão figurada: parem de empurrar, isso vai sair sozinho.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, vou lhes desejar, para permanecer no espírito do momento, muito boas eliminações do que os obstrui
no seu caminho de purificação.

Não se esqueçam que o elemento purificador o mais importante é o fogo, porque o fogo é rápido.
O fogo não sofre de latência no tempo.
O fogo é mais rápido do que o ar, porque ele modifica a forma muito mais rapidamente.

Então, o fogo é um dos componentes essenciais da Luz.

Eu não digo que o fogo é a Luz.
Eu digo que o fogo é um dos componentes essenciais da Luz.

Então, deixem-se regar por este fogo.
É a única maneira de eliminar suavemente o que deve sê-lo.
É a única maneira também de se comportar que limitará os atritos, os congestionamentos e as falsas estradas,
de algum modo.

Então, aí está que posso dizer.

Não vou deixar a palavra ao nosso amigo Mestre Ram, porque as estruturas do canal começam a cansar e eu
tomei todo o lugar, como o constataram.

Entretanto, vou mesmo assim transmitir-lhes todas as bênçãos de Ram e também todo meu Amor.

Não se esqueçam de que vocês são seres de eternidade, que vocês não são o pacote de roupa suja que
vocês acreditam que são.

Vocês são bem mais do que a ilusão na qual acreditam ser.

E tudo isso vai terminar de maneira extremamente amável.
É como o filme de horror: você gira o botão e o horror termina.
É exatamente isso.

Não unam mais importância a fenômenos que têm existência apenas nas suas crenças, mesmo se realizam-se
através do que chamam de fenômenos de sofrimentos, diversos e variados.
Mesmo aquilo é, eu diria, um jogo de papéis e, quando vocês tiverem passado à Luz (com ou sem o corpo),
quando descobrirem a realidade da Luz, compreenderão o porquê de tudo isso.

Mas não procurem compreender o porquê de tudo isso.
Por favor, não se percam nos meandros das hipóteses.
Isso era válido quando vocês estavam no início do ciclo, há cem anos, há cinquenta anos, há dez anos ainda,
mas não agora.
Aí, é-lhes pedida outra coisa.

É-lhes pedido que acolham a Luz e vocês não podem acolher a Luz e continuar a servir a Sombra ou a jogar
ainda que apenas o jogo da Sombra.



Você deve ser autêntico com você mesmo.
Não pode mais mentir a si e mentir aos outros.

Vocês são obrigados a deixar eclodir a Luz, quaisquer que sejam as consequências e elas podem ser apenas
felizes.

O que vocês veem como nefasto é apenas o combate entre a Luz e a caca.

Aí está o que tinha a dizer.

Eu os encorajo a se ocuparem da Luz e de vocês e nada mais.

O resto far-se-á por si, em acréscimo.

Quanto mais vocês imergirem totalmente na Luz que está aí, mais as coisas chegarão como distanciadas e
fáceis.

Quanto mais vocês entrarem em reação a esse mundo e ao que acontece, mais afastar-se-ão da Luz.

Aí está o que tinha a dizer hoje.
Recebam uma vez mais minhas bênçãos e eu lhes digo certamente até breve.

_____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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E bem, caros amigos, como sabem, já faz certo tempo que eu não pude falar com vocês porque tem muita gente que
vem vê-los e eu passo, obviamente, depois do Arcanjo e depois do grande Mestre.

Isso me parece um pouco evidente.
Então, eu aproveito que me dão a ocasião de poder falar-lhes em reunião para desejar-lhes, primeiramente (e
desejar-me também) as boas vindas e também trazer-lhes toda a minha amizade, todas as minhas saudações.

Como de hábito, vamos tentar ajudá-los no seu caminho através das perguntas que terão para me fazer.
Então, caros amigos, eu lhes digo boa noite e ouço o que têm para me perguntar.

***

Questão: o que é da passagem do cometa Lulin?

Como o chamou?

***

Questão: Lulin.

Ele é chinês, então.
É talvez o cometa do novo ano nos chineses, não?

É um gracejo, isso.
Como eu disse, os cometas são as concretizações e as manifestações extremamente precisas de um sinal.

Os cometas são um sinal.
Geralmente este sinal é colorido, se quiserem, de acordo com as constelações ou as estrelas ou os planetas que são

atravessados, desde a Terra que vocês veem, no céu, em relação a este cometa.
Então, a influência dos cometas pode existir apenas partir do momento, vocês compreenderam, em que ele se torna

visível a olho nu.
Isso é a primeira coisa, porque os cometas (ou as extremas concretizações) passam todos os dias, mas o lado visível

vai corresponder totalmente à influência, tal como os dados astrológicos vão corresponder.
Ou seja, de acordo com os lugares do céu que são atravessados pelo cometa e de acordo com as constelações que
são atravessadas (tanto no nível das estrelas fixas como dos seus próprios planetas deste sistema solar) haverá uma

influência específica.
Então, os cometas sempre foram feitos para prevenir.

Já na tradição popular e no imaginário popular, os cometas sempre foram anunciadores de eventos, eu diria,
importantes.
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E, na maioria dos casos, esses eventos correspondem a fatores que não são, no nível dos humanos, extremamente
agradáveis.

Daí o terror que eles sempre inspiraram e também o efeito de cristalização que foi trazido pelos diferentes astrólogos,
nas diferentes tradições.

Então, essa passagem cometária corresponde efetivamente à concretização de grandes seres e, o primeiro deles, é o
Arcanjo, como sabem, Miguel.

Mas qualquer anjo pode também se manifestar e compactar a sua presença e a sua influência sobre esta Terra
através de um cometa.

É importante compreender que, a partir do momento em que é visto, é necessário localizar onde é visto e, em
seguida, tentar ver, se quiserem, o que traz este cometa.

Então, obviamente, há outros elementos que intervêm de acordo com o aspecto visual.
A primeira das coisas que intervêm é, obviamente, a cor, porque nem todos os cometas são da mesma cor.

Há cometas que são brancos.
Há cometas que são marrons.

Há cometas que são azuis.
Há cometas que são verdes.

Então, este cometa é de cor azul e verde.
Isso é importante de compreender.

Os grandes cometas que passaram eram, geralmente, cometas brancos ou marrons.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que o cometa assinala a aproximação de uma energia específica em relação com a influência, eu diria,
de um Arcanjo.

No caso, como vocês sabem, o período está sob a influência e a dominação total do Arcanjo Miguel.
Miguel é aquele que vem fazer a limpeza, como vocês dizem.

Disso vocês sabem também.
Então, também, este cometa, como irão vê-lo, é de cor azul/verde.

O que é que ele anuncia?
Anuncia algo que está em relação com a cor azul, já, e com a cor verde.

Então, o que é o que se aproxima mais da cor azul e verde?
Bem, eu vou dizer que a primeira analogia que está ressonância com aquilo é o manto do Arcanjo Miguel e o manto

de Maria, obviamente.
Então, isso quer dizer que este cometa vai precipitar sobre a Terra duas energias: a energia do Arcanjo Miguel que

vai trabalhar, vocês sabem, através de manifestações do tipo elementar extremamente potentes.
A segunda coisa assinala também a presença da energia de Maria.

Não duvidem efetivamente que, embora Maria e Miguel portem o manto, a energia deles não tem de forma alguma a
mesma, como dizer..., propriedade, obviamente.

É necessário também perguntar-se onde passa o cometa.
Então, a primeira coisa que vocês vão ver é uma conjunção entre o cometa e a lua.

Ele passa no mesmo lugar onde estiver a lua.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o elemento que vai se manifestar está ligado, por um lado, a um reflexo do sol (porque a cor da
lua está ligada à cor do sol que se reflete dentro) e está também ligado às influências lunares.

Quais são as influências lunares?
Estão ligadas, antes de tudo, ao que vocês chamam de água, mas, ainda além, ao que chamam de prata.

A prata é a lua, bem evidentemente.
Não é unicamente o poder, é o reflexo dos valores de troca no nível espiritual que estão no nível solar.

Isso é a primeira coisa.
Em seguida, vocês vão se aperceber de que o momento preciso em que este cometa se torna visível corresponde a

um momento em que ele situa-se na constelação de Virgem.
A constelação de Virgem é, portanto, conjunta a este cometa de cor azul/verde e também conjunta à lua.

Lua e Virgem, então, isso dá o quê?
A Lua e Virgem vão corresponder, se quiserem, no nível deste cometa, à manifestação da vontade divina, feminina,

sobre a Terra.
Isso quer dizer o que, em linguagem um pouco mais precisa?

Bem, isso quer dizer simplesmente que este cometa vai provocar uma série de modificações em relação ao dinheiro.
Disso vocês sabem.

Eu já anunciei muitas vezes, desde vários anos, que tudo o que compõe o seu sistema econômico devia desabar,
porque estava sob a influência das forças da Sombra.

Mais nenhuma peça de moeda, mais nenhum dinheiro que está nos bancos é dirigido pelas forças da Luz.
Por conseguinte, é necessário que este sistema desabe, obviamente.

Então, eu responderia também  que os ocultistas das forças escuras sabem pertinentemente que é necessário servir-
se desta época para tentar transformar o anúncio a ser feito por Maria em coisas sempre também escuras, como, por
exemplo, repetir ainda um pouco mais as explicações já dadas da dominação mundial das elites Luciferianas sobre o

comum dos mortais que virá, por conseguinte, opor-se às manifestações da Luz Micaélica e também da influência
protetora da Virgem.

Vocês irão aprender também que este cometa é extremamente rico no que chamam de gás que é o metano e o
metano é um gás que é um veneno.

Vocês sabem também que o metano é algo que intervém no nível de uma série de mecanismos que permite ao fogo
se misturar com a água.

Há, através disso, algo que é extremamente potente em relação à mistura da água e do fogo que prenuncia, em certa
medida, a mistura da água e do fogo sobre a Terra.

A passagem do cometa não é suficiente para desencadear a realidade de um processo, mas é suficiente para
desencadear a tomada de consciência do processo.

Aí está o que eu queria dizer.
Isso lhes convém ou querem ainda mais informações?

***



Questão: como vai se manifestar esta mistura água/fogo?

Então, a água, vocês sabem (não se vai fazer um curso de química), é a associação de dois gases que vocês
denominam hidrogênio e oxigênio.

Mas são dois gases inflamáveis e que podem também gerar o fogo.
A água e o fogo são apenas os dois, como dizer..., elementos que estão em oposição de fase, mas que possuem os

mesmos constituintes.
Isso é muito importante de compreender.

Isso quer dizer que a mistura da água e do fogo vai ser responsável por uma série de conflagrações e de
deflagrações no nível de seu sistema solar.

Não unicamente sobre a Terra, é claro, mas sobre o conjunto do sistema solar.
Quer dizer que diversos fenômenos astronômicos, já observados pelos telescópios, vão também tornar-se visíveis na

noite no nível do seu céu.
Alguns planetas desse sistema solar vão apresentar sinais extremamente potentes de certas formas de reações

ligadas à água e ao fogo.
É o que já acontece sobre o planeta Marte.
É o que já acontece sobre outros planetas.

Quer dizer que haverá modificações visíveis, registráveis pelas forças científicas do planeta, que vão compreender
que certo número de coisas está mesmo acontecendo no seu sistema solar.

Isso não poderá mais ser escondido e será revelado dentro de muito pouco tempo.
É necessário certo tempo entre o momento em que o cometa atravessa, de maneira visível, o seu céu e o momento

em que o efeito se faz sentir de forma duradoura na matéria.
Em uma primeira fase vocês terão a informação e, em seguida, terão a concretização desta informação na sua

vivência.
Isso quer dizer o quê?

Quer dizer que o planeta Marte, por exemplo, que está ligado às energias da guerra, não é?, vai encontrar-se
reforçado.

Evidentemente, vocês vão observar que predisposições à guerra vão aparecer em muitos lugares do mundo e não
somente em um único lugar.

Há, devido ao que foi manipulado sobre a Terra pelas forças da Sombra, uma predisposição à raiva, à guerra, junto à
maioria dos seres humanos.

É um período em que será necessário (eu diria isso para vocês, é claro), continuar a permanecer tanto quanto
possível centrado e calmo e não entrar na raiva porque a raiva não será uma simples cólera, mas ela irá desencadear

a guerra, também, em vocês e com aqueles contra quem vocês estiverem com raiva.
Os humanos vão se tornar, como dizer..., ainda um pouco mais loucos, se isso for possível.

***

Questão: qual é o tempo de latência entre o aparecimento deste cometa e as reações que vai provocar?

Vocês vão ver que, a partir de um ciclo lunar completo (que corresponde, aliás, a uma data que lhes foi dada a última
vez pelo venerado Arcanjo Miguel), que a partir de 25 de março, os ciclos da Lua não serão mais completamente os

mesmos.
Observem as cores, observem as radiações.

Vocês irão se aperceber de que as energias que estão pelo sol quando da lua cheia (que se acompanham
frequentemente pelas reativações dos chacras superiores do ser humano) serão consideravelmente aumentadas.

Os bombardeamentos energéticos que vêm do sol e retransmitidos pela lua cheia vão se tornar extremamente
potentes, extremamente invasivos, eu diria, no nível dos seus casulos e das suas estruturas e dos seus chacras.

***

Questão: Júpiter também é referido, como Marte?

Júpiter é inteiramente referido.
Então, para Júpiter, as coisas são um pouco diferentes.

Vocês sabem que as virtudes de Júpiter são quase comparáveis ao lado solar, em alguma parte.
Júpiter, como é dito nos textos antigos, é o alegre, certamente, mas, ali, Júpiter não estará de forma alguma alegre.

Júpiter vai também pôr-se em raiva, ou seja, ele vai reforçar sua própria irradiação, além do sol e além da lua.
O mês de março é um mês extremamente importante porque vocês irão observar entre 1º de março e o final do mês
de março (tanto com os períodos da primavera – outono no hemisfério sul -, é claro, mas também os dias que nos

foram dados pelo Arcanjo Miguel) como um vento de loucura sobre esta Terra, tanto no nível da economia e, uma vez
mais, no nível dos humanos, infelizmente.

***

Questão: como vão evoluir os animais?

Um mestre de um cão que seja um selvagem terá um cão selvagem, um mestre de um cão que seja um mestre suave
terá um cão suave, qualquer que seja a raça de cão (exceto se estiver doente, é claro).

Portanto, pode-se dizer que os animais irão se modelar, de algum modo, na evolução do seu mestre.
Isso não quer dizer que eles vão ascensionar, mas entre os animais domésticos, por exemplo, que estão mais

próximos dos homens, que são um pouco evoluídos, obviamente, esses animais encontrarão o caminho de
individuação muito mais facilmente do que os animais que estão junto aos selvagens, não é?

***

Questão: e os golfinhos?



Os golfinhos têm um papel muito importante.
Como sabem, na Intraterra há povos delfinoides.

Os golfinhos que vocês veem (quaisquer que sejam os golfinhos, porque vocês sabem que há inúmeras raças deles
sobre esta Terra), tudo o que vocês chamam de mamíferos marinhos (e mesmo as baleias), são animais muito mais

evoluídos do que o ser humano.
O que vocês veem nesta dimensão, que é a terceira dimensão, é apenas um reflexo.

A verdadeira realidade destes seres situa-se em universos que vocês não podem sequer apreender.
E, então, quando a Terra ascensionar eles não terão mais muito papel em relação à coerência e à coesão desse

sistema.
Por conseguinte, eles não terão mais razão de estar sobre a Terra regenerada.

***

Questão: e os animais que sofrem ou que são sacrificados?

Tudo depende do tipo de animais.
Há animais que têm sido sacrificados pelo homem, que são sacrificados para lhes dar alimento.

Isso eu já disse há muito tempo.
Em junho de 2006, eu havia dito que os animais alados eram sacrificados para fornecer-lhes o alimento.

Mas, em contrapartida, quem diz sacrifício de animais não quer dizer, contudo, fazer viver os animais como máquinas,
como vocês fazem para a maior parte atualmente, ou seja, criações, como vocês chamam aquilo onde há milhares de

animais que são confinados?, em aviário.
Aquilo, não é de forma alguma humano.

É um tratamento inumano.
Mas, no entanto, os outros animais irão ao próprio caminho deles, mas pode-se dizer, efetivamente, que o caminho do

homem ascensionado e dos animais separa-se.
Nas dimensões que vocês vão explorar (para os que terão a possibilidade de viver em outras dimensões) os animais

não terão mais este papel.
Eles não estarão mais ali. 

Vocês estarão em atmosferas etéreas.
Recordem-se de que a maior parte dos animais não tem uma alma individual, exceto, obviamente, para os mamíferos

marinhos, por exemplo.
A maior parte dos animais que não tem alma individualizada, que estão em curso de individualização, para alguns,

não irão segui-los, não poderão segui-los, obviamente, porque, na quinta dimensão, não há animais.
Há pássaros, mas o que vocês verão não corresponde de forma alguma ao que chamam pássaros.

É complicado de explicar.
Digamos simplesmente que, quando vocês falam de pássaro, falam de forma, de algo que se desloca no ar e de uma

estrutura que chamam de alma coletiva.
Ora, na quinta dimensão não pode ali haver alma coletiva.

Há apenas almas individualizadas.
Por conseguinte, os animais, tal como vocês conhecem sobre a Terra (exceto os mamíferos marinhos) simplesmente

não vão mais existir.

***

Questão: o que irão se tornar então estes animais?

Para alguns, eles irão para a individualização.
Para outros, irão simplesmente para a morte e para reciclagem em grupos de almas coletivas.

***

Questão: como a fusão fogo/água vai se manifestar em relação ao carma da França?

A França tem vários carmas.
Em primeiro lugar foi chamada pela Virgem: a filha primogênita da igreja, por conseguinte, ela tem um papel (que ela
não quis desempenhar, aliás, porque os franceses afirmam-se cartesianos, ou seja, que têm necessidade de provas,

de coisas que se resolvem em equações).
Mas, também, os franceses são grandes contestadores.

O mais importante para a França é transporte e comunicações.
Quando digo contestadores, isso quer dizer que, após o período do verão, que será já extremamente penoso, há

todas as possibilidades de que na França se viva uma segunda revolução, como a que tiveram em 1789.
A França, naquele nível, tem um papel de impulso sobre as novas liberdades, mas através do combate e da

revolução.
Haverá também acontecimentos ligados à subida das águas, mas não para imediatamente.

Haverá muita água, mas não a água do mar, por enquanto.
Haverá muitas inundações, também, mas não no verão, depois.

Quem diz problema de transporte diz problema de comunicação e de encaminhamento, não unicamente dos seres
humanos, mas também do que se poderia chamar de alimento e de tudo o que viaja.

Como observaram, também, por enquanto, não houve as epidemias.
As epidemias importantes poderão ocorrer apenas depois da intervenção quase completa do Arcanjo Miguel, não

antes, porque é necessário primeiro que a limpeza seja feita e a limpeza deve atingir, primeiramente, os valores mais
corrompidos no ser humano.

Ou seja, o dinheiro, primeiro e, em seguida, a falta, obviamente, de espiritualidade da maior parte da raça humana
que está completamente adormecida, hipnotizada, anestesiada, em sua vida específica onde quis encontrar a

segurança nas coisas materiais.

***



Questão: há defasagens com algumas datas de acontecimentos?

É necessário que eu lhes diga: vocês passaram do tempo humano para o tempo espiritual.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que, enquanto vocês estiveram em um tempo humano, o tempo espiritual tinha apenas pouca chance.
É por isso, aliás, que as profecias eram muito justas no nível do que é dito, mas não no nível das datas.

Mas, aí, em contrapartida, desde a presença do Arcanjo Miguel, vocês entraram realmente no que é convindo chamar
de Fim dos Tempos, o fim desse Tempo.

Isso quer dizer que as forças espirituais impõem, eu diria, o timing delas.
Como é que as forças espirituais impõem o timing?

Elas não vão impô-lo através de embarcações que virão fazer-lhes “cuco” através das vigias.
Elas vêm, muito simplesmente, obviamente, através dos cometas, através dos planetas e através dos sistemas

solares.
E disso vocês não podem escapar.

Os tempos que vocês vivem foram chamados, na Bíblia, de Tempos Reduzidos, é o famoso Tempo do Apocalipse, tal
como foi descrito por inúmeros profetas.

Vocês entram diretamente nesta época, que é a época da Revelação.
Inúmeras coisas já são reveladas e vocês não estão na extremidade das suas surpresas.

Primeiro, a divulgação da presença extraterrestre, boa e má, aliás.
É também o fim da ilusão, o fim que construiu o homem, que foi construído sobre valores de desigualdade, sobre

valores de dominação, sobre valores de dependência, de poder e de constrangimentos.
Tudo isso termina e vai terminar sob os seus olhos.

Então, obviamente, isso irá provocar, eu diria, uma espécie de desorganização.

***

Questão: como reconhecer os bons dos maus extraterrestres?

Aí, vocês irão senti-lo, simplesmente.
É vibratório.

É bem simplesmente vibratório.

***

Questão: como integrar da melhor forma possível as energias potentes neste momento?

Ser si mesmo.
Evitar os seres que não estão neste estado e que correriam o risco de confrontá-los ou de fazê-los ter raiva.

Imaginem que você vive encontros, como alguns de vocês vivem com o Anjo Guardião, com a Luz, vivem coisas
loucas, inacreditáveis à noite, e que, durante o dia, o seu vizinho, está com uma raiva preta e tira o fuzil para atirar

sobre a família.
Você vai fazer o quê?

É naquele nível.
Isso vai acontecer, não a vocês, mas vai acontecer por toda a parte.

Se vocês tiverem que se deslocar, vão a lugares de fervor, de paz, de calma.
Todos os lugares de aparições (ndr: de Maria) devem ser privilegiados durante o próximo período.

Todos os lugares de natureza feminina, onde predomina a água (mas não torrentes): o lago, os rios calmos e os
lugares onde a energia é redonda, onde a energia é de natureza feminina, porque irão ajudá-los a estabilizar os

níveis de energia que vocês vão viver.
Mas não é necessário ir à quermesse, hein.

A montanha é o lugar da revelação em todas as tradições, obviamente.
A montanha é também de natureza iniciadora.

A montanha evoca, também, poucas pessoas, a calma, a serenidade.
A água, de maneira geral, pode ser bebida.

Pode ser a água que flui nos braços.
Pode ser a água que flui na cabeça.

Pode ser se imergir na água.
Pode ser um bom chuveiro, etc., etc..

Tudo o que está ligado à água.
É melhor, mesmo assim, a água não salgada, porque a água salgada tem um componente específico, ligado à vida,

como sabem, dado que é constituída da água do mar, não é?
Por conseguinte, é necessário evitar isso.

É, de preferência, a água doce.

***

Questão: é Uriel que vem depois de Miguel?

Perfeitamente.
O Arcanjo que é ligado à reversão e à anunciação do novo mundo e que vai terminar, o último ano, pelo Arcanjo

Metatron.

***

Questão: Maria vai se manifestar ao mesmo tempo que Miguel?

Maria já está se manifestando para alguns seres.



Ela vai se manifestar cada vez mais após a passagem do cometa que atravessa o seu céu.
De cores azul e verde, recordo-os.

***

Questão: você pode falar do Sol dos Sóis, Alcyone?

O que lhes dizer mais além do que vocês já sabem?
Vocês vão entrar e vão ficar alinhados com o centro das galáxias, que é o sol de Alcyone.

O sol de Alcyone está ligado, os sóis de Alcyone estão mesmo ligados, à história da Terra, dado que há, na mitologia,
o que se denomina as filhas das Plêiades.

Tudo isso tem uma origem bem anterior à intervenção de Orionis sobre o destino deste sistema solar.
Vocês vão se encontrar realinhados com a sua fonte primordial.

Quer dizer que, além da sua origem e também, digamos, planetária (de tal sistema solar ou de tal outro sistema solar),
antes mesmo de ter tomado pés e encarnação de origem neste sistema solar, vocês vinham todos, nós vínhamos

todos, do Sol central das galáxias, ou seja, de Alcyone, é claro.
O seu sistema solar, eu diria mesmo que o conjunto desta galáxia, vai encontrar-se diretamente no alinhamento do sol

de Alcyone em muito pouco tempo, mas eu não posso dizer mais agora.
A influência já se faz sentir e far-se-á sentir cada vez mais, progressivamente e à medida que vocês avançarem nos

próximos meses e nos próximos anos.
Os meses, até mesmo, sobretudo.

***

Questão: isso vai então interferir na nossa matéria?

Certamente.
A matéria que sofrer a influência dos Sóis de Alcyone vai completamente se transmutar.

É o início da transmutação.
É o início da revelação Divina.

***

Questão: Alcyone vai então iniciar a ascensão?

Certamente.
E o sol faz o reflexo, é claro.

Como sabem, como muitos seres o disseram, supervisionem o sol de muito perto.
Não é por acaso se a Mamãe do Céu mostrou o sol e sempre falou do sol.

***

Questão: quando poderemos ver Hercólubus?

Ele é já visível, amplamente.
Vocês não o veem neste hemisfério, por enquanto, exceto no extremo polo norte.

Ele é, sobretudo, visível do lado oposto onde vocês estão: na Austrália, na Nova Zelândia, na Antártica, na Nova
Caledônia.

Ele irá se tornar unicamente visível quando subir sobre a linha equatorial, ou seja, antes deste verão, mas não ainda.

***

Questão: é o que explica as perturbações climáticas na Austrália neste momento?

Sim, é claro.
Não apenas na Austrália.

Das perturbações climáticas vocês têm apenas um muito frágil vislumbre.
Falam-lhes de algumas coisas, mas vocês não estão a par de tudo.

Por exemplo, os níveis de inundações, os níveis de seca, os níveis de frio, os níveis de neve, os níveis de calor, são
completamente extremos.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

E bem, caros amigos, eu espero ter sido de uma pequena ajuda.
É verdade que, com as revelações que vocês tiveram desde algum tempo, eu posso apenas intervir sobre o seu

quotidiano, não é?, porque, obviamente, quando o Arcanjo ou Orionis intervêm entre vocês, eu creio que eles deram
elementos extremamente precisos.

Eu posso apenas ajudá-los, agora, sobre o andamento espiritual, mas independentemente dos acontecimentos,
certamente, porque vocês os conhecem.

Então, caros amigos, eu espero ter sido de uma ajuda específica e espero poder voltar muito em breve entre vocês.
De qualquer modo, recebam todo o meu Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los tão numerosos e é uma grande honra
para mim tomar a palavra após o Arcanjo.

 
Então, primeiramente, eu lhes transmito, como de hábito, todo o meu amor, todas as minhas saudações.

 
Como vocês sabem, o que eu gosto, com vocês, é, se possível, responder às suas questões a fim de ajudá-

los.
 

Então, eu creio que o Arcanjo (Miguel) decidiu que eu devia intervir com relação ao que ele lhes disse.
 

Então, se quiserem, vou deixar a palavra e vamos interagir juntos sobre o que ele lhes falou.
 

***
 
 
 

Questão: o que significam vibrações no ouvido esquerdo, como se o ar vibrasse?

O.M. AÏVANHOV – 12 de março de 2009
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Então, caro amigo, a vibração do ouvido esquerdo corresponde às primícias da ativação dos chacras
superiores.

 
Nas tradições orientais, ao nível da pressão do ouvido esquerdo (como se houvesse uma vibração)

corresponde à primeira etapa do que é chamado de construção do Antakarana, ou seja, a ponte de Luz que
une a personalidade inferior à alma.

 
Este cordão de Luz parte do chacra que está situado na parte anterior do ouvido, diante dos condutos auditivos

e que vai se construir, pouco a pouco, para lhes permitir entrar em comunicação com o seu Anjo.
 

Isso é chamado de Nadas.
 

Ao final de algum tempo, isso se torna um som e há diferentes tipos de sons que podem ir até a música das
esferas, que é o 7º nível vibratório de contato com a alma.

 
Portanto, obviamente, como disse o Arcanjo, a vibração da radiação, a pressão da radiação, vai se fazer sentir

em algum lugar no seu organismo.
 

Vocês sabem que há seres humanos que, pacientemente, desde um quarto de século, constituíram
progressivamente o corpo de Luz deles.

 
Eles captaram vibrações específicas no momento em que o conjunto do seu planeta passou sob a influência

específica, no mês de agosto de 1984, do seu Sol Central, ou seja, de Sírius.
 

Hoje, e como disse o Arcanjo, vocês vão passar sob a influência do Sol Central não da sua galáxia, mas do
conjunto das galáxias.

 
É um nível vibratório que vocês não conhecem ainda.

 
Ele entra em manifestação, extremamente em breve e os fenômenos de pressão que vocês vão sentir ao nível

dos ouvidos, ao nível da cabeça, é o que o Arcanjo chamou, eu creio, de pressão da radiação ou a Luz
autêntica.

 
Mas é preciso efetivamente prestar atenção: não é porque vocês recebem a Luz na cabeça que se tornam

cabeção, não é?
 

Porque a Luz não deve permanecer na cabeça.
 

A Luz, ela deve descer no coração.
 

E se vocês permanecerem ao nível da Luz na cabeça, vocês estarão na ilusão que chamam de Luciferiana, ou
seja, vocês ficarão tão cegos pela Luz que esquecerão de descer a Luz no coração.

 
Ora, não há ponto de saída fora do coração.

 
Isso é muito importante.

 
A Luz, ela é feita para descer e se encarnar em vocês e transformá-los.

 
Lembrem-se do que dizia São João no Apocalipse, ele disse: «haverá muitos chamados e poucos

escolhidos».
 

Por quê?
 

Porque muitos seres receberão a Luz, mas não é porque vocês recebem a Luz que vocês têm um grande
coração.

 
Vocês têm, no início, uma grande cabeça, mas, após, é preciso que isso se torne um grande coração.

 
Então, uma vez que vocês percebam esta pressão da radiação que desce, é preciso conduzir as energias, pela

consciência, diretamente no coração.
 

Vocês não terão mais tempo, pelo pouco tempo que lhes resta, de fazer o trajeto completo da energia que era
descer progressivamente todos os chacras para ir despertar a Kundalini.

 
Isso, agora, não é mais possível realizar com a nova irradiação que vem.

 
A nova irradiação tem por objetivo apenas descer no coração, porque é a porta de acesso à sua

multidimensionalidade.
 

***
 
 
 

Questão: os extraterrestres vão se manifestar?



Será um espetáculo fantástico porque, obviamente, vocês efetivamente duvidam que todo o mundo espere
essa passagem da Terra para outro estado vibratório, tanto aqueles que vocês chamam os bons como aqueles

que vocês chamam os maus, aqueles nas ferragens e aqueles na Luz, o que não é a mesma coisa.
 

Aí também, o discernimento deverá se fazer.
 

Não é questão de se precipitar na primeira embarcação metálica que chega, nem na primeira embarcação de
Luz.

 
Mas eu creio que, quando vocês fizerem a experiência do que se chama as embarcações de Luz (que alguns

de vocês chamam de Merkabah), vocês irão se aperceber de que não é de modo algum a mesma vibração que
outros tipos de manifestações.

 
Não esqueçam que alguns intervenientes que estão aí para ajudá-los estão em vibrações que são quase

físicas como as suas, porque são seres que foram chamados os «Anjos do Senhor» e, eles, eles vivem na 3ª
dimensão, como vocês, mas eles não têm corpo emocional, ou seja, eles podem intervir nos magmas

emocionais nos quais a Terra vai se encontrar, sem serem afetados.
 

Então, obviamente, vocês verão muito numerosas coisas, como disse o Arcanjo, no céu, mas lembrem-se de
que, o que quer que se manifeste, apenas vocês que podem se salvar sozinhos, não há salvador.

 
Lembrem-se do que foi dito no Apocalipse de São João.

 
Foi dito que Cristo voltaria, mas após o combate.

 
Jamais foi dito que ele virá salvá-los e levá-los pela mão.

 
Apenas você é que pode, você mesmo salvar-se e se conduzir a si mesmo pela mão e pelo coração.

 
***
 
 
 

Questão: fora a importância da interioridade, há medidas práticas a tomar, como, por exemplo, fugir
das cidades?

Tudo é possível, caro amigo.
 

Aquele que encontrou suficientemente sua interioridade pode permanecer no meio da tempestade, mesmo
numa grande cidade, isso não é importante.

 
Mas eu devo dizer que, permanecendo ainda na 3ª dimensão, é evidente que vocês serão confrontados às

condições de vida nas quais vocês se colocaram, em todos os sentidos do termo.
 

Mas, ainda uma vez, não há, como dizer..., situação na qual vocês não possam encontrar o coração.
 

Então, há os que terão medo, que vão se preparar, fazer provisões, outros que vão fazer provisões não de
alimentos, mas de outras coisas.

 
Mas, eu repito, isso não é o mais importante.

 
O mais importante é a interioridade.

 
Se vocês encontrarem a interioridade, bem, vocês não terão mais necessidade nem de beber, nem de comer e

vocês poderão estar num apocalipse nuclear sem qualquer problema.
 

Isso é um falso problema.
 

Então, obviamente, há quem vai lhes dizer «precisa preparar alimento», outros que vão dizer «precisa preparar
velas», outros que vão dizer «precisa preparar isso, preparar aquilo».

 
Mas eu os lembro assim mesmo, o que diz o Arcanjo, que ninguém conhece a data.

 
Cristo disse «eu virei como um ladrão na noite», mas ele virá uma vez que tudo esteja limpo.

 
Vocês não estão ainda lá.

 
Agora, há certo número de acontecimentos que foram descritos por inúmeros médiuns progressivamente e à

medida dos séculos.
 

Isso, obviamente, deve chegar, mas ninguém conhece a data.
 

Por enquanto, o Arcanjo Miguel lhes falou de fenômenos luminosos extremamente importantes e aos quais a
humanidade, em sua totalidade, será confrontada.

 



Então, a melhor das preparações é exclusivamente interior.
 

Depois, obviamente, se quiserem ter bocados de «foie gras» (patê de fígado) de lado para fazer a festa com
uma garrafa de Champagne, efetivamente, isso pode ser muito mais agradável do que água com pão seco.

 
Mas eu não sei se vocês terão verdadeiramente vontade de comer, mas vocês podem sempre crer que sim, é

claro.
 

***
 
 
 

Questão: existe uma galáxia central ao redor da qual girariam as outras galáxias?

Existe, sobretudo um Sol dos Sóis Centrais que é chamado de Alcyone.
 

Alcyone está diretamente ligado à história também desse sistema solar, em particular Alcyone é uma estrela do
que se chamam As Plêiades.

 
Então, As Plêiades desempenharam um papel importante, mas não são as únicas, é claro.

 
Há a influência de Órion que se faz sentir, a influência de Sírius e também de outras civilizações mais ou menos

avançadas no caminho espiritual.
 

Mas a história desta Terra é profundamente marcada pela história, em particular, da intervenção das Plêiades,
há muito tempo, bem antes da Atlântida e, sobretudo, desde a Atlântida, pela intervenção do Senhor do Carma

que se chama Melquisedeque.
 

Toda uma história deste planeta está ligada, desde 50.000 anos, à história dos Melquisedeques.
 

Então, sim, é claro.
 

Vocês entrarão, aliás, no plano do eclíptico, sob a influência desse Sol Central das galáxias, que é Alcyone.
 

***
 
 
 

Questão: Alcyone é visível com os telescópios terrestres?

Sim, é claro.
 

É uma estrela como outra, é uma gigante, é um sol que é triplo.
 

É algo que (se quiserem, eu a chamo assim, como o Arcanjo), eu diria, é o coração do Pai e o pensamento do
Pai que se situa naquele nível, ainda que o Pai seja onipresente, mas há um ponto Fonte e um ponto Retorno, e

é aquele.
 

***
 
 

 
Questão: é exato considerar que o Pai está presente em cada átomo de vida e de matéria e que é Ele

que os anima?

Sim.

Cada partícula, cada parcela de vida não poderia existir, qualquer que seja seu nível vibratório, se não fosse
impulsionada pelo sol do Pai e por Alcyone, é claro.

 
***
 
 

Questão: o que vai acontecer em relação a Júpiter terá mais impactos para aqueles aos quais
Júpiter é já importante em seu tema astral?

Não, porque aí vocês estão no caso, eu diria, de uma influência de uma radiação extremamente potente que
concerne a todos os signos astrológicos, como vocês dizem.

E o destino coletivo, nesse caso, com relação à potência da vibração, vem varrer tudo o que é do domínio
astrológico, eu diria, pessoal.



Não é porque você tem Júpiter exaltado em sua casa que isso terá para você efeitos que serão mais positivos
ou mais negativos.

Isso nada tem a ver.

Aí, você está em processos que não são mais da ordem das energias sutis, mas que são radiações
extremamente potentes que serão emitidas pelo Sol e por Júpiter, sobretudo, e, em seguida, por Hercobulus

(Hercólubus).
 

***
 
 

Questão: é normal ver tantas rinites e espirros nesse momento?

Creio que isso se chama a estação dos vírus, vocês estão no final do inverno, mas há efetivamente muitas
purificações que se fazem por diversas vias.

Há as que vão tocar o corpo físico.

Outras vão tocar as circunstâncias de vida: vocês tinham trabalho, vocês não têm mais trabalho.

Vocês estavam em tal lugar, é preciso ir a tal outro lugar.

Há, como vocês dizem?, ajustes que estão se produzindo, desde já certo tempo para vários de vocês, mas
que irão cada vez mais rapidamente e que vão chamar decisões cada vez mais rápidas.

 
***
 

Questão: Alcyone está na constelação de Touro?

Alcyone está situada na constelação das Plêiades, com as sete filhas das Plêiades.
 

Isso nada tem a ver com o touro.

Não é de modo algum o mesmo aspecto do céu.

É uma questão bizarra, porque vocês efetivamente sabem que os planetas giram todos, nesse sistema solar,
ao redor do sol, no mesmo plano do eclíptico, ou seja, num mesmo plano.

Há planetas que estão num plano e outros que estão em outro plano.

Isso é um fenômeno extremamente preciso que corresponde ao que vocês chamam as forças gravitacionais.

O único modo de manter as forças gravitacionais é que todos os planetas girem no mesmo plano do eclíptico.

Mas há um que não gira no plano do eclíptico e que pertence, no entanto, ao seu sistema solar, mas que
aparece no plano do eclíptico apenas a cada 12.000 anos.

Esse, é o planeta Hercobulus.

Ele passou há pouco menos de 7.000 anos, mas passou no ponto o mais próximo, mas, entretanto, sua
influência se faz sentir.

O que vocês percebem atualmente é apenas a consequência de sua aproximação do plano do eclíptico de
Alcyone, que é outro plano de eclíptico, que está a 90º em relação ao seu, e é isso que desencadeia todos os

processos que vocês estão vivendo na superfície de seu planeta, mas também em Júpiter e em outros
planetas.

Todos os planetas desse sistema solar estão fervendo, literalmente.

Mas é preciso verdadeiramente ser ingênuo para crer que é o ser humano que desencadeia isso com seus
pequenos automóveis, não é?, ou as vacas com seus gases.

Tudo isso é que as coisas lhes foram escondidas.

Obviamente, há seres que conhecem perfeitamente, nas ordens secretas, as passagens por esses ciclos e
eles esperam poder tirar proveito deste conhecimento, mas os pobres, eles não sabem mesmo os níveis

energéticos que serão colocados em balanço daqui a muito pouco tempo.

E eles não poderão absolutamente controlar o que eles haviam previsto controlar.



Eles poderão apenas pontualmente se enterrar, como eles querem fazê-lo.

Mas o problema de se enterrar é que as vibrações... quando é do calor, obviamente, ele não penetra
profundamente na Terra, mas vocês acreditam realmente que a radiação do Pai será alterada ou diminuída

porque vocês estarão sob a Terra?

É o que eles acreditam, mas eles são um pouco idiotas, não é?, aqueles lá. 
 

***

Questão: quando Hercobulus vai se tornar visível?

Eu creio que no ano passado já o Arcanjo Jofiel disse, para esse continente, o mais tardar este verão [inverno
no hemisfério sul], mas eu os lembro de que este planeta é já visível em muito numerosos países.

Infelizmente vocês sabem que a informação não circula nas mídias.

Não vão lhes mostrar as fotos de Hercobulus (Hercólubus) na primeira página de seus jornais da manhã.

Obviamente, vão falar-lhes da crise.

É preciso, sobretudo, pensar na Luz.

É preciso pensar na crise porque, através do olhar que vocês levam sobre esse evento humano, vocês vão se
afastar da Luz, não é?

Mas Hercobulus é já visível a olho nu em alguns lugares, sobretudo nas partes hemisféricas as mais ao norte,
as mais próximas do Ártico e as mais próximas da Antártica.

Por conseguinte, isso concerne, no momento, a zonas que são relativamente pouco habitadas, como, por
exemplo, a Noruega.

 
***
 

Questão: alguns astrônomos dizem que Hercobulus vai tocar a Terra em 2027?

Será melhor que não toque a Terra porque, senão, não há mais Terra completamente, porque o planeta é dez
vezes maior do que Júpiter, é um gigante, portanto, sua influência se faz já sentir.

Obviamente, não haverá jamais colisão, porque seria o fim da Terra.

Ora, a Terra deve ascensionar.

Em contrapartida, meu Mestre, em minha vida, disse-me que havia visto visões terríveis.

À época, eu não via o que ele queria dizer com isso, porque vocês sabem que cada fase da humanidade deve
deixar o lugar para outra fase.

Houve a Atlântida: mais nada existiu da Atlântida.

Houve Lemúria: mais nada existiu da Lemúria.

Houve o reino dos Gigantes, 300.000 anos antes de Cristo.

Quase nenhum vestígio permaneceu.

Cada mudança de humanidade acompanha-se por um elemento privilegiado que permite fazer a limpeza, mas
também passar para outra coisa.

 
***
 

Questão: existe um mundo extraterrestre no interior da Terra?

Existem vários mundos no interior da Terra.

A verdadeira vida, aliás, não acontece na superfície.

Quando vocês estão na superfície dos planetas, vocês estão exteriorizados.



A verdadeira vida situa-se em outras dimensões no interior, porque no interior a Luz, ela vem de toda parte.

Vocês, no exterior, a Luz vem do sol e, portanto, há a Sombra.

Na intraterra há diferentes povos que vivem.

Há humanoides, mas há também os que não são humanoides.

É válido para esta Terra, mas também para o conjunto de planetas que abrigam a vida.

A vida na intraterra corresponde a uma vida em 5ª dimensão, o que não quer dizer que todos vocês vão passar
à intraterra, longe disso.

 
***
 

Questão: a Terra seria semelhante a uma geode [pedra mais ou menos esférica, oca, forrada de
cristais]?

A geode é oca no interior, a Terra não é oca, ela é oca em certa distância.

Há um núcleo, mesmo assim, mas não é um núcleo (como lhes dizem) em fusão, é um núcleo cristalino.

Há um espaço oco, mas não é a totalidade, como numa geode.
 

***
 

Questão: há oceanos no interior da Terra?

Sim, é claro.
 

***
 

Questão: é preciso se proteger de fenômenos luminosos?

Os fenômenos de radiações cósmicas que descem para vocês devem, eu repito, penetrar pela cimeira da
cabeça e descer ao nível do coração.

Aqueles que não estão abertos ao nível do coração e da cabeça vão tomar essas energias nos chacras
inferiores e isso dará cada vez mais humanos que vão, como vocês dizem, que vão se enervar fortemente e

ficar loucos.

Há exemplos desde vários anos, mas isso vai se reforçar cada vez mais.

É a potência da vibração, quando não é capaz de aterrissar sobre a cabeça.

Agora, quando vocês têm a impressão de que a pressão se torna demasiadamente insuportável, é preciso,
prioritariamente, drenar essas energias e fazê-las descer no coração.

Se, contudo, vocês têm a impressão de que isso não basta, vocês podem sempre ou fazer os protocolos
específicos (ou com homeopatia, ou com cristais, ou com orações, etc., etc.) para se desconectarem, de

algum modo, dessas energias, algum tempo.

Os meios são inúmeros.

Inúmeros já foram dados, por exemplo, para enraizar as energias ou ainda cortar o fluxo energético.

Se vocês quiserem cortar o fluxo energético, o modo o mais simples de proceder é colocar o alumínio sobre a
cabeça, porque o alumínio vai bloquear, numa certa medida, a potência das vibrações.

Se vocês quiserem aumentar a potência das vibrações, naquele momento, vocês façam um chapéu de cobre.

Não, é uma brincadeira, não façam isso.
 

***
 

Questão: poderia nos falar dos fenômenos luminosos?



Há vários fenômenos luminosos que apareceram.

A primeira coisa a fazer se você vê um fenômeno luminoso atmosférico (aí, não falo do aspecto do Sol ou de
Júpiter ou de Hercobulus, mas de um fenômeno luminoso que apareceria e que permaneceria no lugar), então,

neste caso, pegue toda sua tralha e mude de lugar, porque é a força de Miguel que se desencadeia nessas
regiões, de maneira extremamente violenta.

Quando digo: pegue sua tralha, é no seu interior, é o momento de entrar na interioridade.

Esses são os fenômenos, eu diria, luminosos atmosféricos que estão no interior de sua atmosfera.

Há outros fenômenos, obviamente, como a 'dança do Sol' que vocês verão muito em breve ou ainda o
resplendor de Júpiter, que vai tornar-se um segundo sol visível a olho nu, ou ainda Hercobulus.

Mas, isso, são fenômenos extra atmosféricos, que assinalarão outros acontecimentos no momento em que os
três acontecimentos se realizarem.

Mas isso é para daqui algum tempo, não é imediatamente.
 

***
 

Questão: ao que correspondem dores no nível do 3º olho (6º chacra) enquanto as energias descem
pela Coroa?

Isso pode manifestar-se no nível de todos os chacras: corresponde a uma ativação do chacra, certamente.

A ativação dos chacras não é uma visão da mente, são fenômenos energéticos, tudo o que há de mais real,
que podem traduzir-se, tendo em conta a intensidade de energia… aí, creio que vocês estão em preparação,
mas creio que o Arcanjo já disse que vocês iriam viver durante 28 dias (exatamente no momento em que o

cometa se tornou visível, entre 25 de fevereiro e até 25 de março) numa fase de preparação energética, mas
vocês não estão ainda na realidade das energias de Alcyone.

Isso vai começar progressivamente por um aumento dos ventos solares, que ocorrerá após 25 de março e dos
fenômenos visuais no sol.

Aí, bom-dia energia, como vocês dizem.
 

***
 

Questão: as crianças que nascem durante este período terão algo de especial?

Esse é já o caso desde muito tempo, ou seja, desde a primeira ativação das redes magnéticas terrestres na
nova frequência (em agosto de 1984) há já uma geração que nasceu e esta geração é já muito especial.

Ela está ou em oposição total a esse momento, ou ao contrário, ela está profundamente iluminada.

Mas essa foi a primeira parte.

A segunda parte (houve várias ondas) ... então há, depois disso, as crianças cristal, as crianças índigo etc., mas
há agora outros tipos de encarnação.

Vocês sabem, ninguém desejaria perder um espetáculo cósmico como este.

Isso se produz tão pouco frequentemente que muitas almas querem vir experimentar.

Mas elas são profundamente diferentes.

Ainda uma vez, o que quer que aconteça, não se preocupem com as crianças.

Nelas, o trabalho se faz automaticamente.

Elas não têm a carcaça do mental para bloquear o trabalho, ou a carcaça das emoções.
 

***
 

Questão: para atenuar o fogo desta energia, a utilização da água é desejável?

Obviamente.



A água é o que acalma o fogo, isso eu não vou lhes ensinar.

É evidente que a água vai lhes permitir canalizar, de algum modo, essas energias.

Então, não falo da água de mar, aí, eu falo da água não salgada, porque a água do mar vai ser um ressoador e
um amplificador, enquanto que a água não salgada vai lhes permitir fluidificar essas energias.

Então, efetivamente, é um período em que os afluxos energéticos necessitam uma suplementação de água e
de minerais.

 
São as coisas as mais importantes.

Tudo o que serve para beber como água, a água também na qual vocês podem tomar o banho e também
banhar-se nos rios (não é a estação, eu bem sei), são águas que vão lhes permitir integrar as energias com

menos dificuldades ao nível da intensidade.
 

***
 

Questão: isso é válido também para os lugares?

É claro.

A água é um suavizante, se querem, é algo que vai servir de tampão, por toda a parte sobre o planeta, para a
amortização das energias.

 
***
 

Questão: hoje, convém ainda fazer filhos?

Então, aí está uma pergunta que me parece particularmente interessante.

Vocês devem continuar a viver quaisquer que sejam as injunções de sua alma com relação às condições de
vida diferentes.

Se sua alma, no ouvido, toda a noite, diz para se salvar do lugar onde está, penso que é necessário obedecer.

Obviamente, há sinais que não enganam.

Agora, fazer filhos ou não?

Os filhos, não se esqueçam de que eles não têm as mesmas preocupações.

Os seres humanos adultos, vocês não têm que se preocupar, como dizer.., de dizer «ah, lá, lá, que é o que vai
acontecer se faço um filho agora?».

Se for o seu dever e o seu destino fazer um filho, então, façam.
 

***
 

Questão: com as energias, por que o hemisfério direito é mais solicitado do que o esquerdo?

Porque há pontos extremamente precisos no lóbulo temporal direito que são os pontos de conexão com sua
Unidade e sua Divindade.

O trabalho das energias na cabeça modifica certo número de coisas.

Há já pessoas que ativaram os chacras desde extremamente muito tempo e que constituíram o corpo de Luz.

Mas, hoje, a energia de Alcyone ativa novas zonas ao nível do cérebro e ao nível do coração.

Quer dizer que, pouco a pouco, e em breve de maneira muito mais brutal, eu diria, vocês vão se reencontrar
confrontados à realidade do que vocês são, ou seja, não ao que creem, não à imagem que querem dar, mas à

realidade real do que vocês são.

Vocês vão se ver tal como são, sem falsa aparência e, isso, é a energia de Alcyone, é a energia da verdade.

Será necessário aceitar ver-se tal como é e não tal como se crê que se é ou tal como se quereria que outros
nos vissem.



Isso é algo que está a caminho.

Talvez alguns de vocês já viveram isso, por paroxismos, diria.
 

***
 

Questão: seria uma forma de cura de nossas falhas?

É efetivamente uma forma de cura, eu diria, antes, de transformação que é curadora porque, obviamente,
vocês não podem ascensionar com as doenças.

Na 5ª dimensão as doenças, tal como vocês conhecem, não existem absolutamente.

O que não quer dizer que as doenças vão desaparecer.

Obviamente, com a potência de Miguel, várias epidemias vão também fazer a limpeza, eu diria.

Mas, eu repito, se vocês estão na dimensão do seu coração, se tiverem suficientemente feito descer as
energias da cabeça ao coração, vocês absolutamente nada arriscam.

Nenhuma doença pode derrubá-los.

Elas podem purificá-los, mas não os derrubarão.
 

***
 

Questão: como vão reagir as pessoas que sofrem de perturbações psiquiátricas?

Aí, creio que é uma questão pessoal para cada um.

Não há regras absolutas.

Há seres humanos que vão ficar loucos.

Há seres humanos que vão ficar sábios.

Tudo é questão de evolução e de permeabilidade das pessoas a esta energia, a esta consciência que vem.
 

***
 

Questão: a ignição de Alcyone vai provocar uma ativação dos nossos 12 cromossomos?

Então, há efetivamente uma modificação profunda que ocorre nos sistemas solares, nos planetas, nas
qualidades de irradiação dos próprios planetas, mas também na qualidade de irradiação do seu ser.

Você é um ser que foi limitado pelas necessidades da experiência que chamaram a encarnação.

Mas você não é o que vê ou o que crê que é.
 

Você é um ser multidimensional mas que, nesta dimensão, perdeu, de algum modo, a lembrança e o contato
com esta multidimensionalidade.

Tudo isso vai desaparecer agora.

As memórias vão encontrar-se despertas e ativadas.

Pouco a pouco inúmeros de vocês que já têm estabelecido mais ou menos o contato com o Anjo Guardião,
que foi anunciado no ano precedente, vão agora, este ano, encontrar-se conectados ao que eu chamaria de

sua linhagem, ou seja, o sentido da sua encarnação, o sentido da sua vida e o sentido do seu destino.

Isso está em curso para muitos seres humanos que estão numa diligência de busca espiritual.

Mas não se esqueçam de que a busca espiritual refere-se, no momento, apenas a uma frágil proporção da
humanidade.

 
***
 



Questão: como se articula a ascensão com isso porque alma encarnou-se?

O fenômeno de ascensão individual corresponde a um fenômeno de ascensão muito mais amplo, que é a
ascensão coletiva desse sistema solar.

Há múltiplas formas de ascensão, mas vocês ainda não chegaram lá.

Haverá as primeiras ondas de ascensão que se farão de maneira espontânea a partir do solstício de verão:
partidas de almas em grupos que escolheram ascensionar sem o corpo mas essa não é a problemática.

A problemática essencial do momento é integrar esta energia formidável que vai lhes cair no canto do rosto e
integrá-la o mais possível no coração.

Vocês não têm que se preocupar como acontece a ascensão, porque não estão ali ainda e é um processo que
acontecerá, eu diria, muito naturalmente a partir do momento em que vocês tiverem integrado a energia nova

que chega.

Isso se fará sem nisso a pensar.
 

***
 

Questão: qual será o papel das crianças nas famílias que as escolherem?

Será profundamente diferente de acordo com cada família.

Vocês sabem, foi escrito (não sei se foi no Apocalipse ou nas profecias de aparições), onde era dito que um
será tomado e o outro será deixado.

Vocês não poderão mais construir, como dizer..., as noções tal como muito tempo as viveram de respeito da
família, da filiação.

Tudo isso são dados que pertencem a esta dimensão, mas que nada mais têm a ver com a realidade da 5ª
dimensão.

Tudo o que vocês chamam de família, descendência, ascendência, nada mais quer dizer.

Por conseguinte, se querem, cada caso é um caso específico.

Cada caso é um caso de espécie.

Há tantas formas de evolução em relação a esta energia como seres humanos sobre a Terra.

Há constantes, eu diria, com relação ao impacto das energias, relativamente às vibrações na cabeça, nos
ouvidos e nas lembranças conscientes que aparecem e memórias que se reativam e ao nível das

manifestações energéticas, mas cada ser humano é profundamente diferente em relação isso.
 

***
 

Questão: qual é o impacto da Luz nas crianças autistas?

Creio que não se pode responder de maneira, como dizer..., sistemática.

Isso será profundamente diferente para cada indivíduo sobre a Terra, mas, repito, qualquer que seja o nível de
consciência do indivíduo, qualquer que seja a idade, quaisquer que sejam as falhas fisiológicas ou

psicológicas, esta energia é uma radiação que vai reconectá-los, é palavra a mais exata, à sua Fonte.

E quando vocês se reconectam à sua Fonte nada mais tem importância além da Fonte que vocês se tornaram:
nem a família, nem o trabalho, nem os filhos, nem os pais, nem o dinheiro, nem comer, nem beber, nem fazer

filhos.

É algo de profundamente diferente.

É um estado quase místico que corresponde à transfiguração que está ligada, se quiserem, ao encontro de
Moisés com o Arbusto Ardente.

É uma experiência que não é comum e, isso, o conjunto da humanidade vai viver.

Aceitá-la ou recusá-la, mas, em todo caso, vivê-la.
 



***
 

Questão: o que nos leva a viver na 5ª dimensão?

Então, aí, vocês assinalarão imediatamente: é a festa permanente.

Não há mais Sombra.

Não há mais conflitos.

Não há mais doença.

Não há mais apegos.

Há êxtase permanente.

Há comunhão, efusão com o conjunto dos universos e o conjunto das manifestações de consciência, mesmo
de dimensões superiores.

Aquilo nada mais tem a ver com o que vocês conhecem nesta dimensão.

Aqui, eu diria (por ter conhecido a encarnação), que, aí, vocês estão mortos, vocês não estão vivos.

Vocês creem que vivem.

E bem, posso lhes garantir que vocês estão mortos.

Vocês ainda não estão vivos.
 

***
 

Questão: uma pessoa precisa que, no entanto, ela se sinta particularmente viva.

E bem, o mais vivo dos vivos aqui, e bem, eu lhes garanto que ele está morto em relação ao que acontece do
outro lado.

Aliás, se vocês deixam seu corpo e entram em seu corpo, apercebem-se efetivamente (qualquer que seja sua
vida, qualquer que seja sua atitude mental e emocional, ainda que tenham encontrado sua Essência, seu

coração) que penetram em algo que está morto e que é limitado, que é esse corpo.

Ainda que esse corpo seja concebido à imagem do Pai e que seja necessário venerá-lo (é um Templo), mas,
no entanto, o Templo de corpo nada tem a ver com a vida no além.

Vocês têm a impressão de estarem vivos, mas perguntem a todos aqueles que fizeram experiências às portas
da morte e que retornaram.

E bem, todos disseram que retornaram num corpo que está morto,  numa dimensão de morte, porque, aqui, se
está separado.

Nesta dimensão encarnada (neste mundo em todo caso) vocês estão divididos, estão separados, não têm
comunhão com o conjunto dos universos.

Vocês podem viver experiências místicas, podem viver estados místicos, mas esses estados não são feitos
para durar.

Vocês podem passar a vida em estado especial, como o fez MA ANANDA MOYI ou como o fizeram outros
neófitos, mas, no entanto, mesmo aqueles eu posso dizer que morreram em relação ao outro lado, porque

estão numa ilusão.

Mas vocês estão presos na ilusão e esta ilusão os faz crer que é a única realidade e a única verdade, mas isso
é uma armadilha.

 
***
 

Questão: quando fala das crianças, qual é o limite de idade?

Atenção, não disse que não era necessário mais ocupar-se das crianças.



Não me faça dizer o que eu não disse.

Eu disse simplesmente que vocês não têm que se preocupar com suas evoluções.

Vocês têm que se preocupar com sua vida de todos os dias quando têm filhos de pouca idade, mas, eu diria,
globalmente, que a partir de 14 anos não são mais crianças.

 
***
 

Questão: tomar um medicamento para aliviar-se de dores de cabeça ligadas às energias pode cortá-
las, em especial analgésicos?

Se você conhece um medicamento para cortar as dores de cabeça energéticas é necessário dá-lo a todo o
planeta.

Há os agentes físicos.

Falei do alumínio.

Há a água.

Há remédios homeopáticos que permitem melhor digerir as energias e creio que isso foi dado à época: o
silício [silicium] e após o germânio [germanium].

Não creio que o que vocês chamam de analgésicos acalme as dores de cabeça.
 

***
 

Questão: tudo o que é químico não funciona?

Não há qualquer razão para que isso funcione.
 

***
 

Questão: então como evitar estes mal-estares?

Creio que as energias descem de qualquer modo.

Ainda que vocês se coloquem a quatro metros sob a Terra para evitá-las, vocês as recebem mesmo assim.

Não há qualquer lugar em toda esta galáxia onde vocês poderão evitá-las.
 

***
 

Questão: há lugares, na França, onde se pode melhor receber essas energias?
 

Então, é uma pergunta de duplo sentido: o que quer dizer «melhor receber»”?
 

***
 

Questão: para que atinjam mais facilmente o coração.

Isso é em função do seu estado interior.

Obviamente, é muito mais agradável viver essas energias num ambiente bucólico, campestre, em plena
natureza, no meio dos elementos naturais do que num apartamento de cimento armado, ferragem e no décimo

andar, não é?

Mas essa é a própria lógica.
 

***
 



Questão: há lugares mais propícios aos fenômenos energéticos?

Isso vai se ater, necessariamente, à estrutura geológica do solo, porque esta energia cósmica penetra também
no manto da Terra e ela pode ser capaz, de acordo com o tipo de solo que são encontrados, de aumentar ou

atenuar, em certa medida, a radiação.

Há também lugares que são centros energéticos e vórtices específicos.

Eu não vejo o interesse de ir viver num vórtice.

Os vórtices são lugares que servirão para depois, mas não para antes.

Então, se vocês tiverem vontade, o melhor é talvez estar num lugar calmo, num lugar que lhes agrade, num
lugar onde se sintam bem.

 
***
 

 
Questão: qual é a forma soltar, que permitiria viver essas energias o melhor possível?

É muito simples: se vocês pegarem, por exemplo, algo que vocês pegam com a mão, se vocês mantiverem
algo, e bem, vocês não soltam para aceitar a energia.

Vocês vão se encontrar confrontados, cada um, em sua vida pessoal, com algo que é, como dizer?..., um
obstáculo que vai provocar resistências.

Então, para alguns, isso será não querer mudar de lugar ou se agarrar a uma posse, qualquer que seja.

Para outros, isso vai estar escrupulosamente apegado a um comportamento ou um modo de funcionamento.

Cada um tem apegos que são específicos, que são diferentes de acordo com cada ser humano, mas que
podem efetivamente entrar em ressonância e fazê-los soltar em relação à radiação.

Cada ser humano é diferente.

Agora, soltar, eu repito, não conheço melhor técnica além de centrar-se no coração porque, no coração não há
mais perguntas, no coração não há mais interrogações e no coração não há mais medos.

Mas esse é um trabalho energético, não é um trabalho do mental e não é um trabalho das emoções.

Qualquer um, qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam suas circunstâncias, deveria hoje ser capaz de
estar centrado no coração uma meia hora ou uma hora por dia.

 
***
 

Questão: o que é para as pessoas que têm problemas de saúde ao nível do coração?

E bem, duas soluções: ou isso conduz a um desaparecimento da doença, ou isso corresponde a um
desaparecimento da pessoa.

Mas vocês não devem se iludir, vocês sabem.

Quando se fala dos ciclos da humanidade (como disse o Arcanjo, ele falou de «fases»).

Quantos haviam de sobreviventes na época de Noé, o mito do dilúvio universal, presente e inscrito em todas as
tradições?

Não muitos, não é?

E, aquilo, era a água.

E hoje não é a água.
 

***
 

Questão: o que é da irradiação da Terra?

A irradiação da Terra tem atingido hoje uma frequência que está quase no que eu chamaria o ponto de ruptura,
ou seja, o ponto em que os movimentos planetários param e em que os pólos basculam.



Mas vocês não estão ainda lá.

É algo que está se preparando.

Isso não ocorrerá durante o ano do Arcanjo Miguel.
 

***
 

Questão: as tempestades de início de ano são uma primeira manifestação de Miguel?

Completamente.

É melhor ter as tempestades na primeira parte do que na última parte, porque a limpeza das primeiras
tempestades faz-se com o que eu chamaria de ventos razoáveis.

Mas daqui até o final deste ano vocês verão ventos de 300 a 400 quilômetros por hora em alguns lugares que
têm necessidade de serem limpos de maneira feroz.

Por conseguinte, eu diria, felizes os que tiveram essas pequenas tempestades como vocês tiveram esses
últimos meses.

 
***
 

Questão: os meteorologistas poderão prevê-las?

Sim, é claro.

Não somente será previsível, mas, vocês sabem, os meteorologistas e os cientistas não são loucos.

Eles se apercebem efetivamente de que as mídias contam qualquer coisa.

Aliás, cada vez mais vozes vão se elevar para dizer que o homem não é absolutamente responsável por nada
disso tudo, mas que é ligado a uma modificação que não concerne exclusivamente à Terra, mas a Plutão,

Marte, Vênus, ao Sol, à Lua e a todos os planetas.

Mas ao que eu saiba, ali não há poluição atmosférica, a menos que os gases da vaca forem até Marte.
 

***
 

Questão: isso significa que haverá efetivamente basculamento dos polos?

Perfeitamente, mas vocês não estão ali ainda.
 

***
 
 

Questão: o que é dos 3 dias/3 noites?

Correspondem a este período de basculamento no momento em que as tempestades solares estiverem no
máximo de atividade, o que está previsto, eu os recordo, para o início do ano 2012.

 
***
 
 

Questão: isso irá se expressar como?

Você fala para o ser humano?

Não creio que vocês estarão aí para ver.
 

***
 
 



Questão: o que é dos 144.000 que serão despertos?

Esse é um número simbólico.

Há uma realidade que corresponde a certo número de seres que prepararam o trabalho pré-ascensional, mas,
agora, é um número simbólico.

Mas dar números como esse não quer dizer muito grande coisa.

Se querem, há certo número de humanos que devem encarar as transições, mas vocês estão todos sobre a
Terra para viverem um dia a transição e a morte e, obviamente, todo mundo recusa pensar nisso dizendo

«quanto mais tarde, melhor».

E não se é confrontado à morte porque tudo faz, no ser humano, na sua vida, para que ele se creia imortal.

Que tenha 20 anos ou 80 anos, ele não pode encarar o seu próprio fim, isso é o ego que diz.

Mas, agora, há certo número de acontecimentos de natureza cósmica e geológica que são diferentemente mais
importantes e que ocorrerão no espaço de um instante.

Mas vocês não estão lá ainda, então, não se preocupem em saber o que vai acontecer em dois anos, não é?

Vocês têm já magníficos espetáculos que vão ver dentro de muito pouco tempo.
 

***
 
 

Questão: quando vai começar uma forma de vida comunitária, os agrupamentos?

Vocês esperam o quê?

Que se diga?

Se vocês têm a vontade e o desejo de viverem diferentemente, há uma lei, mesmo neste país, que os impeça?

Algo lhes diz que vocês não têm o direito de viver com dez vizinhos no mesmo lugar?

De qualquer maneira, isso será inexorável, porque as circunstâncias econômicas vão tornar-se tais que não
haverá outra alternativa além desta.

Os agrupamentos, os ajuntamentos prefiguram o que serão já os grandes agrupamentos e os grandes
ajuntamentos que ocorrerão em algum tempo.

Mas, efetivamente, é muito mais fácil enfrentar a potência do que vem quando não se está só no seu canto e
quando são vários a viverem a mesma coisa, é muito mais fácil.

 
***
 
 

Questão: em quais períodos começaram as manifestações de Luz?

Começaram durante este inverno [verão no hemisfério sul], ou seja, no período exatamente antes de Natal, e
isso se amplifica um pouco por toda a parte, mas vocês ainda não as tiveram na Europa do Oeste.

Os fenômenos foram localizados na Europa do Leste e sobre outros continentes.
 

***
 
 

Questão: o que é do ponto Hórus?

O ponto Hórus corresponde a um dado que é procedente, obviamente, do Egito que estava em ligação direta
com o mito da reencarnação, a história da reencarnação e a história do próprio Hórus.

Está ligado, se quiserem, a Órion.
 

***



 
 

Questão: pode-se irritar-se na 5ª dimensão?

Como assim, irritar-se?

Mas não se irrita em nenhuma parte.

Isso quer dizer que se irrita na 3ª dimensão, também?

Vou lhes dizer que aqueles que se irritaram até o presente e, bem, eles não vão mais irritar-se.

Vocês vão enfim descobrir o que é que o essencial da vida, portanto, não terão mais o tempo de irritar-se.
 

***
 
 

Questão: poderia descrever este essencial da vida de 5ª dimensão?
 

Eu nada compreendi.
 

***
 
 

Questão: o que se vai fazer na 5ª dimensão?

Divertir-se e viver realmente porque, de momento, vocês não vivem.

Vocês creem.

Vivem algumas vezes períodos mágicos, espirituais ou humanos, mas isso nada tem de comparável com a
vida em outras dimensões e, sobretudo, estando livres do que chamam a encarnação.

Porque, até agora, como vocês estavam presos nos ciclos de reencarnação, a cada morte vocês veem a Luz,
mas não vão na Luz.

Enquanto que na 5ª dimensão é a Luz.
 

***
 
 

Questão: os seres na 5ª dimensão ajudarão os que estão em dimensões inferiores?

Obviamente.

Os novos proprietários da 5ª serão vocês, portanto, há os que partem para lhes deixar o lugar e vão para outras
dimensões.

Tranquilizem-se, tudo está efetivamente previsto, quer dizer que, quando começarem num novo ciclo (e antes
de viverem na 5ª dimensão), vocês terão informações e formações.

Gratuitas, tranquilizem-se.
 

***
 
 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.
 

***
Então, caros amigos, desejo-lhes toda a felicidade possível e toda a Luz possível.

Recebam todo o meu Amor, todas as Bênçãos.

Eu espero, até muito em breve.



Obrigado a vocês e até breve.
 

 
************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los para responder às suas questões e
tentar ajudá-los o melhor que eu puder no seu caminho.

Então, eu lhes apresento as minhas saudações e lhes transmito todo o meu Amor e escuto o que vocês têm a
me perguntar.

***

Questão: como fazer escolhas coerentes com a alma quando se tem um mental potente?

O.M. AÏVANHOV – 29 de março de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-KZs6vR1cTVA/Ub02iJQxJ2I/AAAAAAAACPQ/8epVF7GSrg0/s1600/000+omraam+-+29.03.2009.jpg


Se for o mental, a personalidade quem decidir, se efetivamente eu ouvi o que disse RAM, você tem 90% de
chance de se enganar.

Portanto, cabe a você concluir o que você quer.
Obviamente, se a personalidade se manifestar, como ela vai se manifestar?

Pela raiva essencialmente, pela tristeza, pelas lágrimas, pelas gesticulações em todos os sentidos, o que é
contrário, obviamente, à decisão da alma.

A alma, quando ela decide, ela está, como dizer..., na fluidez.
As coisas são muito mais simples, fáceis, nesse caso.

***

Questão: você tem preconizações para ir com vantagem para a interioridade?

Eu creio que há muitas coisas que lhes foram dadas pelo venerável RAM.
Em particular, o trabalho sobre o coração e a vibração do coração.

O essencial está aí.
Porque, como disse o Arcanjo, vocês irão receber cada vez mais energias sobre a cabeça, mas vocês não

devem deixar a energia na cabeça, ela deve descer no coração.
É imperativo, senão, vocês vão se queimar.

E, aliás, constata-se nos casulos de Luz que, quando é a personalidade que se exprime, bem, o mental está
em superaquecimento.

O que isso dá?
Rubores, por toda parte, na parte superior, e fogo, na parte superior.

Não é o Fogo do coração, que é diferente.

***

Questão: você teria preconizações para superar este aspecto do mental?

Mas são sempre as mesmas, nada mais.
Não há outras técnicas além daquelas que foram dadas: escutar as vibrações do coração, centrar-se no

coração e, sobretudo, quando vocês sentirem as energias na cabeça, não deixá-las na cabeça, sem isso vocês
iriam chamuscar, em todos os sentidos do termo.

É preciso que as vibrações que lhes chegam por cima, em alguns momentos, em alguns dias, em alguns
horários, quando vocês sentirem que é muito forte, tomem tempo para dirigi-las, com a consciência ou com o

mental, mas dirigi-las, drená-las para o coração.
Mas se o seu mental trabalhar naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês vão ter a cabeça que queima, enquanto que se a energia, vocês conseguirem conduzi-la por uma
decisão da sua consciência/energia ao coração, vocês irão constatar que as coisas são muito mais simples.

E é com esse desafio que vocês serão confrontados cada vez mais frequentemente.
Lembrem-se de que a Luz que desce, ela é do amor, mas se vocês não forem capazes de vivê-la no coração,
no amor, ela irá se manifestar, antes de tudo, pela violência e vocês irão constatar muito, muito em breve, que

as pessoas se tornam cada vez mais disparatadas.
Não pela raiva, mas pela violência.

Cada vez mais vocês vão ouvir, mesmo em sua mídia, que acontecem coisas anormais no nível dos seres
humanos.

Isso, são todos aqueles que não foram capazes de acolher as energias nem na cabeça, nem no coração,
então, eles as acolheram onde?

Ao nível do hara, ou seja, ao nível do segundo chacra e eles manifestam a raiva, a agressividade.
Ou então, isso permanece na cabeça e desencadeia raiva terrificante.

***

Questão: durante quanto tempo vão durar essas energias?

Até o fim.
Elas não irão parar mais.

Acabou.



Os períodos de descanso, de calma energética não existirão simplesmente mais.
Vocês irão, crescendo, para uma intensificação da vibração e eu creio que o Arcanjo MIGUEL falou de

compressão ou de contração da energia.
É exatamente o que está ocorrendo e quanto mais vocês resistirem, mais vocês estarão mal.

É válido também para os seres no caminho espiritual.
Vocês devem ir cada vez mais ao sentido do que é harmonioso e fluido, seja o que for que isso lhes custar no

nível do dinheiro, no nível do prazer e no nível das facilidades.

***

Questão: nas 24 horas, há períodos específicos?

Sim, perfeitamente.
Não há a mesma intensidade a cada dia, mas, entretanto, a descida da energia retransmitida pelo Sol Central

não irá parar mais.
É, agora, uma emissão contínua.

Ela é necessária para a ascensão do planeta, mas também para desembaraçá-los das suas últimas impurezas.
Isso é muito importante.

***

Questão: essas descidas de energia são cíclicas?

Não, são muito variáveis de acordo com os períodos, como vocês já puderam constatar.
Há momentos que são localizáveis, muito específicos.

Vocês verão que esses períodos aumentam em número, no mesmo dia.
Antes, havia duas ou três descidas por dia, segundo as fases da Lua e de ciclo.

Vocês constatam agora que, todos os dias, em diferentes momentos, há descidas de energia.
E, dentro de muito pouco tempo, exatamente após o equinócio de verão [inverno no hemisfério sul], vocês

irão se aperceber de que a energia estará permanentemente aí e de que, se vocês não fizerem o trabalho de
descer pacientemente esta energia e integrá-la no mais profundo do seu ser e deixá-la fazer o trabalho dela,

vocês irão se aperceber de que isso vai provocar muitos desconfortos.
Portanto, é preciso verdadeiramente curvar-se aos exercícios e aos conselhos que lhes damos, uns e outros.

Isso vai do bem-estar, eu diria, do seu veículo físico e do bem-estar do seu caminho de vida, é certo.

***

Questão: nessas descidas de energias que ativam também a Terra...

Perfeitamente.

***

Questão: ... tem-se um papel a desempenhar ou não?

A Terra vive o que ela tem que viver, mas vocês irão ajudá-la grandemente se se deixarem, vocês também,
atravessar por esta energia, pelo que ela lhes pede, porque a energia, ela desce assim, mas ela também pede

algo.
Ela não pede esforços, mas ela lhes pede para se deixarem modificar, transformar e despertar completamente

à Luz.
É o papel desta energia.

Se vocês sentirem que as pressões se tornam demasiado fortes, então, naquele momento, vão para a
natureza, naquele momento, deitem-se se puderem, e tentem drenar (é verdadeiramente a palavra adequada) o

conjunto desta Luz que lhes chega no nível do peito.
Como disse RAM, como eu o disse também, não é mais tempo agora de fazer descer esta energia no nível
da Kundalini, no nível do sacro, porque vocês não terão tempo de fazer os movimentos, aqueles que ainda

não o fizeram.



Mas isso não é o mais importante.
O mais importante é a chave de acesso à ascensão, é o coração, obviamente.

O trabalho de despertar da Kundalini, se vocês não sentirem as energias telúricas, vocês não irão senti-lo.
Não se foquem nisso.

O mais importante é fazer descer a energia/Luz no nível do coração e aceitar esta pressão que ela gera em
vocês, porque esta pressão é profundamente transformadora e iluminadora para vocês.

***

Questão: é possível sentir essas energias diretamente no coração?

Então, caro amigo, é possível, na medida em que você mesmo fez um trabalho ‘do ego ao coração’ (1).
Era o caminho preconizado, em particular nos meios orientais, desde sempre, ou seja, elevar as vibrações para

passar do ego ao coração.
Quer dizer que a pessoa que teve êxito em despertar o seu chacra do coração e em viver a energia do coração

e a consciência do coração, não tem necessidade do afluxo da energia celeste no nível da ascensão.
Porque, de todo modo, mesmo se você abriu o seu coração sozinho, como um grande, como estava escrito

que era preciso fazer, entretanto, há certo número de códigos que não estão ativados e que estão diretamente
ligados à Luz do Sol Central.

***

Questão: esta energia pode então voltar a subir?

Depois, ela circula livremente entre a cabeça e o coração.
Isso é válido para um nível de energia que se tornou constante, mas lembrem-se de que vocês terão esforços

de adaptação a fazer a cada novo patamar energético.
Não é algo que se estabeleça de maneira definitiva.

Haverá ajustes a fazer cada vez mais frequentemente, porque se derramam em vocês códigos de Luz
extremamente potentes e extremamente novos que têm como único objetivo fazê-los reencontrar o que vocês

são, inteiramente: corpo, alma, Espírito.
Personalidade, alma, Espírito.

Portanto, há ajustes permanentes.

***

Questão: quando se lança, jovem, numa atividade profissional, como descer em consciência a
energia da cabeça ao coração?

Então, cara amiga, a vantagem das pessoas que são jovens é que elas são mais maleáveis.
Os jovens que estão abertos, hoje, à energia, podem ainda trabalhar.

Mas virá um momento (não se enganem), provavelmente após o verão [inverno no hemisfério sul], em que
vocês deverão escolher também entre o seu trabalho (que, no entanto, os une) e a espiritualidade.

Por enquanto, nas jovens idades, há a possibilidade de trabalhar ao mesmo tempo que vivem essas energias.

***

Questão: as vertigens podem estar ligadas à energia?

Completamente.
As vertigens, as faltas de ar, as dores de cabeça, os furúnculos, as infecções, as verrugas, tudo o que surge

em vocês está ligado ao trabalho das energias.

***

Questão: quando se sente já no amor frente à natureza, aos outros, o que desenvolver mais?



Então, a resposta é muito simples, cara amiga: quando você diz que ama alguém ou uma pessoa, quando você
diz que ama verdadeiramente, é o mental quem fala.

Em contrapartida, quando você olha uma flor ou um desconhecido ou alguém da sua família e se sente invadida
por um sentimento indizível de vibração de amor, aí, você está no amor.

Mas eu creio que 99,99% dos seres humanos, quando falam de amor, não compreendem o que eles falam, e
eles falam de posse, eles não falam de amor.

O amor não é um conceito.
Como ensinou RAM, e como eu o ensinei na minha vida, vocês podem dizer que amam o universo inteiro, mas
isso, isso não engana a Luz, porque se vocês amassem o universo inteiro vocês passariam a sua vida como a
grande MA ANANDA MOYI, em permanente êxtase, em permanente íntase, permanentemente em uma alegria

inefável.
Então me diga, quando você diz que ama, você sente isso?

Não deve confundir o amor expresso pelas palavras ou sentido pelas palavras e o amor de que falo, que nada
tem a ver com o amor no sentido humano.

Vocês podem provar uma compaixão para muitas coisas.
Vocês podem sentir o sofrimento de um ser e mesmo compartilhar, e mesmo tomar o sofrimento dele sem, no

entanto, estar no amor.
O amor de que falo é um estado de ser vibratório além do humano, além da dualidade e que se manifesta pela

transcendência, pela imanência e pela alegria.
E isso apenas é possível a partir do momento em que a vibração do amor se instalou, e não de outro modo.

De outro modo é apenas o mental e a ilusão.

***

Questão: esta ativação dos códigos vai continuar nos próximos três anos?

E por que você fala de três anos?
Quem disse isso?

Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar.
O que sabemos, nós, lá em cima, é que está eminentemente próximo.

Ninguém pode saber, apesar do início em uma data precisa que lhes deu MIGUEL.
E vocês observam tudo o que acontece sobre a Terra, vocês observam todas as bobagens que saem de

vocês, vocês observam suas verrugas, suas infecções, seus fungos, suas dores.
Tudo isso são saídas, o que deve se eliminar e, a Terra, ela vive a mesma coisa: ela elimina o que é do

domínio da Sombra.
Então, obviamente, há adaptações, ajustes.

É preciso aceitá-los.
Lembrem-se de que não são doenças evolutivas que vocês vivem, mas verdadeiras transformações que, por

vezes, colocam o corpo físico em rude prova, não é?
Era a questão ou não era a questão?

***

Questão: todos esses códigos estão ativados?

Não, não todos.

***

Questão: como isso vai acontecer?

Vocês saberão que todos os códigos estão ativados quando virem fenômenos cósmicos sobre o conjunto do
planeta.

Vocês viverão, durante todo o ano Micaélico, o transbordamento dos elementos sobre a Terra, mas também
dos elementos da Luz em nível vindo do cosmos, seja do seu Sol ou de outros planetas.

Tudo isso está em andamento.
Tudo isso se manifesta nesse momento, ao que vai responder a loucura dos homens, daqueles que não estão
despertos à sua dimensão espiritual e daqueles que recusam a dimensão espiritual porque é a escolha deles e



estes devem viver as consequências das suas escolhas, assim como vocês vivem as consequências das suas
escolhas.

Vocês poderão «apreciar» o tempo que resta para esta 3ª dimensão, em função do nível e da intensidade do
que irão viver os elementos terrestres, em resposta à ativação Micaélica.

E eles apenas estão começando.
Há vários vulcões que se despertam.

Eu lhes disse, há três anos e meio, que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico despertariam e que esse
seria o sinal fundamental do início do fim.

Eu lhes assinalo que há muitos vulcões que se despertam nesse momento, mesmo se lhes digam que não,
porque por toda parte, nesse momento, na sua mídia, vão falar da crise, mas não lhes falam do que acontece

realmente.
Apenas quando houver perdas humanas é que vocês ouvirão falar.

A totalidade da humanidade é manipulada, para pensar no quê?
Em uma única coisa: na crise, porque a crise, isso nutre o quê?

A egrégora do medo.
E eles estão quase tendo êxito.

Olhem o número de pessoas que têm medo.
E o medo resulta no quê?

Na revolta, na revolução, em uma ação exterior.
E absolutamente não em uma ação interior.

***

Questão: o que responder a quem nos perguntar por que nada aconteceu em 25 de março?

Nada aconteceu?
Isso quer dizer o quê, «nada aconteceu»?

Porque, as pessoas esperam ver com os olhos ou sentir, na pequena parcela de terreno em que estão, ver o
apocalipse se desenrolar sob os olhos?

Mas eles não estão ligados na realidade do que acontece.
Eles estão ligados na esperança de um fenômeno que vai transformá-los e que vai retirá-los deste planeta que

vive no medo.
Mas isso, isso reflete os próprios medos deles.

***

Questão: então, como responder da melhor forma possível?

Mas as pessoas não são estúpidas.
Elas veem efetivamente o que acontece na Terra.

Há os que não querem ver, que colocam a cabeça no buraco.
Vocês veem, efetivamente, tudo o que acontece no nível dos elementos.

Você veem, efetivamente, a modificação de tudo o que acontece no nível da natureza.
Vocês veem, efetivamente, mesmo que não vejam a olho nu, basta olhar (enquanto ainda há meios) no nível

eletrônico (vocês chamam isso de internet, eu creio).
Há os meios de ter informações reais e corretas, mas vocês não as terão pelos jornais.

Eles vão lhes falar da crise e de nada mais e cada vez mais.
Eles querem afastá-los do que acontece no nível da Terra.

Não esqueçam que as forças da Sombra se alimentam do medo, antes de tudo, do ser humano.

***

Questão: tudo o que está escrito nos anais akáshicos continua válido?

Isso quer dizer o quê?
Isso nada quer dizer.

Como os anais akáshicos podem ser válidos ou não válidos em função da evolução do que quer que seja?



Quer dizer o quê, «tudo está escrito»?
Em qual nível?

Do homem ou da humanidade?
No nível da humanidade são ciclos e estes estão inscritos no mármore através dos movimentos planetários.

Isso, eu já disse.
Agora, no nível humano, o que vocês farão não está inscrito na linearidade desse mundo.

Em contrapartida, além da linearidade desse mundo de 3ª dimensão, a sua escolha está escrita, é claro, mas
não os eventos que vocês têm que viver.

Enquanto vocês são crianças, vocês creem que são livres de fazer o que quiserem e de colocar as escolhas
que quiserem.

Isso é próprio da criança.
O problema é que, quanto mais vocês se elevarem para a sua Fonte, quanto mais se elevarem para a Luz,

quando mais se elevarem para o que vocês são realmente, menos vocês têm liberdades, tudo é determinado.
Então, o livre arbítrio e o determinismo funcionam de maneira sincrônica segundo as almas às quais essas leis

se dirigem.
Quanto mais vocês se elevarem para a sua Fonte e para a sua Luz, menos o compromisso é possível e menos

vocês têm liberdade de ação e de escolha.

***

Questão: passar sob governo Divino significa então que mais ninguém tem livre escolha?

Perfeitamente, e é o que está acontecendo.
É o que percebem os homens da Sombra.

Eles se apercebem de que se fizeram enganar (para não dizer grosserias) com relação ao que haviam dito a
eles os seres maniqueístas que os manipularam e as forças Luciferianas que os manipularam.

Eles começam a se aperceber de que isso se desenrola não verdadeiramente como disseram a eles.

***

Questão: MIGUEL, RAM, ORIONIS e você mesmo se encontram no mesmo plano?

De modo algum.
Eu já falei disso.

Vocês sabem que as dimensões não são todas habitadas.
Há dimensões intermediárias onde não há consciência, mas apenas a energia em consciência, dos níveis

matriciais, eu qualificaria isso.
ORIONIS vem da 18ª dimensão.

RAM, eu o chamo de Venerável, porque está além da 11ª dimensão.
Eu penso que, em uma noção linear do seu tempo, dentro de pouco tempo, ele irá se tornar um Sol, ou seja,

ele irá perder todo antropomorfismo e toda forma ligada à encarnação e à humanidade humana, tal como vocês
a conhecem, o que foi o caso de inúmeros grandes seres sobre esta Terra.

Vou citar um exemplo que vocês talvez conheçam e que se chamou São Francisco de Assis, que se encarnou
uma última vez (antes de se tornar um Avatar de grande dimensão) e que foi o Padre PIO, e que se tornou um

Sol na constelação de Centauro, um novo Sol.
MIGUEL está além das esferas Oriônicas, porque ele não passou pelas vias da encarnação, como ORIONIS,

RAM ou Padre PIO.
Os Arcanjos foram criados Arcanjos.

Em contrapartida, eles têm um déficit com relação a vocês: eles não conhecem os mundos da encarnação.
Isso pode ser uma vantagem, mas isso pode ser também um déficit.

Então, MIGUEL jamais poderá se tornar um Sol, o que não é o caso para alguns seres humanos.

***

Questão: é preciso obrigatoriamente ter encarnado para se tornar um Sol?

Perfeitamente.
Encarnado não importa sob qual forma, ou seja, ter vivido a dualidade sob uma forma ou outra.



***

Questão: e você, em qual dimensão você se situa?

O que é que isso vai lhe significar, se eu responder que estou na 9ª ou na 18ª dimensão?

***

Questão: isso lhe pertence, eu respeito simplesmente a sua pergunta.

Eu responderia que vocês têm que olhar as canalizações que já foram colocadas na internet, porque isso ali
é a resposta.

Isso irá ocupá-los por um certo tempo.
Vocês irão responder a eles que era março de 2006.

Não, entre março e junho, isso vai lhes tomar mais tempo.

***

Questão: na 5ª dimensão vamos encontrar os defuntos?

O que isso quer dizer?
Vocês acreditam que os defuntos, vocês vão encontrá-los como eles eram há 200 anos?

O que é esse delírio?
Isso nada importa já que aqueles que estão encarnados hoje eram os defuntos de há 200 anos.

É mesmo mais dualidade aí, mas não importa o que é.
Não se podem encontrar defuntos, uma vez que eles já reencarnaram.

Isso quer dizer que os planos intermediários (os planos que vocês chamam de astral ou de plano
intermediário ligado à 4ª dimensão) foram esvaziados, literalmente, de todos os ocupantes.

Vocês vão, portanto, conduzir um mundo novo, com pessoas novas.
Vocês não vão reencontrar o avô, a avó ou Napoleão, não é?

Não importa quem.
Desde a entrada desse sistema solar sob a influência do Sol Central desta galáxia (que ocorreu em 1984),

pouco a pouco, os mundos intermediários foram esvaziados de todos os habitantes.
Não há mais mundos intermediários.

Isso foi completamente ejetado, tanto os seres humanos como as forças que vocês chamam de astrais.
Elas foram ou precipitadas sobre a Terra, ou elevadas em outras dimensões.

Quer dizer que vocês vão se encontrar em um mundo novo em que todos os apegos que vocês tiveram (a
família, os laços afetivos), na quinta dimensão absolutamente não existem.

Todos os seres com quem cruzarem serão seus irmãos e suas irmãs.
Não há mais noção, tal como vocês entendem, de família, de fixação a uma linhagem, a não ser a sua linhagem

espiritual.
Todos os fundamentos da sua vida em 3ª dimensão não existirão simplesmente mais, portanto, vocês não
poderão reencontrar tal ou tal desencarnado como o vivenciaram as pessoas que fizeram experiências às

portas da morte.
Isso nada mais tem a ver.

Imaginem eu, quando eu parti do outro lado e reencontrei o meu mestre, Bença, e vi que não era Bença, mas
algo de muito maior, vocês pensam que eu me recordei das lembranças do que nós vivemos?

Não, eu vi a Luz que emanava deste ser e o plano dimensional em que ele estava, bem além do meu, e, no
entanto, eu me comunicava com ele.

Mas a experiência e a emoção ligadas à dualidade não tinham mais qualquer espécie de importância em nossa
relação.

Era uma relação de amor, de coração e de serviço também.

***



Questão: vamos conservar o nosso corpo na 5ª dimensão?

Eu já respondi que era possível como impossível.
Isso depende das pessoas, isso depende dos seus desejos e isso depende também do grau de corrupção

dos corpos.
Há seres que têm a possibilidade, pela sua evolução espiritual, de aceder à 5ª dimensão, mas cujo corpo não

pode suportar as novas vibrações que estão chegando.
Portanto, o corpo deve ser reciclado, eu diria, então, destruído.
Eles irão adquirir diretamente um novo corpo de 5ª dimensão.

***

Questão: devemos reparar os erros das nossas vidas anteriores para podermos pretender integrar a
5ª dimensão?

Não.
Isso terminou.

A lei do Carma foi suprimida, no nível individual, mas não no nível coletivo.

***

Questão: como acompanhar as pessoas que se dizem ser vítimas de magia negra?

A magia negra sempre existiu.
Lembrem-se do que eu disse: não há mais planos intermediários, portanto, a magia se opera imediatamente.

Se você emitir um mau pensamento para com alguém, há imediatamente uma entidade que vai seguir o
caminho.

Mas não há necessidade de magia negra para viver a escuridão que vocês vivem sobre a Terra nesse
momento.

Se fosse há 20 ou 30 anos, eu lhe teria respondido que era preciso fazer rituais de exorcismo.
Mas se hoje vocês fizerem isso, vocês provocam a dualidade da pessoa, mas também a sua.

Portanto, vocês devem ser capazes de transcender isso pela potência da sua vibração.
Nesse caso, essas entidades não podem permanecer, elas são dissolvidas, se estiverem no astral.

Agora, se for um trabalho de magia feito por uma pessoa sobre outra pessoa, não é da sua competência e, se
lhes pedirem ajuda, naquele momento, sobretudo não se lancem mais nos exorcismos.

Isso não é mais válido.
Vocês devem, unicamente, ajudar a pessoa pela vibração da sua Luz.

Em outros termos, não se pode mais afastar a má sorte, mas permitir à Luz de se manifestar.
Se vocês procurarem retirar, pelas orações ou por um exorcismo específico, uma entidade ou uma carga que

foi colocada sobre alguém, vocês arriscam ter grandes dissabores. 

***

Questão: isso significa que não podemos mais fazer «subir» as entidades?

Não.
Apenas podemos dissolvê-la, porque ela não tem mais aonde ir, exceto se for uma entidade dita astral ligada a

uma egrégora, mas que não está ligada a uma consciência do tipo humano.
Isso não é similar para os desencarnados, é claro.

***

Questão: como dissolvê-la então?

Pela potência vibratória da sua elevação vibratória, se vocês forem capazes disso, é claro.

***



Questão: a mesma coisa para uma entidade humana?

Não.
Você não pode dissolvê-la, isso é um crime.

Você pode elevá-la vibratoriamente.
O que não é o caso de uma entidade astral, porque ela pode apenas ser dissolvida ou ir sobre outra pessoa.

Em um caso como no outro, vocês irão constatar que, quaisquer que sejam as dificuldades das suas vidas, das
suas escolhas, das suas decisões, vocês apenas irão resolver isso pela elevação da vibração e por nada

mais.
E esse é o grande desafio porque, frente a alguns eventos, vocês terão vontade de entrar na reação, seja no

interior de uma família, de um grupo social, de uma associação ou de um país.
Isso seria um erro catastrófico.

É por isso que RAM lhes desenvolve cada vez mais o trabalho sobre o coração, porque, enquanto vocês
estiverem na reação, mesmo se ela for “justa”, vocês irão manter a sua própria dualidade.

***

Questão: se o carma está dissolvido, o que é das relações cármicas?

Então, elas irão se dissolver quando o DNA que criou a sua vida for substituído pelo DNA espiritual, com
número de fitas muito mais consideráveis.

São relações que se pode chamar de cármicas, mas são, sobretudo, relações de implicação de vida ou de nó
cármico, se quiserem.

Mas a noção de carma, quando eu digo que ela não existe mais, isso não quer dizer que o carma não exista
mais no nível individual, senão vocês não estariam mais aí.

Isso quer dizer que todas as ações que vocês geram hoje, ou provocam um carma (mas que será válido na
condição de vocês voltarem na encarnação em um próximo ciclo de vida), ou são dissolvidas diretamente pela

eliminação das suas negridões no nível do corpo.
Em contrapartida, do carma coletivo, vocês ainda não ouviram falar.

É aquele que se manifesta agora, pelo qual o conjunto da humanidade deve passar.

***

Questão: isso significa então que ainda seremos confrontados com problemas de relação cármica?

Perfeitamente.
Em particular nas relações mais tenazes que existem na humanidade, ligadas ao DNA físico, que é a noção de

linhagem familiar.
O único modo de ali escapar é entrar na linhagem espiritual.

***

Questão: quantas dimensões existem no total?

A resposta é indefinida.
Por quê?

Porque o plano do Pai evolui permanentemente.
Há uma série de dimensões que foram criadas, mas o Pai pode sempre se afastar ainda mais no nível

dimensional e criar outras dimensões para poderem juntar-se ao Pai.
Então, pode-se dizer que, nos éons e éons, o número de dimensões irá a um número cada vez maior, que

jamais terá fim.
Cada dimensão nova que foi criada sempre foi um meio de experimentar as novas facetas da vida da Luz.

***

Questão: o acesso à 5ª dimensão vai provocar uma ampliação de consciência e de compreensão?



Obviamente, dado que o aspecto limitado que vocês conhecem pela 3ª dimensão não existirá mais.
Não esqueçam que vocês vivem em um mundo que vocês podem qualificar de infra-luminoso, ou seja, abaixo

da velocidade da Luz, mas que é caracterizado pela oposição, pelo antagonismo e pela dualidade e que, a
partir da dimensão imediatamente superior, a 5ª dimensão, tudo isso não existe simplesmente mais.

Mas haverá uma vantagem considerável sobre outras formas de vida, sobre outras formas de consciência que
não passaram pela 3ª dimensão encarnante: vocês terão uma força efetivamente suplementar a esses seres.

O que faz com que, no seu programa evolutivo enquanto humanidade terrestre, vocês irão cruzar os limiares de
consciência que os farão aceder a dimensões senão superiores às da 5ª dimensão e muito mais rapidamente

do que aqueles que não conhecem a dualidade.
A dualidade foi um sacrifício importante decidido pelos grandes seres.

A encarnação lhes permitiu experimentar o sofrimento, mas não unicamente: tudo o que é oposição.
E todas essas oposições e esses sofrimentos fizeram crescer o quê?

A sua força, mesmo vocês ainda não vendo isso.

***

Questão: é importante viver hoje os despertares de memória das vidas passadas?

Qual é o interesse de despertar memórias?
Apenas se revela, atualmente, o que é importante para vocês.

Os seus potenciais espirituais estão ligados à sua Fonte e à sua origem de alma que estão ligados à sua
filiação espiritual e, em caso algum, às suas vidas passadas.

Exceto para alguns seres que tiveram vidas que eu qualificaria de essenciais para este planeta, que irão
reencontrar memórias porque é importante, neste período final, que eles reencontrem os potenciais que tinham

inicialmente.
Mas isso é muito raro, não é?

O mais importante não é reencontrar memórias da encarnação, mas as suas memórias espirituais, as suas
memórias de filiação espiritual.

Isso é o mais importante, porque é aí que se encontra o futuro e não no passado.

***

Questão: reencontrar as memórias permitiria justamente reencontrar os potenciais?

Não, porque, se estiver ligada a uma encarnação, está necessariamente ligada aos potenciais que vocês
tinham nesta encarnação.

Então, agora, vocês podem sempre se divertir despertando as suas memórias ligadas às vidas passadas, mas
isso não tem qualquer espécie de importância hoje.

A Luz está suficientemente por toda parte sobre a Terra, atualmente, para se conectar com isso.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu estou muito contente por tê-los ajudado um pouco no seu caminho.
Eu lhes trago todo o meu Amor e lhes digo até muito em breve e lhes desejo uma boa noite.

Passem bem.

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

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu estava muito impaciente para vir vê-los e interagir com vocês, porque eu assisti, eu participei, como membro
afiliado (eu tenho minha carta de membro, não é?, da Ordem dos Melquisedeques), desta efusão da energia do
ultravioleta, desta pressão da radiação que, como lhes disse o Arcanjo, é verdadeiramente o início de suas
Núpcias Celestes e de suas redescobertas com a Luz.
Isso é extremamente importante.

Então, como sabem, eu intervenho, bastante, em suas preocupações espirituais, mas ligadas também à sua
evolução que é ainda material pelo momento.

Então, eu lhes transmito todo meu amor e, como de hábito, escuto a todas suas questões e vou ajudá-los a
avançar nesse caminho.
Aí está, caros amigos, eu os escuto imediatamente.

Questão: a que correspondem  os desconfortos que muitos sentiram nas pernas durante a efusão de energia
de Miguel de 25 de abril último?

Então, durante esta efusão da pressão da radiação do ultravioleta (vocês a chamem como quiserem, mas eu
creio que se vai chamá-la ultravioleta, é mais simples e corresponde realmente à realidade do que é essa
irradiação, mesmo se é colorida pelos diferentes Círculos e Cenáculos que intervêm), Miguel iniciou a ativação
de algumas virtudes específicas que estão ligadas às forças do abandono à Vontade da Fonte e do Pai.

Isso necessita uma desprogramação total ligada ao seu 2o chacra.

Ora, o 2o chacra (e o 1o chacra para alguns de vocês) corresponde naturalmente à parte inferior de seu corpo,
ou as duas pernas, ou uma perna, ou a outra.

O que você sentiu corresponde a esse trabalho ao nível dos fios de Luz de sua alma, ao nível de seus casulos
de Luz, mas também do 2o segundo chacra e, para alguns, do 1o chacra, que corresponde à vontade de vida,
mas também ao não abandono à Vontade da Luz.

Permitiu-se a vocês, através desta efusão, dirigi-los e facilitar-lhes, eu diria, o abandono à Luz, que é
fundamental para a sequência das diferentes etapas que vocês vão viver.

Questão: como aperfeiçoar esse processo?

Eu creio que as coisas as mais importantes já lhes foram dadas.

Vocês vão cada vez mais sentir as vibrações desta pressão do ultravioleta em sua cabeça.

Mas, quando sentem esta pressão que se torna importante, tentem encontrar um momento para dirigi-la ao
coração.

Para aqueles que sentem mais o coração, concentrem-se em seu coração.

Aí está, é tudo o que há a fazer.

Não há técnica específica ou individual com relação a isso.

Não se esqueçam também, é um pequeno aborrecimento (talvez não para todos), mas vocês devem esperar
ter pequenos problemas dentários, porque o 2o chacra é diretamente ligado à eliminação cármica ao nível dos
dentes.

Portanto, será necessário não se inquietarem se tiverem pequenos aborrecimentos para tratar (obviamente, de
maneira energética) os dutos energéticos desses dentes se, todavia, isso se manifeste.

Não é uma obrigação, sobretudo para aqueles que já realizaram o trabalho de ir e vir da Luz ao nível do canal
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mediano, desde o 7o chacra até o 1o chacra.

Mas, para aqueles que não tiveram esta oportunidade (porque são mais recém-chegados, eu diria, nesse
processo) de descer até o despertar do Kundalini, necessariamente a ativação do 2o chacra pode se traduzir
por reações de problemas ao nível dos dutos dentários.

Questão: para os problemas dentários, você tem recomendações?

Ao nível energético, não, é um trabalho de especialista aí, mas que necessita um suporte mecânico e
energético ao nível dos dutos dentários afetados.

Mas são inconvenientes que, de qualquer modo, mesmo se não forem tratados, resolvem-se por si.

Como vocês chamam isso?, quando vocês têm pus nas gengivas?
Será como aqueles que evacuam carmas há vários anos onde, aí, havia cistos ao nível das raízes dos dentes,
que eram muito mais graves.
Aí, são muitas dores, gengivites e eliminação de dentes, categoricamente.

Questão: isso pode também ter um impacto nas ATM, as articulações da mandíbula?

Sim, é a mesma região, é claro.
Tudo o que é ligado à abertura da boca é ligado aos dentes e, obviamente, às articulações das mandíbulas.

Questão: por que algumas pessoas não sentiram desconforto nas pernas?

Isso quer dizer, certamente, que o segundo chacra não tem necessidade, pelo momento, de se fazer sentir
com relação ao abandono, ou porque o trabalho já está feito, ou porque ele se fará quando de uma adição de
uma nova vibração nas semanas que vêm.

Questão: e se o desconforto foi em uma única perna?

A perna direita corresponde ao segundo chacra.
A perna esquerda corresponde ao primeiro chacra.

Portanto, seu centro de poder do primeiro chacra está em desequilíbrio com relação ao seu segundo chacra.

Isso quer dizer que há, em algum lugar em você, medos que estão ligados ao poder humano que você não
ousou assumir durante a vida material.
Questão: Miguel falou da ascensão dos humanos e dos não humanos.

Parece-me que, sobre a Terra, há humanos e não humanos.

Questão : você fala dos animais?

De algumas classes de animais que estão prontos para serem individualizados, mas também alguns animais
que são sentinelas e vigias, que são seres de dimensões bem além de sua dimensão (e da minha, mesmo) e
que vão retornar no domínio deles.

Questão: quais são esses vigias e esses sentinelas?

Há várias espécies.
A maior parte dos mamíferos marinhos, é claro.

Questão: poderia desenvolver ?

Não.
Isso não tem qualquer interesse além da curiosidade.

Questão: eu me inquieto, com relação ao que vem, de saber meus parentes afastados.

Caro amigo, não há sofrimentos a ter.
Progressivamente e à medida das semanas, certo número de virtudes (que eu não posso desenvolver agora,
mas que estão ligadas, de um lado, ao que vocês chamam hereditariedade, e, de outro lado, ao que vocês
chamam relações afetivas, mesmo positivas) vai fazer dissolverem-se as relações.

Isso não quer dizer que vocês vão perder de vista as pessoas que vocês amam, que vocês colocaram no
mundo, ou que os acompanham, mas simplesmente vocês viverão uma relação de alma a alma, totalmente
desembaraçada do fato de não se ver, de não se tocar, de não se beijar, de não se falar, porque vocês viverão
o fato de que vocês não estarão mais separados.



Enquanto que hoje pode-se dizer que as maiores separações não se encontram entre os desconhecidos, elas
se encontram, é claro, na família.

Portanto, é preciso, como se diz, ter confiança no que vem e no que é.

Quest ão: neste período específico, como fazer quando não se sabe mais onde se está, não se tem mais
vontade de nada e se é incapaz de organizar o apartamento?

Bem, isso faz parte da grande lição de ontem, de Miguel.

Para alguns seres que se sentem na incapacidade de levar a efeito suas tarefas quotidianas profissionais,
afetivas, sociais e outras, isso assinala, para eles, um momento necessário de interioridade.

Não há obstáculos (social, financeiro, emocional) que se atenha diante da voltade da alma.
Então, é preciso ir no sentido deste abandono.
Porque, mesmo se lhes pareça catastrófico, a um dado momento, não ir trabalhar, imaginar não regressar uma
noite para casa, se você aceita a pressão de sua alma para fazer isso e você vai você vai no sentido do que há
a fazer para se liberarar disso, você constatará com extrema rapidez que é muito mais fácil.

É sempre o primeiro passo que é o mais duro, porque ele está ligado às suas convenções e aos seus
comportamentos mentais, sociais etc..

Questão: a doação de órgãos é compatível com uma evolução espiritual, e nossos órgãos podem permanecer
sobre a Terra quando nós a deixamos?

Vocês não são proprietários de seus órgãos, sobretudo quando morrem, não é?
Isso não tem qualquer espécie de importância.

Efetivamente, existem casos em que transplantes de órgãos podem se acompanhar da persistência de
fragmentos da personalidade da pessoa que morreu.
É por isso que aquilo que permanece é incômodo, não para quem morre.

Entretanto, vocês podem ter um transplante de algo, não é isso que vai incomodá-los para ir para a Luz.
Isso pode apenas perturbar algumas funções ao nível dos casulos de Luz.

Questão: mas para quem é apegado ao corpo, no momento de morrer, não é ainda um laço a mais com a vida?

Não.
Absolutamente não.

Tudo isso faz parte das crenças que eram ainda, talvez, válidas em minha vida, mas não mais hoje.

A distorção, o afrouxamento dos laços com a matéria, tornam-se cada vez mais importantes.

Nós os preparamos na suavidade, para vocês, consciências humanas (mas não para a Terra), para viverem
este abandono da matéria de modo suave e progressivo.

Portanto, não há riscos hoje.

Questão: o que é do desaparecimento massivo dos insetos polinizadores e como remediar isso?

Não é para remediar.

As abelhas são chamadas as servas do Senhor.
Elas fazem parte de um plano evolutivo preciso que era semear a vida sobre a Terra, difundir a reprodução da
Terra.

Mas é agora, como vocês sabem, em vias de se concluir.
Portanto, a missão delas terminou.

Não se esqueçam que, frente a um evento que, em sua dimensão, lhes parece terrível (e, sobretudo, neste
período em que a Luz é onipresente, ainda que vocês não a vejam sempre), o que vocês vivem como algo de
dramático é uma liberação, e nada mais.

É seu olhar que deve mudar sobre as coisas, mas não a realidade das coisas.

Questão: como fazer quando nossos parentes não estão no mesmo caminho?

É infelizmente o caso de muitas famílias e casais e de muitos irmãos e irmãs também.

Cada um tem seu caminho.



Vocês não podem conduzir ninguém pela persuação intelectual ou afetiva.

Vocês apenas poderão conduzir as pessoas para a Luz através de seu próprio comportamento e de sua
própria Luz, mas certamente não através das palavras ou das preconizações.

Em contrapartida, informar, hoje, tornou-se capital e vários de vocês, aqui presentes ou em outros lugares,
sentem a necessidade e a urgência de informar, a despeito de serem tomados por loucos.
Isso não é importante.

O importante é que o humano, qualquer que seja sua evolução, seja informado.

Isso não quer dizer que ele escolherá a Luz, mas isso quer dizer que, em algum lugar, a consciência dele
guardará esta informação no momento vindo, e isso é capital.

Mas haverá sempre seres humanos que recusarão ver a verdade de frente e vocês ali nada poderão,
absolutamente.

Lembrem-se do que eu lhes disse: vocês não têm que ditar ou querer o que quer que seja com relação aos
seus descendentes ou ascendentes, porque é a liberdade deles a mais absoluta continuar a experiência da
encarnação, ou porque eles são muito mais evoluídos do que vocês e eles servirão de grandes Guias nas
próximas dimensões divididas, ou porque eles decidiram fazer outro caminho.
  
Lembrem-se de que no final, tudo está bem, não há que ter medo do que quer que seja.

Pelo momento, vocês reagem com relação aos laços de filiação, vocês reagem com relação aos apegos.
Esses apegos vão se dissolver.

Vocês encararão, mesmo os mais próximos como sua prole, como almas e não mais como seus filhos ou seus
pais.
E isso está a caminho.
E é uma realidade que não é simplesmente uma ideia ou um conceito.
É uma realidade verdadeira e real e total na manifestação, no comportamento e na consciência.

Questão: então é uma forma de exemplo que é preciso dar ?

É o único comportamento possível, é claro, porque se você aborda alguém que você conhece (ou que não
conhece) e fala-lhe do que você vive, você arrisca verdadeiramente ser tomado por louco porque, no raciocínio
daquela pessoa, você é louco, e ela terá razão, porque ela não vive a mesma realidade que você.

Então, é apenas através da informação neutra e de seu estado de ser, e de sua qualidade de ser e de
transparência que isso se põe num canto da consciência e, no momento vindo, em um momento ulterior, a
tomada de consciência se faz.

Lembrem-se: quanto mais vocês forem numerosos a terem consciência, a estarem informados do que
acontece realmente, mais será fácil para todo o mundo.

Questão: como se articula a evolução de alguém que está na recusa de encarnação com a difusão das virtudes
por Miguel nas semanas que vêm?

Como os fios de Luz permaneceram em outros planos da alma, em outros planos dimensionais, não há
possibilidade de estabelecer um contato em uma nova virtude enquanto a união dos fios não é realizada.

Há duas coisas diferentes: há a união dos fios, dos 24 fios de Luz que unem a alma com os complexos
superiores (alma/espírito), mas há também a ativação desses fios de Luz que é outro processo.

Vocês apenas podem viver a ativação se os fios estão presentes, é claro.

Outros seres humanos realizarão essas virtudes durante o período da efusão Micaélica, não unicamente
durante os Casamentos Celestes, mas também até o final da intervenção Micaélica.

A única coisa importante é compreender que vocês têm até o final de junho, independentemente das 12
virtudes, para penetrar em seu santuário interior, ou seja, acender sua lâmpada interior ao nível do coração.

Questão: pode haver uma forma de «rattrapage» desses fios?

A questão é muito ambígua.
O que quer dizer «rattrapage»?

Questão: pode-se superar rapidamente uma recusa de encarnação para ativar esses fios?



Eles não podem ser ativados enquanto não estão aí.
Como vocês querem ativar algo que não está ligado?
É como se você pressionasse um botão para acender a luz, mas não há fio elétrico entre o botão e a lâmpada.

Questão: como então reativar esses fios?

Giramos em círculo aí.
A questão é muito simples: é preciso, primeiro, reativar os fios, a descida dos fios.
Depois, a ativação será possível.

A partir do momento em que os fios estão restabelecidos, se o destino da alma é viver, sob uma forma ou
outra, a ascensão, isso se realizará.

As pessoas que se reúnem à energia Micaélica, à energia dos Cenáculos, dos Conclaves e dos Anjos do
Senhor, são trabalhadores preciosos, mas isso não quer dizer que aqueles que não trabalham estejam
abandonados à sua sorte.

Questão: cada intervenção de Miguel vai ativar essas virtudes ao nível global, terrestre?

Sim.

Questão: então cada um pode lançar mão desta espécie de reserva global, mas a seu ritmo?

Sim.

Questão: que fazer para as pessoas que pedem conselho?

Os conselhos...
O mais importante para as pessoas que não conhecem a energia, que não conhecem as dimensões espirituais,
é o trabalho de meditação e de alinhamento.

Essas pessoas que não conhecem nada poderão, talvez, sentir a pressão do ultravioleta, mas, o mais
importante, é encontrar o coração antes de qualquer coisa porque, no coração, qualquer que seja seu destino,
qualquer que seja seu caminho, quaisquer que sejam suas escolhas, todo estará bem.

E o que nós queremos, de lá onde estamos, é que o máximo de seres humanos viva o que vem em
consciência e no alinhamento interior.

Lembrem-se do que lhes disse o Arcanjo: talvez muitos seres humanos que não escolheram a ascensão
possam ser muito mais evoluídos do que vocês.
Vocês não sabem disso, e isso lhes será ocultado todo o tempo.

As relações da humanidade encarnada devem ser relações de coração e não devem ser condicionadas,
sobretudo para os seres despertos, com relação aos apegos, com relação às linhagens, e com relação às
evoluções.

Portanto, o único conselho a dar é o coração.

Então, vocês têm Mestre Ram, e vocês têm outras informações para ir para o coração.
E ir para o coração não é um ato intelectual, é um ato da consciência, não é de modo algum a mesma coisa.

Estar no coração intelectualmente é simplesmente se dar boa consciência, mas não é a consciência do
coração.

Questão: quando se tiver ascensionado, teremos a consciência total?

Sim, total.
Alguns de vocês sobre a Terra, e mesmo aqui, começam a experimentar fusões de consciência com outras
realidades.
Esse será seu lote quotidiano.

Mas, para alguns, isso se faz mais rapidamente, porque estão habituados a isso, os contatos, e outros estão
mortos de medo, apesar do que eles querem.

Então, é preciso ir cada um no seu ritmo, em função da possibilidade da energia e da consciência que é a sua.

Questão: qual é a diferença entre os seres de Cristal, de Luz e de Diamante?

Trata-se de qualidades vibratórias diferentes onde, quando se fala de corpo de Luz, de corpo de Cristal ou de
corpo de Diamante, isso significa certa corporeidade e certo antropomorfismo, o que não existe mais a partir
de certo estado dimensional onde toda referência à história passada deste Espírito não existe mais sob forma



visual ou vibratória, porque foi transcendida.

Esse foi o caso quando da fusão de linhagens, por exemplo, como Mestre Ram ou como meu Mestre Bença.

Questão: isso corresponde a uma dimensão específica?

Totalmente.

Corpo de Luz, 4ª dimensão.
Corpo de Cristal, 11ª dimensão.
Corpo de Diamante, 18ª dimensão.

O Corpo de Cristal corresponde à dimensão dos Elohim.
O Corpo de Diamante corresponde à dimensão dos Devas ou Lipikas Cármicos ou Melquisedeques, também,
conforme a filiação.

Para além daí, vocês entram nas esferas em que não pode mais haver manifestações antropomórficas,
humanóides ou não humanóides.
Vocês entram nas figuras geométricas, mas que não lhes concerne.
Vocês o verão quando estiverem do outro lado.
Portanto, a nada serve encherem a cabeça com tudo isso.

Questão: poderia desenvolver as virtudes do Amor-atração e do abandono, que Miguel citou em 25 de abril?

Não, é por uma razão precisa que isso não foi desenvolvido.
Porque anuncia uma palavra, essa palavra é essencial.

Lembrem-se de que ele substituiu Amor por atração, que ele falou de abandono.
Ele falará de confiança.
Ele falará também de outras coisas.

Mas cada um compreende com o filtro do mental, o abandono.

Mas Miguel bem lhes disse que eram energias, não é?, uma vez que vocês as sentem impactarem-se em
vocês.

Portanto, querer explicações é retornar ao nível do mental.
Portanto, contentem-se em esperar o momento oportuno, quando a maioria dessas novas virtudes será ativada.

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

http://www.autresdimensions.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

NDR: O.M. AÏVANHOV é um interveniente que foi de origem búlgara e esteve encarnado há algumas
décadas.
Encontra-se, hoje, em suas intervenções na canalização, seu sotaque, seu humor e seu francês
aproximativo, como em sua vida, que nós respeitamos quando as transcrevemos.
Nós não agimos em nome de qualquer obediência, de qualquer tipo que seja, mas transmitimos, em
toda transparência, as informações que este interveniente nos transmite para nos acompanhar
ainda hoje.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, primeiro porque amanhã vocês vão
viver, independentemente mesmo das energias Micaélicas, uma passagem, eu diria, por um grande portal que
está ligado à ativação de muitas coisas diretamente vinculadas à sua consciência de humano encarnado.

Então, estou extremamente contente por vir falar com vocês antes desse dia especial de amanhã que é,
certamente, um dia essencial na história de suas almas, de suas encarnações e também de sua evolução.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu amor, todas as minhas bênçãos e, se vocês têm perguntas,
eu ficarei encantado de tentar respondê-las, independentemente mesmo de seu dia de amanhã, é claro.

Questão: em que o dia de amanhã é importante?

É importante porque, todos os anos, vocês passam por uma lua cheia específica, que foi chamada por
diferentes nomes, nas diferentes tradições.

Este ano, ela se reveste de um caráter todo especial, todo particular, que é diretamente ligado, obviamente, à
energia Micaélica, mas também aos diferentes Círculos que retransmitem junto a esta humanidade a irradiação
da Vontade, a irradiação do Pai e da Luz Unitária.

Nisso, há uma dupla conjunção (ao mesmo tempo astrológica, astronômica e espiritual) e ligada também à Luz
do Pai e às suas faculdades inerentes às suas transformações em sua realidade, tal como a vivem desde muito
tempo.
Quer dizer que, para muitos seres humanos, independentemente da energia do ultravioleta retransmitida pelo
Arcanjo Miguel e pelos diferentes Conclaves e Círculos de energia que nós constituímos, amanhã é um dia que
é especial, obviamente, ao nível da modificação da consciência que deve ocorrer, eu diria, para a totalidade da
humanidade.

É um salto importante da consciência.

Aí está no que é um dia capital, importante e fundamental.

Questão: qual é a diferença entre Conclave e Cenáculo?

É muito simples, cara amiga.
Os Conclaves correspondem a uma assembléia em número limitado, ou seja, aqueles que possuem sua carta
de membro para participar são em número restrito e não pode ser além deste.

No que concerne, em contrapartida, aos Cenáculos, eles estão abertos a toda entidade espiritual de boa
vontade desde os planos multidimensionais, a fim de trabalhar para a ascensão desse sistema solar.

Por conseguinte, num caso, há reuniões que são, de algum modo, fechadas pela qualidade vibratória dos seres
que ali se reúnem e outras que são um pouco menos fechadas (eu diria, públicas) ao nível espiritual.

Sem entrar nos detalhes, porque isso nos levaria muito demasiadamente longe, mas, com relação à energia
que recebemos, em nosso nível, é uma energia que, como vocês sabem, vêm diretamente, nesse sistema
solar, desde o Sol Central do conjunto das galáxias existentes e a vir.

Naquele nível, alguns seres, conforme o nível dimensional, têm a capacidade de captar e dirigir algumas
qualidades da energia do Pai.

O.M. AÏVANHOV – 8 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A energia do Pai é Una, ela contém todas as gamas de vibração, de frequências (além da Luz e de seu mundo
manifestado) da luz manifestada em seu mundo, que é a Luz do Sol.

Então, há seres que são capazes de focalizar e retransmitir, eu diria, algumas características desta Luz do Sol
Central e outros que são focalizadores, em sua globalidade.

Aí está porque há diferentes círculos, diferentes Cenáculos que intervêm durante esta festa especial que é ao
mesmo tempo a festa do Wesak, mas também a conjunção com a entrada nos plenos poderes, eu diria, do
Arcanjo Miguel e da plena magnificência da vibração dele sobre a Terra.

Questão: como as pessoas depressivas e em tratamento químico recebem as efusões de energia de
Miguel?

É preciso efetivamente compreender que a efusão do ultravioleta, que vocês recebem por intermédio de
Miguel e de outras entidades espirituais, segue um trajeto preciso no corpo.

Isso vocês compreenderam já, com relação ao que vivem quando dessas efusões da radiação do ultravioleta.
Mas é preciso também compreender que é uma energia que foi chamada «energia/consciência», portanto, ela
age diretamente na consciência, mas a energia não é sempre apoio da consciência.

Os seres que estão sob alguns medicamentos ou que têm algumas patologias ou que não estão despertos à
percepção das energias vão viver também uma modificação de consciência que não vai necessariamente
desencadear o despertar ou o acordar, mas que, entretanto, vai provocar, eu diria, uma mudança de
perspectiva na visão que eles têm da vida.
Isso é extremamente importante, como um preparativo para o que vai se desenrolar muito proximamente sobre
este planeta.

Nem os medicamentos, nem a idade, são um freio para a integração, não da energia, mas da consciência, não
é a mesma coisa.

É preciso, efetivamente, diferenciar o que é um efeito direto sobre a consciência (que concerne ao conjunto da
humanidade, qualquer que seja o nível da evolução na encarnação) e o nível da energia/consciência que vocês
vivem quando das efusões específicas em que alguns seres, ou mesmo muitos, começam a ver, a sentir a
energia/consciência agir ao nível de sua realidade densa.

Questão: como as pessoas que não estão ainda numa fase de despertar ao nível das estruturas
energéticas reagem a essas efusões?

Há dois modos de falar.
Elas não reagem, porque a energia/consciência não penetra em lugar algum, ela se dissipa ao nível da periferia
dos casulos de Luz, sem provocar efeitos diretos nos chacras ou na consciência.

Agora, o que vocês observam sobre a Terra, ao nível dos seres humanos (nós deixamos de lado, se querem,
os elementos e as manifestações elementares), Miguel chamou de energia do ultravioleta.

É uma pressão, porque gera, efetivamente, uma pressão.

Então, se a energia não pode penetrar pelos chacras superiores, em um momento ou outro, ao nível desta
abertura que não se faz, esta energia será obrigada a penetrar pelos chacras inferiores, sem ser alquimizada ou
purificada pelas energias do chacra superior.

Naquele momento, isso desencadeará uma pressão importante ao nível dos humanos, que pode se traduzir
também por raivas, por situações de recusa, um crescimento do ego e um crescimento da dualidade.

Mas são premissas, simplesmente.
Eu não posso me exprimir mais sobre isso.

Questão: como acompanhar o melhor possível um ser na passagem, quando se está tratando com
cuidados paliativos?

A melhor coisa que vocês têm a fazer é acolhê-los, vocês mesmos.

Eu sei bem que Miguel os chamou os Portadores de Luz, os Transmissores de Luz.
Não há necessidade, ele disse também, de se colocar em estado de transmissão desta energia, porque, a
partir do momento em que vocês vão destrancar algumas portas, a partir do momento em que a energia da
pressão do ultravioleta que se efusiona ao nível da cabeça vai se estabelecer de maneira definitiva ao nível do
coração, não haverá necessidade de qualquer ritual ou de qualquer trabalho.

Vocês serão realmente os transmissores cujo interruptor estará sempre ligado, eu diria, e vocês emitirão
permanentemente esta energia.



Questão: o fato de beneficiar-se desta energia basta para aquele que morre, para morrer nas
melhores condições?

Eu jamais disse isso.
Isso não tem qualquer relação, uma vez que, de todo modo, lembrem-se de que as efusões que vocês terão
doravante vão agir na consciência.
Lembrem-se de que os planos astrais intermediários em que iam os humanos após a morte não existem mais,
aguardando a transição.
Então, isso não tem qualquer espécie de importância, quanto às condições da partida, pelo momento, daquelas
almas.

Questão: como os pais podem preparar os filhos?

Nada há a preparar com relação aos filhos.
São vocês, como adultos, que têm que se preparar.

Vocês não têm qualquer preocupação a ter pelos filhos.
Enquanto eles não são adultos vibratoriamente, ou seja, abaixo de 14 anos, não há qualquer preocupação a ter.

O destino de alma deles está programado.
Não haverá nem medos, nem sofrimentos, nem questionamentos da parte dessas crianças.
Eu já disse que serão eles que virão ajudar os pais.

Portanto, é preciso parar de pensar, a um nível paternal, como se fossem seus filhos.
Tudo isso termina em breve.

Questão: é o momento de organizar o que você chamou de «lares de Luz»?

O problema, lembre-se, é uma questão de estar pronto no momento vindo.

Estar pronto no momento vindo, quer dizer o que?
Há certo número de elementos que podem interferir com suas vidas, quanto aos deslocamentos e ao caminho
de suas vidas.
O que vem, vocês sabem (vários seres que os ajudam exprimiram-se sobre isso) é o que foi chamado de
tempos reduzidos.

Esses tempos reduzidos não excederão certo prazo.
Neste prazo, vocês têm a escolha de viver do modo que vocês tenham vontade, mas lembrem-se de que há
circunstâncias mais propícias.

É muito mais fácil estar em pleno meio do campo do que estar no meio de uma capital européia ou americana,
é claro, porque as circunstâncias que vão desencadear essas modificações da atmosfera de vida vão provocar,
ao nível dos seres humanos habituados ao conforto, certo número de desagrados.

Isso quer dizer, sobretudo, não estar nos agrupamentos de lugares em que haveria dezenas, centenas de
pessoas, isso seria muito incômodo.

Vocês são totalmente livres de fazer o que quiserem, mas todos os lugares, mesmo aqueles que serão
preparados pelos humanos, não poderão ser preparados ao nível energético, porque é assim.
Isso é muito importante a compreender.

As pessoas receberam os impulsos para isso.
São os primeiros impulsos para reagrupamentos que se fazem segundo afinidades vibratórias e as afinidades
vibratórias são coisas que devem se criar de maneira extremamente fluida e lúcida.

Se, entre vocês, há os que têm resistências, seja com relação às associações, com relação a esses lares
abertos...
Eu digo sim abertos, porque vocês não sabem, pelo momento, quem se juntará a tal ou tal lugar.
Talvez vocês sejam obrigados, um dia, a acolherem alguém que tem um caráter de porco, mas que é, talvez,
um ser totalmente realizado.

O que vão vocês fazer nessas condições se, agora e já, vocês colocam, eu diria, freios ou barreiras ao que
vem?
Mas as reações humanas não nos pertencem e nos ali nada podemos.

Apenas seu trabalho de transmissor de Luz, tal como o definiu o Arcanjo, é que permitirá levar o mais de seres
possíveis para a esperança da Luz.
Mas nós nada mais podemos fazer, porque há mesmo uma lei que funciona para esses seres que não estão
despertos, que se chama o livre arbítrio.
E eles a têm ainda.



Questão: nesses lares de Luz, como são tomadas as decisões?

Não há decisão.
A decisão não pode ser democrática para a maioria.
Ela deve ser unitária.

Quem diz unitária diz que todos vão no mesmo sentido.

Se há uma pessoa que não pode ir no sentido, é preciso que ela mergulhe no interior de si mesma para saber
porque ela não pode ali ir.

Se vocês partem do princípio que, num lugar assim, destinado a acolher um máximo de seres humanos no
despertar, o despertar é uma realidade vibratória e uma realidade de consciência, a partir do momento em que
vocês estão no despertar, se vocês entram em oposição com um lugar que é protegido e no despertar, é que
vocês nada têm a fazer nesse lugar.
E funcionará assim.

Não é uma decisão democrática ou de um guru ou de uma pessoa que tem o poder.
É uma decisão lógica que se impõe a todos por si mesma e isso não pode ser de outro modo.

A partir do momento em que vocês colocarem em jogo um processo democrático, vocês nada
compreenderam, vocês estão na dualidade e isso é muito claro e formal.

Nos mundos espirituais, vocês creem que se vota levantando as mãos?
Quando os Melquisedeques decidem criar um mundo, um universo como este no qual vocês estão, vocês
acreditam que haja um que vai se opor a isso?
Mas é mesmo inimaginável.
Isso é impossível.

O que quer dizer que, no sentido da Unidade e para os seres despertos, tudo se pode fazer apenas com
fluidez, rapidez, quaisquer que sejam as circunstâncias.

Então, agora, se, entre vocês, seres dizem «a mim, isso não me convém», mas vocês têm toda a liberdade
para fazerem o que têm vontade de fazer.
Jamais houve alguém ou uma entidade que lhes dissesse para fazer isso ou aquilo.

Os lares abertos realizar-se-ão e não unicamente porque eu o disse, é claro, mas porque múltiplas entidades,
através de múltiplos canais, estão efusionando isso na consciência dos seres humanos.

O período de pré-ajuntamento, de reagrupamentos, primeiro em pequenos números, é indispensável com
relação ao que vem.

Agora, vocês são livres de dizer que isso para nada serve.
É sua liberdade e é sua escolha e é perfeitamente tão respeitável como as outras escolhas.

Questão: é desejável organizar o tempo para uma atualização sobre a vida quotidiana ou as
preocupações do momento nesses períodos de vida?

Eu retorno nisso ainda uma vez.
A partir do momento em que algo o choca com relação a uma das pessoas que está no lugar, é que você não
está em paz com você mesmo e, portanto, você não pode estar em paz com o outro.

A partir do momento em que você está em paz com você mesmo, em seu coração, absolutamente nada pode
vir nesse lugar (eu não digo outro lugar, mas eu digo no lugar em que você viverá, em que você vive),
absolutamente nada pode vir perturbar este equilíbrio.

Se o equilíbrio é perturbado, mesmo se é a falta do outro, como vocês sempre dizem (mas não é jamais a falta
do outro, é sempre sua própria falta), mesmo se o outro te), mesmo se o outro lhe dê um tapa.

Há dois modos de ver as coisas: ou você está num lar unitário em que o amor prevalece, se o amor prevalece
não pode mesmo ali haver questionamento, não pode ali haver conflito, mas ali não pode haver, eu diria,
questionamentos no sentido do que vocês fazem e do que vocês realizam.

Se vocês estão na energia do coração e se há um, por exemplo, que vai urinar fora da bacia, mas isso não vem
mesmo do espírito de ir dizer «você vai limpar isso que fez» porque, se você agisse assim, como o outro
também, aliás, você está na dualidade.
E você não pode pretender viver um estado de despertar como o que vem, a partir de amanhã, estando nessa
exigência.
Sem isso, não é um lar aberto.



Vocês vão chamar a isso uma comunidade fechada, ou um ashram, que estritamente nada tem a ver.
Estritamente nada tem a ver.

Não é questão de tolerar não importa o que, mas, a partir do momento em que vocês vivem as energias do
despertar, a partir do momento em que vocês são os Portadores de Luz, a partir do momento em que vocês
são Transmissores de Luz, tudo isso não pode colocar problema.
Há solidariedade, fraternidade, no sentido o mais real.

Se você começa a falar dos comportamentos de uns e outros, bem, isso não é a fraternidade.
Isso se chama uma vida em comunidade, o que nada tem a ver.

Agora, eu concebo perfeitamente que os seres, mesmo despertos, tenham necessidade de viver no alto de
uma montanha sozinho, mesmo se não seja o que é solicitado hoje, para encarnar as energias da ascensão.

O engajamento que é solicitado é, antes de tudo, um engajamento do coração.

Se não há engajamento do coração, não pode ali haver harmonia e possibilidade de levar a efeito um tal
projeto.

O que quer dizer decidir?
Decidir quer dizer dirigir.
Você dirige, já, você mesmo com relação a você?
Você não tem que dirigir ninguém mais.

Agora, se você tem a impressão de que, num lar aberto, um parasita chega e você o vê parasita, eu o engajo a
se colocar a questão a você mesmo, porque é evidente que, a partir do momento em que as energias do
coração estiverem plena e totalmente ativadas, bem, os seres que não estiverem no coração não poderão
permanecer.
É tão simples assim.

E isso se fará sem discussão e sem decisão.
É algo que se realiza ao nível vibratório.
Realmente.
E ao nível da consciência.

E algo que se realizará totalmente após o solstício de verão [inverno no hemisfério sul].
Porque, o que acontece?
No solstício de verão há as energias em seu máximo de atividade ao nível do sol.
Há, também, alguns dias após o solstício (talvez duas semanas após o final das efusões específicas de Miguel
ao nível das consciências).

Naquele momento (e isso eu já lhes disse), o coração deverá estar aberto.
Se o coração não está aberto, isso quer dizer que seu caminho, mesmo se você seja um homem ou uma
mulher de coração, não passa pelo caminho que corresponde ao que é o lar aberto, simplesmente.
Não é um julgamento de valor, é simplesmente uma questão de afinidades vibratórias.

Hoje, mesmo estando aberto ao nível do coração, vocês constatam que podem se deslocar, podem ir num
mercado, podem encontrar pessoas que não estão de modo algum como você, mas, então, de modo algum.

Pouco a pouco, progressivamente e à medida das semanas, você perceberá diferenças, mas, para aqueles
que estão realmente no coração, vocês perceberão o destino do outro, não na vida dele, não no que ele faz de
suas noites, obviamente, mas na cor de sua alma.
Quer dizer: será que esta alma está num caminho que vai no mesmo sentido que o meu ou não vai no mesmo
sentido?
E, isso, é uma vibração que lhe dirá: o coração se abre ou o coração se fecha.

Mas ainda é preciso, para isso, que o coração já tenha sido aberto, é claro.
Os outros não compreenderão.

Aqueles que não têm o coração aberto vão sentir uma espécie de mal estar, uma espécie de raiva, um
ressentimento com relação a esses seres.
E você constatará muito, muito rapidamente, a partir de seu verão, que as afinidades, como vocês chamam
isso? ..., os pontos em comum [atomes crochus] vão se instaurar de modo muito mais simples e
independentemente das considerações ou construções (mental e emocional) que vocês têm tendência, uns e
outros, a construir nesse momento, que correspondem somente a agitações e às suas próprias resistências ao
estabelecimento da energia do coração e a nada mais.

Há algo, em todo ser humano, atualmente, que deve morrer.
Alguns já sabem.
Outros não veem mesmo o que deve morrer, mas ali há algo que está morrendo em vocês.



Talvez vocês tenham medos, talvez vocês tenham uma tristeza, talvez vocês tenham uma nostalgia, talvez
vocês tenham a impressão de não perceberem o porque vocês vieram.
Há efetivamente algo que está morrendo em vocês, mas, isso, eu os deixo descobrir nas próximas semanas.

Então, as noções, tais como vocês as encaram, decisão de maioria, de quem tem o poder, são discussões, eu
diria, fúteis, que são intermediárias com relação ao seu estado intermediário.

Questão: poderia esclarecer sobre minha dificuldade nesse momento de tomar decisões?

Não, eu não posso iluminá-la, cara amiga.
Há algo que deve morrer e que ainda não morreu.
Há algo que a puxa para trás e outra coisa que a puxa para frente.

Os freios que vocês sentem, uns e outros, seja sob forma de raiva, de tristeza ou outra coisa, ou de análise
intelectual ou análise emocional que a desarranja corresponde à sua própria dualidade.

Então, agora, há uma palavra importante, é confiança.

Há muitas mensagens espirituais e muitos canais que transmitem essas informações, sob forma de sonhos e
também seres humanos que estão sozinhos em seu canto e que se dizem «devo me agrupar», mas eles não
sabem com quem.
Eles devem se agrupar, mas eles ainda não encontraram.

Agora, vocês devem ir no sentido do que dita sua consciência, mas tentem, assim mesmo, saber quem fala.
Será que é a consciência?
Será que é o ego do medo?
Será que é o ego da separação?
Será que é realmente o coração?

Enquanto vocês não estão no coração, tudo o que fala não é o coração.
É tão simples assim.

Todos os comportamentos do ser humano são ditados sempre por uma noção de lucro, de prazer ou
desprazer.
Vocês não escapam disso.

Mesmo se você é a pessoa a mais gentil no mundo, com o coração na mão, todas as suas decisões serão
baseadas na noção de prazer/desprazer, vantagens/inconvenientes e não no coração, porque o coração não se
coloca a questão do inconveniente e da vantagem.
Ele se contenta em ser e é tudo.

Aí está a grande diferença entre o que é ligado aos comportamentos, às emoções, a um mental e uma conduta
que é conduzida pelo coração que se vive na fluidez e na Unidade.
Não é de modo algum a mesma coisa.

Quando eu cheguei de meu país, eu não tinha nada, nem um centavo no bolso, e tudo se construiu porque a
Divina Providência sempre colocou em meu caminho os seres que foram necessários para realizar o que devia
ser realizado, de uma maneira ou de outra.
E isso foi sempre feito assim para todos os seres vivos que chegavam ao nível do despertar e da realização.
Tudo se instaura independentemente de sua própria vontade.

Aí está a diferença entre o ser desperto, o Mestre de Luz e o ser que duvida.
É a única diferença porque, quando vocês estão despertos, quando vocês viveram certo número de iniciações
ou de experiências que lhes confira o despertar (e não uma experiência da Luz que não é a mesma coisa que
viver na Luz), viver na Luz instaura certo número de sincronias e certo número de eventos.

Os Anjos, os Arcanjos, todas as energias espirituais estão a seu serviço porque, você mesmo, os serve e tudo
se instaura para se realizar o mais exato e o melhor possível em função do que é para realizar.
Isso é válido para todo ser humano, desperto ou mesmo não desperto.

Ele estará onde deve estar e tudo estará bem.
O que eu quero dizer com isso é que, para todo ser humano em acordo com suas profundidade (que sua
profundidade seja o ego ou o coração), não pode ali haver desequilíbrio, mas isso faz parte de sua liberdade
íntima.

Aí está o que de mais importante eu lhes disse esta noite.
Se seu pólo de interesse é sua pessoa e regras precisas e não o coração, então não vá num lugar de coração.
Para que serve se contrariar?

Não deve, sobretudo, se contrariar, porque a contrariedade prejudica o coração.



E tudo o que você tem de contrariedade na vida, de maneira geral,  ... você pode dizer «é a falta do outro» ou
«é meu carma» ou «é o carma ou é a fatalidade», jamais será isso.
Tudo o que acontece a um ser humano, eu digo sim, TUDO, sem exceção, está ligado ou à lei de ação / reação
(que vocês chamam «lei cármica») ou à lei de ação de graça (que está ligada ao perdão e ao amor).
Não pode ser de outro modo nesse mundo.

Questão: para aquele que compra esse lugar, como se definir com relação aos outros?

Então, naquele momento, é um privilégio enorme, ou seja, o privilégio de ser aquele que recebe.

A partir do momento em que é aquele que recebe, ele tem o papel de patrão, não é?, mas ao nível da
organização, ele tem talvez sua palavra a dizer.

Organizar não quer dizer proibir, mas pensar nas orientações, não para si, mas para seus hóspedes, porque
são realmente hóspedes.

Agora, as decisões comuns daquele que gosta de tal coisa, de tal cor ou de tal cor..., ainda uma vez, se vocês
colocam isso à maioria, isso prova que vocês estão na dualidade.
A decisão deve ser unitária.

A partir do momento em que vocês estão no coração, pode apenas haver Unidade nas escolhas ou nas
decisões.
Isso lhes parece irrealizável, porque vocês sempre funcionaram na decisão dual e não na decisão unitária.

Não se esqueçam de que é um período específico, quer dizer que os referenciais que vocês podem tentar
aplicar (com relação à idade, com relação ao sexo, com relação ao aporte de uns e de outros), em breve não
terão mais curso, completamente.

Somente contará a qualidade de coração.

Agora, lembrem-se de que o mais importante acontece ao nível vibratório.
A atmosfera vibratória que é criada, que será criada, será extremamente propícia para a manifestação da
Unidade.
E, na Unidade, não pode haver desequilíbrio.

A Luz ilumina a Sombra.

Não é acrescentando Sombra que vocês colocarão Luz.
A Luz ilumina.
Ela se contenta em esclarecer e iluminar.
Ela não denigre a Sombra.
Ela a toma sob sua asa.
E esse não é um objetivo irrealizável.

Em contrapartida, se vocês pensam que é irrealizável, então, eu os remeto às suas escolhas.

As coisas são claras quando vocês estão no coração: há unidade, há fluidez.
A partir do momento em que vocês saem deste estado de Unidade, o que vocês geram?
A dúvida, o pessimismo, a agitação, as contrariedades etc.etc.
Eu os recordo que tudo isso são apenas projeções mentais.

A lei do coração é a lei da Unidade, é a lei da Fraternidade e nada mais.
É também válido para todo ato de sua vida e isso será cada vez mais o caso.

De todo modo, é preciso saber que com as energias de consciência novas que se ativam para o conjunto da
humanidade, vocês serão obrigados a ser o que vocês são.

O mau não poderá mais esconder que é mau.
O bom não poderá mais esconder que é bom.
É tão simples assim.

E, ainda uma vez, nós não julgamos nem os bons nem os maus, porque, para nós, todos são bons,
definitivamente, porque nós sabemos o que está no interior de cada consciência viva encarnada e nós
respeitamos o mais profundamente possível sua evolução, suas escolhas e seu caminho.

Questão: é normal não sentir as energias pela cabeça?

Agora, é preciso efetivamente compreender que alguns seres vivem essas efusões de energia em um nível
diferente, certamente, desde várias dezenas de anos.
Outras pessoas seguiram um caminho diferente.
Quer dizer que, pelo ascetismo, pelo caminho espiritual, fizeram o caminho que permite passar do ego ao



coração.
Essa é uma primeira etapa que era, certamente, capital.

Mas agora esse coração deve se enriquecer de uma nova qualidade energética.
Talvez, em você, caro amigo, você sinta sua própria energia do coração, quer dizer que você abriu seu coração
por um trabalho de ascetismo e de meditação que permitiu ativar seu chacra do coração, que é já uma etapa
maravilhosa.

Mas a abertura de seu chacra do coração corresponde à sua energia, mas não à energia que vem do cosmos.
São suas coisas diferentes.
A finalidade é a mesma, eu concordo, mas, entretanto, a partir do momento em que o coração está aberto, as
vibrações ao nível do que é recebido pelos chacras superiores ativar-se-ão necessariamente um dia ou outro.

Mas você já tem um meio de saber muito facilmente, com as energias de seu coração, se você está na alegria,
na boa decisão ou não na boa decisão.
É muito simples, mas é algo para o que você não presta atenção, porque você está tão habituado a sentir
essas energias na meditação que você não se apercebe que elas podem lhe servir completamente para guiar
sua vida fora das meditações.
Quer dizer que não é preciso esperar as meditações para ter respostas com relação às suas escolhas.

É preciso levar a vida, o dia a dia, com relação à compra de um automóvel, com relação a uma decisão... você
verá o momento em que seu coração vai se por a girar, vai se por a vibrar.
Essa será uma escolha do coração e você constatará, aliás, geralmente, que a escolha de seu coração não é a
escolha da cabeça.

Então, cabe a você saber o que você quer viver, porque se você se serve unicamente das energias de seu
coração para viver momentos de meditação intensa e de exclusão, de certa forma, da realidade, isso não se
chama a abertura do coração.
Isso se chama a abertura do coração, certamente, mas numa certa forma de autocracia ou de re-confinamento
em você.

O coração não é feito para protegê-los dos outros.
O coração é feito para irradiar.
O coração é feito para lhes permitir ir no sentido da Luz e não no sentido de sua pessoa.

Então, é preciso que você aplique à sua vida de todos os dias esse primeiro preceito, ou seja, que a energias
do coração são muito agradáveis de viver quando da meditação.
É muito agradável senti-la, no momento em que se deseja, por um esforço de consciência, mas se este estado
desaparece assim que você tem escolhas a fazer ou quando uma contrariedade surge, para que isso lhe
serve?
Não para grande coisa, concordamos.

Portanto, aí também, há uma muito pequena revolução de consciência a fazer, que é mínima.

Geralmente são as coisas mais bobas, que não se vê, porque elas são como o nariz no meio do rosto.
E elas são feitas para isso, porque a consciência egóica não quer que vocês se apercebam disso.
Sem isso, quereria dizer que ela perdeu a partida e ela não gosta disso, perder a partida, a consciência egóica.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou deixá-los à sua sorte, que é uma sorte invejável e, sobretudo com relação ao que
viverão no dia de amanhã, que é um dia extremamente importante.

Então, eu lhes pedirei que se preparem para viver o dia de amanhã na alegria.

A alegria é rir, é olhar as imagens engraçadas, por exemplo, é sorrir para si também.

Então, eu lhes digo até muito em breve, eu lhes transmito todo meu amor e todas as minhas bênçãos
antecipadamente pelo dia de amanhã.
Fiquem bem e até muito em breve.

_____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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PRIMEIRA PARTE

NDR: O.M. AÏVANHOV é um interveniente que foi de origem búlgara e esteve encarnado há algumas
décadas.

Encontramos, hoje, em suas intervenções na canalização, o seu sotaque, o seu humor e o seu
francês aproximativo, como na sua vida, que nós respeitamos quando as transcrevemos.

Nós não agimos em nome de qualquer obediência, seja do tipo que for, mas transmitimos, com toda
transparência, as informações que este interveniente nos transmite para nos acompanhar ainda

hoje.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de encontrar pessoas que
eu não conheço no momento.

Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações fraternais, antes de fazer como eu faço.

Para aqueles que me conhecem, vocês sabem, e para aqueles que não sabem, eu vou dizer: eu funciono
sempre com vocês para tentar lhes responder às perguntas.

Perguntas que se referem, obviamente, à sua evolução espiritual e ao seu futuro.

Então, vocês vão ver, eu tentarei ajudá-los da melhor forma que eu puder.

Outra coisa, também, que eu gostaria de dizer, porque aqueles de vocês que me conhecem, vocês sabem que
eu tenho a carta de membro para fazer parte das Efusões de Energia que vocês têm vivido.

Então, eu gostaria de lhes dizer que é um sucesso muito grande porque, por todo o redor deste planeta, há um
número, eu diria, muito grande de pessoas, não importa o número, que se juntaram a essas efusões de energia

para, elas mesmas, se beneficiarem desta Radiação da energia do Ultravioleta, a fim de trabalharem no
sentido da Luz e, enfim, de reativarem o que vocês são realmente e de fazerem cair os véus da ilusão

que os encerram desde tão longo tempo e que nos encerraram durante muito tempo nesta realidade específica
da 3a. Dimensão e, sobretudo, nesta forma que vocês vivem da dualidade, não é?

Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações e estou, desde já, pronto para escutar, caros amigos, as
perguntas que virão e para as quais eu tentarei, na medida do possível, ajudá-los no caminho de vocês.

Então, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: há uma diferença e, se sim, qual é, entre a Radiação do Ultravioleta e a chama violeta?

A chama violeta, que está ligada em parte com o que vocês chamam de Conde Saint Germain ou
também, em algumas tradições, ao próprio Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Miguel, como sabem, na tradição, é aquele que protege, é aquele que vem livrá-los de tudo o que é
dualidade e de tudo o que é “diabólico”, o diabo sendo, por essência, dual.

O diabo sendo uma figura alegórica, obviamente, que tomou diferentes máscaras no curso de
diferentes civilizações que se sucederam nos mundos encarnados, há agora mais de 50.000 anos,

não é?

Então, a chama violeta ligada ao Conde Saint Germain que está ligada também ao Arcanjo Miguel, vai servir,
sobretudo, para subir o nível vibratório na sua realidade densa.

É uma excelente energia para a purificação, para a elevação vibratória e também para as proteções do que
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vocês chamam e que eu chamava, na minha vida, de liberações com relação às forças que não vão no sentido
da Luz.

Agora, no que se refere à Radiação do Ultravioleta, o nome, em si, significa que é uma energia que não é
visível, em todo caso, com o espectro visível dos seus olhos.

É uma energia que é conectada pelo Sol Central.

Vocês talvez saibam (ou, em todo caso, se não souberem, eu lhes digo), o conjunto deste Sistema
Solar entrou sob a influência do primeiro Sol Central, aquele desta galáxia que é Sírius, Sírius A.

A irradiação lhes é emitida desde exatamente (e é muito preciso) o período do mês de agosto de 1984.
Desde este período, alguns seres humanos foram capazes de despertar, neles, a recepção desta

energia, que nada tem a ver com o Ultravioleta.

Esta energia específica que foi recebida tinha por objetivo ativar todos os chacras, uns após os
outros, através do que eu chamaria de movimento descendente, desde a parte superior até a parte

inferior, para casar-se com as energias da Kundalini e voltar a subir, a fim de permitir (a esses seres
que viveram isso há quase um quarto de século agora) despertar a Kundalini e, sobretudo,

sobretudo, constituir o que eu chamo de corpo de Luz e os novos corpos espirituais.

E aí está agora o Arcanjo Miguel que, ele, conecta, com a Terra e com o conjunto deste Sistema Solar.
Ele não está sozinho, como ele disse.

Nós somos em grande número nas diferentes galáxias, nas diferentes constelações, nas diferentes
Dimensões, vindo para focalizar (ou canalizar, se preferirem, é uma palavra que vocês gostam muito) e para
canalizar, de algum modo, essas energias,mas que não vêm mais do seu Sol Central, mas do Sol Central

do Universo, do conjunto das galáxias que tem por nome Alcyone.

Alcyone sendo uma das filhas das Plêiades, não é?
O que foi chamado, em algumas tradições, de ponto central no Pensamento de Deus, o que é chamado, em
linguagem cabalística, de Aïn Soph Aur, ou seja, o que está além da Luz, vem precisamente de Alcyone e

esta energia não pode ser apreendida diretamente na encarnação se ela não for retransmitida pelos grandes
seres como os Arcanjos e também como eu.

Nós temos diferentes círculos concêntricos, se quiserem, que focalizam essas energias sobre o planeta em
momentos específicos.

Elas se derramam, eu diria, desde o final do seu ano de 2008, porque o manto de proteção que
cercava a sua Terra e os planetas deste Sistema Solar não existe mais.

Vocês estavam isolados, de algum modo, das vibrações cósmicas, e isso desapareceu.
Além disso, a sua galáxia, o conjunto desta galáxia, está, pouco a pouco, entrando em uma irradiação

fotônica de natureza específica, que está ligada à passagem específica que acontece em alguns ciclos a
cada 26.000 ou 52.000 anos, conforme o período visualizado.

Vocês estão entrando atualmente nesta influência energética.

Então, a energia do Ultravioleta, eu sei que ela pode ser chamada de diferentes modos.
O Arcanjo a chamou deste modo.

Por intermédio de outros canais (que não são centrados nos conhecimentos científicos,
absolutamente), a palavra empregada é a irradiação Adamantina, ela está ligada à irradiação

específica que corresponde à sua própria irradiação da centelha divina.

É o Atman, se quiserem, dos orientais, dos hindus, que é retransmitido.

O objetivo desta radiação é despertar a sua própria Divindade.
É isso que que nós ativamos e iremos ativar durante este ano.

Então, eu gostaria também (e eu lhes disse e repeti) de agradecê-los do fundo do coração porque o trabalho
de pré-ascensão é um êxito total e, como sabemos que realizamos apenas um terço do que deve ser

realizado, nós temos uma esperança imensa de chegar a algo de magnífico.

Para os que não me conhecem, e algumas pessoas aqui talvez saibam disso, no ano de 2005, quando eu
comecei a intervir junto a este canal, eu estava extremamente perturbado (mesmo eu) porque os níveis

dimensionais onde estávamos, nós estávamos muito inquietos com a Terra.
Nós não sabíamos se havia uma capacidade real para a Ascensão deste Sistema Solar e, hoje, nós

estamos verdadeiramente tranquilos.

Então, aí está, há uma diferença essencial, efetivamente (eu retomo o seu assunto e a sua pergunta):
a chama violeta tem um papel de subida na Vibração em meio a esta própria Dimensão na qual vocês

vivem que os aproxima da Unidade.

Por outro lado, a irradiação que vocês recebem, quando a captam sob a forma de pressão, no nível
dos chacras superiores, no nível do plexo solar (do Manipura chacra), no nível do Anahata



chacra, corresponde a uma irradiação que os aproxima da sua Unidade.
Não é a mesma frequência, não é a mesma Vibração, não tem tampouco da mesma utilidade, mesmo

se houver analogias, seriam apenas com referência à cor violeta, é claro, a chama violeta e o
Ultravioleta.

Se quiserem, a chama violeta faz referência à Luz, e o Ultravioleta é um trabalho da Luz, mas
desencadeado pelo Pensamento do Coração do Pai, ou seja, vocês represam o que está além da Luz, no

local onde a Luz nem mesmo nasceu, lá onde se encontra o Coração e o Pensamento do Pai.
A Fonte das Fontes, se preferirem.

Em outras tradições foi chamada (embora a palavra não me pareça coerente para descrever
isso) de Fonte de Cristal.

É também o equivalente, no budismo tibetano, do que alguns tibetanos chamaram de Vajra, ou seja, o cetro,
o coroamento, a realização que corresponde àunificação dos princípios inferiores com o Espírito no

nível do que está situado acima da sua cabeça e que se chama, portanto, a Fonte de Cristal, aí está.

***

Questão: o que você pode nos dizer sobre a civilização dos triângulos?

Por que a sociedade?
Porque a sociedade é uma palavra extremamente humana, a palavra social, societário, sociedade, em relação

com, eu diria, as relações entre os seres humanos.

A civilização, o povo, se preferirem, dos triângulos são os orquestradores, de algum modo, de todas
as Dimensões.

Eles estão presentes no nível do que vocês chamam..., quando eu lhes falei das partículas Adamantinas, vocês
sabem, há o prana e, depois, o que corresponde às forças etéreas (os glóbulos de vitalidade, se

preferirem).

As partículas Adamantinas começam a se manifestar a partir do momento em que um ser humano começa a
viver na sua Dimensão, o que era chamado anteriormente, pelos sábios orientais, e também na minha vida,

de Supramental.
O plano de la Cità, como dizem os orientais.

Então, as energias da civilização ou do povo dos triângulos são as ordenadoras dos mundos que podem se
manifestar à sua realidade, mas são níveis de consciência dificilmente apreensíveis, eu diria, mesmo para

mim, do nível em que eu estou.

Obviamente, a comunicação com todas as Dimensões é possível a partir da Dimensão em que eu estou, mas
nós não temos acesso a todas as informações relativas a esses triângulos.

Do mesmo modo, quando me acontece de ler nos casulos de Luz, por vezes, eu tenho necessidade de ter
informações mais específicas, porque não é o meu papel conhecer isso, vejam vocês.

A comunicação nas Multidimensões em que nós estamos é diferentemente mais fácil, mas se
comunicar não quer dizer conhecer todas as Dimensões, é claro.

Vocês estão, ali, nas Dimensões que estão além da forma.
Não somente não há mais forma (humana ou não humana), mas não há sequer mais esfera (no sentido, por

exemplo, de um planeta ou de um sol), é bem além disso.

Portanto, são planos com os quais talvez alguns humanos cheguem a conectar, mas não terão mais
informações do que isso, a não ser o fenômeno vibratório que corresponde a um fenômeno pseudo-

ascensional ligado à manifestação dessas civilizações triangulares.



***

Questão: quando se trabalha com os Mestres ascensionados nos diferentes grupos, é melhor se
agrupar ou continuar cada um na sua especificidade?

Eu entendi a pergunta.
Caro amigo, eu posso responder uma coisa que é extremamente importante.

Como vocês constataram nos séculos passados, todos os Mestres (eu não falo dos Mestres
ascensionados, mas daqueles que deixaram um vestígio, eu penso, por exemplo, em Bença Deunov,

o meu grande Mestre, olhem, por exemplo, os seres que eu encontrei na Índia, também), em todos
os países do mundo, estavam sós no canto deles, porque era a época da separação mais total.

Eles deviam semear os grãos, como eu semeei grãos, como semeou grãos Babaji, como semeou
grãos Ma Ananda Moyi, e muitos outros sobre o planeta.

Obviamente, naquele momento, vocês jamais viram agrupamentos de Mestres.
Era algo de extremamente raro, porque cada um tinha a sua especificidade e a sua filiação que lhe era própria.

Não havia, como dizer, mistura possível.
Todos serviam a Luz, é claro, mas eles não podiam se misturar, porque havia diferentes correntes,

diferentes filiações e diferentes movimentos energéticos.

O que acontece hoje (e é muito recente no nível do planeta, em todos os países do mundo) é que há
impulsos para que vocês se agrupem.

É válido, quer vocês trabalhem com Mestre Tartapion ou Mestre Trucmuche, se quiserem, é exatamente
a mesma coisa.

Hoje, vocês sentem uma aspiração para se agruparem.
Esse agrupamento deve se fazer pela afinidade vibratória e os Mestres sentem exatamente a mesma

coisa, quer eles sejam ascensionados ou que sejam Mestres encarnados, porque, como lhes disse o
Arcanjo, todos vocês são Mestres.

Simplesmente, há quem ainda não saiba, eles recusam ver a verdade, mas isso virá, não é? E vocês
vão receber cada vez mais injunções, mais impulsos ou para mudarem de região, ou para voltarem a

um lugar específico, ou para frequentarem ou ficarem lado a lado com outras pessoas.

São afinidades que se criam que representam sinergias.
É um impulso desejado pela Luz porque, quanto mais houver o que eu chamaria de Lareiras de Luz, pessoas

que vão se agrupar (mas não se agrupar para se isolar, é claro)...
Não é questão de criar correntes novas.

Eu diria, de preferência, que é a resolução das antigas correntes que vai se fazer deste modo.

É a primeira etapa do que eu chamaria de agrupamentos finais que serão prévios à Ascensão da grande
maioria dos humanos que irão ascensionar, é claro.

Então, sim, se for algo que vocês sentem, é preciso fazê-lo, porque é uma injunção da Luz.
É a própria evidência da Luz para se reagrupar.

O que não era possível ainda há vinte anos torna-se, a cada ano, cada vez mais forte e presente para induzi-los
a criar sinergias vibratórias, se quiserem.

Portanto, o tempo da meditação, sozinho no seu canto, terminou, porque mesmo vocês sendo mestres de si
mesmos, vocês devem se beneficiar de um afluxo da Luz ao redor de vocês.

Quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês irão suportar o que não é da Luz.Quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês irão suportar o que não é da Luz.

E quanto mais vocês forem para a Sombra, menos vocês irão suportar a Luz.

Há uma espécie de decantação que está acontecendo, que reorienta totalmente o seu modo de ver a vida, a
sua vida e o seu modo de funcionar.

É inevitável, inexorável, e isso está a caminho.

***

Questão: há interesse em fazer grandes grupos, quando se trabalha em um mesmo assunto, não se
estando totalmente em afinidade vibratória?

No momento, vocês estão na primeira etapa dos agrupamentos.



Esta primeira etapa dos agrupamentos necessita de passar da unidade, se quiserem, a pequenos grupos.

O que eu chamo de pequenos grupos?
Não se esqueçam de que vocês têm ainda a sua personalidade, mesmo se vocês despertaram em

vocês os chacras superiores ou os chacras do coração ou a Kundalini.

A personalidade dissociada está aí, emboscada, queira-se ou não, ainda que ela se apague diante da
Luz.

O único momento em que ela será definitivamente apagada é o momento em que vocês deixarem esta
Dimensão.

Os seres realizados nesta Dimensão, mesmo o meu mestre Bença DEUNOV, se quiserem, que era muito mais
do que ele mesmo acreditava que fosse, porque ele era certamente o maior ser que jamais foi trazido sobre

esta Terra, no nível dimensional.

Eu não digo grande no nível da função, porque, grande no nível da função é CRISTO e ninguém mais.

Agora, no nível da entidade que foi Bença Deunov, era uma entidade que vinha de uma Dimensão muito mais
elevada do que as Dimensões permitidas pela encarnação.

Ele se manifestou, aliás, por um processo um pouco específico que é diferente do que se chama, em anglo-
saxão, o walk-in, mas nós não iremos abordar isso agora para não sobrecarregar.

Mas os primeiros agrupamentos são os agrupamentos de intenção por afinidade vibratória.

É evidente que o agrupamento ideal é constituído de 24 unidades de consciência, por razões
extremamente precisas: porque existe, no nível dos mundos multidimensionais, uma estrutura da

Luz que não é fotônica.
É uma estrutura geodésica.

É uma estrutura que funciona no princípio do átomo de carbono, ou seja, com 6 lados, para aqueles
que conhecem.

A partir do momento em que vocês são 6 vezes 4, vocês reconstituem uma unidade, ou seja, as 24
consciências que estão no caminho de unificação são capazes, se quiserem, de recriar uma célula

unitária em 24.

Isso não se faz de um dia para o outro, é claro, mas é a primeira etapa antes de outros agrupamentos que,
eles, serão propostos a vocês, no momento oportuno.

Portanto, as primeiras células, eu diria, idealmente, em um primeiro momento agora, se vocês conseguirem não
se estriparem em 10, já está bem.

Mas se vocês conseguirem subir para 24, então, aí, eu lhes digo, «eu tiro o chapéu», significa que
vocês estão em um caminho muito bom.

Não é por acaso que há 24 Anciões.
Os Melquisedeques, os Ancestrais, eles são em 24 a dirigir, não é por acaso.

***

Questão: quais são as qualidades a serem desenvolvidas para viver isso?

Uma única qualidade é indispensável: se eu lhes disser «amor», todos vocês vão dizer «sim, o amor
sabemos o que é».
Isso não é verdade.

A única virtude que lhes é indispensável, e eu insisto nisso, chama-se e chamar-se-á e é assim que deve ser: o
não julgamento.

Sejam quais forem as pessoas com quem vocês desejam se colocar em grupo, não é uma vida em
comunidade, é um compartilhar de vibrações, um compartilhar de competências, um compartilhar do amor,

mas não para viver a bagunça.

Isso quer dizer simplesmente Isso quer dizer simplesmente que vocês têm aspirações comunsque vocês têm aspirações comuns, , mas a aspiraçãomas a aspiração
comum não basta, porque o ego, também, ele aspira à Luz, tal como ele diz.comum não basta, porque o ego, também, ele aspira à Luz, tal como ele diz.

Portanto, estar desembaraçado do ego é já um caminho extremamente abrupto.Portanto, estar desembaraçado do ego é já um caminho extremamente abrupto.

Se vocês viverem a energia do despertar, ou seja, se vocês receberem a pressão da Radiação do
Ultravioleta no nível da cabeça, se vocês perceberem a ignição do seu chacra do coração, as coisas

irão ocorrer mais ou menos naturalmente.

Vocês não irão impedir os problemas do ego.



Vocês não irão impedir os problemas dos medos, mas basta colocarem-se no coração, na Unidade,
na proteção de Miguel e da pressão da Radiação do Ultravioleta, para que tudo seja dissolvido.

Uma palavra que eu emprego e que foi retomada pela minha amiga, aí, que escuta tudo(ndr: Véronique
Loriot), é dizer, por exemplo, que uma situação que está em harmonia deve gerar o quê?

Fluidez, sincronia e Alegria.
Isso é fundamental.

Se não houver alegria, se uma das pessoas não estiver na alegria, isso quer dizer que, necessariamente,
absolutamente necessariamente, se as outras estiverem na alegria, o problema apenas pode vir desta pessoa

com relação à alegria.

Vocês não devem acusá-la, contudo, por estar neste estado, porque há medos inerentes a algo que é
fundamental.

Vocês sabem que o ser humano é condicionado no seu isolamento sobre a Terra pelo conceito de
território, ou seja, o meu/eu.

Quando vocês dizem «meu, eu», há necessidade de proteção com relação ao ambiente, porque lhe disseram,
vocês vivenciaram isso, se vocês colocarem a mão em uma placa elétrica (na época isso quase não existia), a

mão simplesmente sobre o fogo, isso queima, não é?

Então, o que se pode dizer com isso é que há em vocês uma necessidade de proteção, mas o amor não
conhece a proteção.

O amor não tem necessidade de ser protegido.

Então, entre esses agrupamentos, há seres que já acenderam literalmente o coração.
E, obviamente, há entre esses grupos, pessoas de muito boa vontade que querem se juntar a esses

grupos, porque elas sentiram vibratoriamente que devem se associar a esse grupo, mas elas não
podem eliminar de um dia para o outro os medos, porque o medo mais importante do ser humano é o de

perder o seu território, porque ele crê que ele é limitado.

Mas os limites são aqueles que se dá: o seu quarto e o seu penico e a sua cama, os seus lençóis, o seu
automóvel, a sua casa.

Nesses grupos, obviamente, se vocês estiverem no amor, nada de tudo isso pode existir.
Isso pode existir enquanto vocês estiverem nas construções.

Eu falei disso ontem, com relação a um grupo específico de pessoas onde havia noções de medos.
Obviamente que, quando há medo e se você sofreu na sua vida, você não quer que isso volte a

acontecer a você.

O problema é que vocês não podem ir a esses estados, ou a esses lugares, com esses medos, ou seja, é
preciso eliminá-los.

Vocês devem ter confiança, confiança na Luz.
Mas, quando se diz abandono à Luz, isso quer dizer também abandono à Luz do outro.

Vocês não podem ir contra esse princípio, sem isso, vocês recaem na dualidade.

Então, imaginem: isso pode acontecer em grupos de dois, em um casal.
Imaginem que em grupos de 6 a 8 pessoas, e eu não falo ainda de 24, isso arrisca ser um pouco penoso.

Mas hoje as energias não são de modo algum as mesmas.

A pressão, a Radiação que vocês recebem é feita para fazer cair as suas barreiras.
E vocês podem também resistir com relação a essas barreiras, porque vocês têm tanto o hábito, desde

milhares de anos, de viver no seu território que é o seu corpo, que vocês não podem compreender que algo
possa entrar nesse território.

Isso é também uma ilusão da mente.

Não há propriedade.
Tudo o que vocês conhecem nesse mundo, o Arcanjo Miguel lhes disse, será desconstruído muito

mais rapidamente do que vocês creem.

Vocês constatam no nível dos Elementos.
Mas vocês também, sejam quais forem o seu despertar e o seu acordar, vocês têm algumas coisas a

desconstruir.

Vocês não podem forçar, pelo mental, pela emoção, por outro lado, vocês podem se exercitar para
não julgar.

Se vocês compreenderem isso, vocês terão dado um grande passo para a reunião de boas vontades,
eu diria, e para a primeira etapa dos agrupamentos, mas, efetivamente, é um impulso que é desejado pela



Luz desde o início deste ano.

É importante compreender o que é inevitável.
Inevitável com relação à Luz que está vindo.

Inevitável com relação à desconstrução que está vindo.

***

Questão: poderia nos falar da ligação entre a primeira onda de Ascensão e as embarcações de
Ashtar Sheran?

O que é isso «as embarcações de Ashtar Sheran»?
Vocês sabem, os nomes que vocês dão não são sempre...

Eu vou lhes dar um exemplo que é muito simples.

Em uma época havia pessoas que frequentavam as canalizações as quais haviam recebido um ensinamento
dos anjos.

O canal, que era canadense ouviu um nome de anjo, então, ele escreveu os anjos Xedah.
Mas Xedah não existe.

Chamam-se os Shadaï El Shaï.
Isso nada tem a ver com o sotaque canadense, o canal entendeu Xedah e permaneceu Xedah.

Portanto, agora, Ashtar Sheran, são as palavras que vocês empregam.
São seres que lhes são apresentados já desde algum tempo.

As ondas de Ascensão são múltiplas.
Há Ascensões individuais que começam a acontecer.

Há também Ascensões com ou sem o corpo.
Isso nos levaria muito, muito longe.

A única coisa que vocês devem compreender é que vocês não são dependentes de um disco voador
para ascensionar.

Aqueles que creem nisso nada compreenderam dos mundos multidimensionais.

A Ascensão é uma translação dimensional com ou sem o corpo.
Um dia vocês estão em uma realidade.

Progressivamente, ou de repente, um dia, vocês estão em outra realidade.

Os modos de Ascensão são múltiplos, mas liguem-se no seu coração porque, aí também, são projeções do
mental imaginar como pode acontecer a Ascensão.

A Ascensão é uma translação.
Há Ascensões que irão acontecer graças ao fogo.

Eu não falo do fogo Micaélico que vem queimar gentilmente o peito.
Eu falo do fogo que vem queimar a Terra, isso é outra coisa.

Mas aquele fogo provoca também a Ascensão.
Não é a morte.

Não há dissolução da consciência.
A consciência cobre um novo corpo, o Corpo de Luz, como vocês chamam isso, ou o corpo cristalino, ou

o corpo de Diamante, para aqueles que vêm de Dimensões ainda mais elevadas.
Mas isso é muito complexo.

Em todo caso, vocês devem tirar da cabeça a noção de que haverá um belo disco voador todo de
metal que virá acolhê-los e buscá-los.

Isso existe, obviamente.
Há um número infinito de pessoas, de entidades conscientes (de baixa consciência e de muito alta

consciência) que supervisionam a Terra, cada um para vir recolher o que devem recolher.

Então, a única maneira de não se enganar, não é imaginar ou sonhar ou projetar com relação a um disco
voador, com relação a uma Merkabah, como vocês dizem, individual ou coletiva, ou o retorno de Jerushalaïm, a

Jerusalém Celeste, mas, efetivamente, pensar no seu coração o que lhes corresponde.

A solução está verdadeiramente no nível do coração.
Vocês não terão qualquer solução com relação a isso com a ferramenta mental.



Se vocês forem ao fundo do coração, haverá menos prudência necessária, porque o coração é o seu
guardião.

***

Questão: há diferenças entre as diferentes ondas de Ascensão?

Sim.
Elas são espalhadas ao longo do tempo.

Elas implicam em uma série de anos.
Elas se referem a Ascensões de diversas vias, eu lhes disse.

Há ascensões sem o corpo.
Há ascensões com o corpo.

Atenção, porque se vocês ascensionarem com um corpo alterado, o corpo vai realmenteAtenção, porque se vocês ascensionarem com um corpo alterado, o corpo vai realmente
se transformar.se transformar.

Vocês sabem que a passagem na 5ª Dimensão muda totalmente a estrutura celular, a estrutura do DNA e o
número de hélices de DNA.

Há passagem de um metabolismo específico, à base de carbono, para um metabolismo à base de silício, em
outra Vibração (à base de sílica, se preferirem).

E, para alguns seres, no carbono, novamente, mas em uma Dimensão muito mais etérea onde o mundo se
torna informativo e não mais biológico, mas, isso é uma outra história.

Então, as ondas de Ascensão são várias.
Eu creio que Miguel já disse, há dois ou três meses, que haveria ondas de Ascensão que começariam a

partir de 07 de maio, associadas a movimentos de população ligados a inundações, sobretudo em relação
aos litorais.

***

Questão: qual é o papel da Mãe Mera atualmente sobre a Terra?

Colocar fogo no pó.
É uma expressão.

Colocar fogo no pó é acender.

Vocês sabem, há um grande número de seres sobre a Terra que trabalham para a Luz.

O que é importante é que nenhum Mestre pode lhes conferir o despertar.
Nenhum.

Absolutamente nenhum.

Apenas você que pode acender a chama.
Ele pode lhes mostrar uma energia.

O único modo que um Mestre pode lhes transferir o despertar é transmitir-lhes a sua
quintessência durante a sua morte, ou seja, o princípio de filiação espiritual e de

incorporação [adombrement] total pela energia do Mestre.

Diferentemente, um mestre pode lhe propor, pelos rituais, pelo que ele é, certa dimensão energética que vai
fazê-lo fazer uma experiência.

Experiência de fusão com o todo, experiência de Samadhi, experiência de fusão cósmica.
Mas isso vai permanecer apenas experiências.

Isso dará boas lembranças, mas não a realidade.

Apenas você é quem pode desencadear a permanência e a realidade do seu despertar e é muito bem feito
assim.

Se quiserem, o que é chamado de despertar corresponde a uma série de estigmas, no nível do corpo,
extremamente precisos.

Então, mostrem-me um ser que foi realmente despertado, de maneira consciente, por um ser
encarnado.

Há seres que foram despertados na aproximação desses Mestres, mas por que, obviamente, eles
próprios se acenderam, eles próprios se encontraram, na presença do Mestre, mas não é a mesma



coisa.

Pode haver transmissões, como faz Miguel, de outras Dimensões, para ativar algumas funções, alguns corpos.
Há seres também que são capazes disso.

Não são os mestres, é o comum dos mortais, não é preciso tomá-los por Mestres, como gurus, são Mestres
que estão na vida normal e, por que eles ativaram, neles, a sua própria Luz, eles contagiam isso.

Pelo princípio de ressonância eles ativam em vocês uma experiência que desencadeia a sua vontade de
acender a chama, mas ninguém pode acender a chama no seu lugar.

Isso está muito claro.

Por outro lado, um Mestre pode fazê-los viver uma experiência.
Isso é completamente verdadeiro.

Ele pode até mesmo fazê-los se colocar no Samadhi durante um dia, uma semana, um mês, um ano, se ele o
quiser, mas, em nenhum momento, ele poderá interferir no seu livre arbítrio.

E mesmo quem se desperta após ter encontrado o Mestre, ele vai agradecer o Mestre e o Mestre lhe devolve
dizendo: «é a você mesmo que deve agradecer».

Se não, não é um verdadeiro Mestre.

***

Questão: se um terço da humanidade está desperta...

Ah, creio não ter dito isso.
De modo algum.

Se fôssemos um terço, caro amigo, vocês teriam ascensionado há muito tempo.

Os seres despertos sobre o planeta, atualmente (ou seja, eu não digo desperto à espiritualidade, eu falo
desperto à construção do seu corpo) recebem a energia pelos chacras superiores.

Nos tempos antigos (ou seja, antes da intervenção desses três últimos anos) eles despertavam a
Kundalini, recebiam o Espírito Santo ou a Shekinah ou a Shakti, segundo a sua terminologia, não
importa, a irradiação azul de Sírius, se preferirem, também, e eles construíram o corpo de Luz, o

veículo de Luz que vocês chamam de Merkabah.

Mas há seres hoje que são mais novos, eu diria, na encarnação, que vivem a pressão da Radiação do
Ultravioleta para acender e despertar o coração na realidade.

Não é o despertar para o interesse espiritual.

O que eu falo é o despertar da consciência pura.
Este despertar da consciência pura, hoje, nós estamos muito contentes, como eu lhes dizia, porque, grosso

modo, se atingirmos, no final de junho, o nível de seres totalmente despertos em uma porcentagem da ordem
de 1 a 2%, isso será enorme.

Mas depois os outros serão capazes, a princípio, de irem de maneira exponencial para um número mais
importante.

Mas, ainda uma vez, não devem crer que todos os seres humanos têm vontade de ascensionar.

Vocês, vocês estão aí, eu duvido efetivamente que todos vocês tenham vontade de retornar à Luz.
Mas há seres que estão também muito felizes.

Mas tem-se também necessidade desses seres que vão recomeçar um ciclo a fim de ensinarem, de instruírem
e de semearem os novos grãos.

Eles não podem viver o que vocês chamam de Ascensão e, no entanto, ninguém os condena.

O importante para nós é que certo número de seres humanos chegue ao porquê vocês se encarnaram e nós
todos nos encarnamos, a maior parte, para isso que foi a transubstanciação da matéria, ou seja, a

translação desta matéria (que é feita do seu corpo, da matéria da Terra e dos diferentes reinos que evoluem)
para outro estado dimensional, através do sacrifício da sua própria Luz que vocês fizeram durante todo esse

tempo.

Mas há pessoas que têm vontade de prosseguir o sacrifício e é a liberdade delas mais absoluta.

Mas nós temos necessidade de certo número para permitir uma Ascensão, em diria, na suavidade.
É efetivamente uma grande palavra, mas uma Ascensão coerente, digamos.

***



Questão: ascensionar com ou sem o corpo releva do nosso livre arbítrio?

O livre arbítrio existe unicamente em certo nível.
Vocês clamam todos, aqui, sobre a Terra, o livre arbítrio.

Sim, vocês têm o livre arbítrio enquanto vocês recusam a Luz.

Mas, quando vocês aceitam a Luz, não há mais qualquer livre arbítrio, vocês são inteiramente
determinados pela Luz que os rega.

Isso faz parte do abandono à vontade da Luz e do Pai.

O livre arbítrio existe apenas para os seres que prosseguem na dualidade.
Porque o livre arbítrio dita escolhas.

Ora, quando vocês estão conectados com a Luz, quando vocês estão despertos, quando vocês estão
acordados, vocês não têm mais qualquer liberdade ou, então, vocês têm a ilusão de crer nisso, porque a Luz é

inteiramente determinista quanto ao seu futuro.

O grande sacrifício que vocês fizeram através da encarnação é justamente o livre arbítrio.
Mas vocês não podem pretender o livre arbítrio deixando a dualidade.

O livre arbítrio é algo de confortável até certo grau de evolução e de despertar.
Mas quando o despertar acontece totalmente, vocês não têm mais o livre arbítrio.

Vocês estão inteiramente sob a influência da Luz.

É o ego que os faz crer que há o livre arbítrio.
Ele resiste, é claro, ele quer ter a escolha, ele quer escolher, ele não quer deixar a Luz agir.

Mas lembrem-se de que, quando vocês estão sob a influência da Luz, tudo acontece na alegria, na
simplicidade e na sincronia.

Isso é fundamental.

Agora, ascensão sem o corpo quer dizer o quê?
Quer dizer que o corpo é purificado pelo fogo solar.

Naquele momento, vocês deixam o seu envelope corporal, mas sem perder a consciência.

Mas se vocês ascensionarem, vocês reintegram imediatamente um novo corpo.
Isso parece difícil de crer ou de explicar, mas é a verdade.

A Ascensão com o corpo diz respeito aos seres que tiverem sido capazes de subir suficientemente o
nível da Luz neles para ativar, de um lado, as 12 fitas de DNA e, de outro lado (e as duas condições

não são equivalentes, eu diria), de terem constituído há muito tempo o corpo de Luz e, sobretudo, os
5 novos corpos espirituais, porque vocês passam de um sistema de 7 para 12.

Vocês ganham uma oitava.

Então, na prática, o importante de compreender é que aqueles que irão assegurar a Ascensão, a transição (a
translação, é a palavra que eu prefiro) com o corpo são aqueles capazes de guardar a estrutura biológica e de

transmitirem um ensinamento que terão recebido durante certo tempo, de maneira direta, e não por
canalizações, pelos seres e entidades de Luz em um momento preciso que vai ocorrer depois.

Estes irão se juntar, após certo período, com o corpo, pela translação, à nova Dimensão onde já terão chegado
aqueles que transladaram sem o corpo.

Eles serão portadores das novas sementes de vida.
Eles serão portadores de novos ensinamentos multidimensionais, porque é um aprendizado.

Se quiserem, é como quando vocês morrem.
Antes, obviamente, desta época, vocês saíam do corpo, vocês podiam vagar ao lado do corpo e, de repente,
vocês se apercebiam de que havia na extremidade uma espécie de vórtice com uma Luz que podia mais ou

menos atraí-los.

Por vezes, há quem parava no curso do caminho, porque eles estavam demasiadamente pesados,
porque tinham desejos, porque não haviam terminado, e outros que iam muito longe e depois, a um
dado momento, lhes diziam «não, você não pode ir mais longe porque, se for mais longe, você pode

não mais voltar».

Vocês compreendem o que eu quero dizer, não unicamente na experiência de morte iminente, mas
também depois da morte.

Havia barreiras, se quiserem.
Essas barreiras, quando vocês transladarem sem o corpo, elas não vão mais existir.



Vocês terão a consciência total, mas vocês não terão o ensinamento da nova vida.
O ensinamento da nova vida lhes será dado por aqueles que irão ascensionar, por último, com o

corpo.

Isso dito, não há inconveniente ou vantagem em ascensionar com ou sem o corpo, uma vez que, de qualquer
modo, a consciência não se interrompe.

Isso que é importante.

Eu desejo boa coragem àqueles que irão ascensionar com o corpo.
Porque é algo de extremamente feliz, mas que é um pouco mais demorado.

E há, entre vocês, eu vejo nos casulos de Luz, aqueles que estão prontos para se juntarem à Luz, se lhes for
dito.

***

Questão: isso quer dizer que eles vão permanecer mais tempo encarnados?

Obviamente.
Porque são eles que vão receber os ensinamentos dos Mestres de sabedoria eterna.

São eles que vão receber todas as sementes de vida e todas as sementes dos novos mundos espirituais que
vocês ainda não conhecem.

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

SEGUNDA PARTE

Sequência da canalização de O.M. AÏVANHOV - (2/2)

Questão: o que você entende por corpo espiritual suplementar?

Sem entrar nos detalhes, vocês sabem que evoluem em um mundo chamado 3ª Dimensão, que foi
qualificada de dissociada, ou seja, onde a dualidade prevalece(porque há mundos da matéria de 3ª

Dimensão que funcionam sem terem cortado a ligação da sua divindade).
É... não importa, essa não é a questão.

Aliás, qual é a questão?

Vocês estão em um sistema de 3 dimensões dissociadas que funcionam com base no número 7.
Há sete dias na semana.

Há sete cores no arco-íris e, sobretudo, vocês têm 7 chacras.

Na 5ª Dimensão vocês têm 12 chacras.
Vocês não têm mais 7 corpos, mas vocês têm 12 corpos.

Há, portanto, adição, desde o mês de agosto de 1984, às suas estruturas, para aqueles que despertaram,
de 5 novas frequências vibratórias correspondendo aos 5 novos corpos espirituais (e não mais

fisiológicos) e às 5 novas funções espirituais.

Eles estão situados em lugares extremamente específicos do corpo.
Eles correspondem a funções extremamente precisas, agora, na encarnação, mas que vocês irão encontrar

totalmente na 5ª Dimensão.

Eles estão presentes porque se localizam em lugares precisos do corpo.
Eles se manifestam no nível dos novos chacras.
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Então, a localização, se quiserem, mas sem entrar nos detalhes: há um que está entre o Manipura chacra e o
Anahata chacra, na ponta do seu osso esterno.

Esse corpo - 8o. corpo - corresponde ao nascimento do embrião Crístico.
É a famosa porta estreita de que falou Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a

ser como uma criança», ou seja, abandonar uma série de crenças, uma série de prejulgamentos.
É o nascimento do corpo Crístico.

Depois, há o corpo mais importante, aquele no qual a pressão da Radiação do Ultravioleta age, hoje, e
que está situado entre o Anahata chacra, ou seja, o seu chacra do coração e Vishuda chacra, ou seja,

o chacra da garganta.
Entre esses dois chacras há um ponto preciso, que corresponde ao corpo de irradiação do divino.

É o corpo que, quando está ativado, permite-lhes irradiar a Luz.
Esse é o 9º chacra, ou o 2º corpo espiritual.

Há três outros corpos.
Um que está situado na garganta, entre Vishuda chacra e a ponta do queixo, que corresponde ao que

é chamado de 10º corpo ou corpo de comunicação com o divino.

Os nomes hindus existem, mas eu não quero sobrecarregar-lhes a cabeça.
Eles foram descritos há muito tempo no Mahabarata.

Há, em seguida, o 11º corpo.
O 11º corpo é o último a se ativar.

Ele começa a se ativar na maior parte dos mutantes há 1 a 2 anos no máximo.
Ele está situado sobre o lábio superior, no sulco sob o nariz.

Esse corpo corresponde ao Verbo criador.
Ele irá lhes conferir, quando estiver totalmente ativo, a capacidade para se comunicar inteiramente de maneira

telepática.
Ele se chama o Verbo criador, porque vocês sairão da palavra para entrar no Verbo.

Naquele momento, a Terra terá basculado os seus polos.
É o corpo da reversão.

Quando eu falo de corpos, eu falo dos pontos dos chacras, mas eles correspondem a envelopes nos casulos
de Luz, que são muito mais luminosos do que aqueles que vocês conhecem e que estão situados na parte

superior do corpo.

O conjunto dessas cinco estruturas espirituais determina o que se chama a Fonte de Cristal ou corpo
de cristal ou Vajra.

O último corpo ou 12o corpo é chamado de andrógino primordial.
Ele é a superação total da dualidade e a sua fusão na Unidade.

Ele está situado acima, ligeiramente, da ponta do nariz.
Poder-se-ia entrar muito em detalhe em suas funções, mas não é o objetivo hoje.

***

Questão: o que você entende por «mutante»?

Os mutantes são aqueles que ativaram, há alguns anos, o despertar da Kundalini.

Eles receberam o Espírito Santo, eles perfuraram as bainhas dos chacras.



Eles se juntaram, pela energia do Espírito à energia da Kundalini e as duas energias voltam a subir ao
mesmo tempo, ativando os novos corpos e conferindo a eles o status do que eu chamei de

«mutante», mas são seres totalmente despertos.

***

Questão: as pessoas que fizeram a escolha de retomarem um ciclo, em qual nível elas retomariam
esse ciclo?

Tudo depende, obviamente, do seu desejo e da sua capacidade para prolongar o juramento.

O juramento que vocês fizeram quando vieram nesse mundo dissociado, que era esquecer a sua
conexão com a Divindade para espiritualizar a matéria.

Agora, ninguém irá fazê-los engajar.
Se vocês desejarem viver na 3a Dimensão Unificada, esse será o caso.

Se vocês se sentirem suficientemente fortes para recomeçar, com o juramento de encontrar, no final, a sua
Unidade e a sua Divindade, essa será também uma escolha que lhes será proposta.

Mas não são escolhas que lhes serão propostas do exterior.
São vocês mesmos que fazem as escolhas.

***

Questão: os acervos desse ciclo serão conservados em um eventual ciclo futuro?

Depende do que você chama acervo.

***

Questão: resoluções, compreensões...

As resoluções fazem parte da sua encarnação e da sua dualidade.

A matéria é muito nobre, não devem crer que seja suja, a experiência da matéria.
Ela é muito nobre, mas é, por vezes difícil, especialmente quando vocês cortaram a Divindade e fizeram a

experiência da encarnação, há mais de 50.000 anos.
É um sofrimento enorme, eu concebo, mas quando vocês reencontrarem a sua Luz e o que vocês

São, vocês vão agradecer à Luz por ter lhes permitido viver esta experiência, mesmo se hoje não for
o caso, eu compreendo, efetivamente.

No entanto, os mundos da encarnação em 3 D Unificada ou dissociada são profundamente diferentes.
Recomeçar um ciclo 3D Unificado necessita, de qualquer modo, de recuperar a memória da sua

Divindade e também a memória das suas encarnações passadas, mas na nova vida.
Enquanto que aqueles que escolherem viver uma 3a Dimensão de novo, dissociada, deverão passar

necessariamente pelo esquecimento.

***

Questão: Jesus ou Buda fizeram a escolha de esquecer a Divindade manifestando-se sobre Terra?

Buda, sim. Jesus, não.
Jesus recebeu o princípio solar, CRISTO Solar, durante a sua missão pública, mas, obviamente, ele

tinha a consciência total de quem ele é, do dia do seu nascimento até a sua morte.

No entanto, o seu corpo não podia suportar a totalidade do que ele era antes do período do seu
ministério público.

Foi naquele momento que o Espírito Solar se fundiu totalmente nele.

Vocês sabem, há alguns seres que ainda estavam encarnados há pouco tempo e que, hoje, não têm
mais de modo algum forma humana ou forma humanoide, mesmo nos mundos da Luz.

Eles se tornaram planetas, ou sóis.

Vocês não podem se tornar um planeta ou um sol sem terem feito a experiência da matéria,
evidentemente.

Há grandes seres que estavam encarnados, há ainda pouco tempo, e que tiveram múltiplas encarnações que



são, hoje, o corpo dos planetas.
Isso lhes parece difícil de conceber, mesmo de conceituar, mas é a realidade.

***

Questão: o que você pensa da vinda de Maitreya?

É algo que muitas pessoas esperam desde muito tempo, parece-me.
É, como vocês dizem, em francês, é o arlesiano (personagem invisível ou fantasma) , ouve-se falar,

mas jamais se vê chegar.
Sim, por que não?

Lembrem-se: não é porque o Arcanjo Miguel está aí, porque eu estou aí, ou que outros canais,
médiuns, recebam múltiplas entidades que querem entrar em contato com vocês (a telepatia é algo

que está se desenvolvendo com toda velocidade)...
Entretanto, não esperem outros salvadores além de vocês mesmos.

Eu lhes repito, que eles se chamem Tartapion ou Maitreya ou Mãe Meera ou outra pessoa.
Eles foram modelos que lhes apresentaram modelos a seguir, talvez, mas nenhuma salvação pode vir do
exterior, ela virá apenas de você mesmo, mesmo se CRISTO voltasse hoje em um corpo de carne.

Hoje, para corroborar o que está escrito, certamente, o livro mais místico que foi escrito sobre a
Terra (na tradição ocidental, eu não falo da tradição oriental) é o Apocalipse de São João.

Ele efetivamente disse que CRISTO voltaria como ele partiu.
E como é que CRISTO partiu quando da sua Ascensão?

Ele partiu com o seu corpo e, no Pentecostes, ele efusionou o seu Espírito Santo sobre a totalidade
dos apóstolos.

CRISTO deve voltar como ele partiu.

Então, se vocês me disserem que CRISTO está em um corpo de carne, em algum lugar, esperando
para se revelar, eu não posso aderir a isso.

Aí está.

Há diferentes nomes que foram dados, que são muito exóticos.

Há a palavra Sananda, há a palavra Maitreya.
Há conotações, assim, orientais, que fazem muita ligação, eu diria.

CRISTO é CRISTO, Christos, em grego, o ungido do Senhor, é tudo o que isso quer dizer.CRISTO é CRISTO, Christos, em grego, o ungido do Senhor, é tudo o que isso quer dizer.

Todos vocês são Christos, disse-lhes Miguel.
Então, por que querer esperar algo de exterior a vocês?

Revelem e despertem o que vocês são.
Vocês são tudo isso.

Vocês são o conjunto dos mundos em vocês sozinhos.
A única diferença é que CRISTO sabia e, vocês, vocês não sabem e, portanto, vocês não têm

consciência disso.

***

Questão: qual é a função das crianças índigo, cristal ou diamante?

São seres que nasceram com uma ou várias fitas de DNA a mais.

Elas já são, a maior parte, totalmente telepáticas, se quiserem, totalmente canais, se preferirem.

Elas são os despertadores.

Muitas pessoas pensam, quando têm filhos: «Meu Pai, é a Ascensão, o que vão se tornar os meus
filhos?».

É preciso saber que não são vocês que devem se ocupar dos seus filhos.
São os seus filhos que vão se ocupar de vocês.

Porque eles já estão conectados com esta Dimensão, a maior parte.
A totalidade, eu diria, das crianças índigo e das crianças cristal.
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***

Questão: como acompanhar as crianças índigo, hoje, para despertá-las ao que elas são?

Eu tenho vontade de responder: «Deixem-nas viver».
São elas os seus acompanhadores e não vocês que as acompanham.

Elas são os seus Mestres.

***

Questão: parece-me que há nisso «perdição»?

Elas estão desajustadas.
Elas estão desajustadas porque, efetivamente, elas chegaram com uma consciência totalmente

aberta em um mundo...
Imaginem que vocês se encontrassem em um jardim pleno de rosas e, de um dia para o outro, vocês se

encontrassem em uma fossa de estrume.
Isso é bizarro, não é?

É que, mesmo se você mesmo for oriundo de uma rosa, tem assim mesmo vontade de sair da caca, não é?
Isso é importante compreender.

Mas vocês não devem se preocupar.
Ainda que isso lhes dê medo, ainda que vocês tenham a impressão de que algumas dessas crianças tropeçam

ou se tornam mais ou menos desajustadas, ou mesmo loucas.
Isso não vai durar.

A Luz está aí, agora, a maior parte deles sente o que está acontecendo.

Não creiam que há apenas alguns privilegiados humanos que estão conscientes do que está acontecendo.

Os próprios vegetais sabem disso, os próprios animais sabem, próprios minerais sabem.
Então, nenhuma inquietação com isso.

Mesmo se o período for duro, e corre o risco ser duro.

Lembrem-se do que disse o Arcanjo.
Quanto mais vocês estiverem no seu coração, mais as dificuldades irão parar por si.

Essa é a realidade.

Quando CRISTO dizia em um nível metafórico: «Será que o pássaro na árvore vai se preocupar com
o que ele vai comer amanhã?».

Obviamente, o mundo que vocês criaram, baseado na competição, baseado no dinheiro, implica em que vocês
se adaptem a isso.

Mas o dia em que os valores de competição, o dia em que os valores do dinheiro simplesmente não mais
existirem, quais serão os valores que serão apresentados?
Você não terá outra moeda de troca além de você mesmo.

Você não terá outra moeda de troca além do seu próprio coração.

Vocês não poderão contar com um bilhete ou seja com o que for.
Vocês poderão contar apenas com o seu coração.

Isso se junta, aliás, ao interesse de agrupamentos de que falei.

Era essa a questão ou eu a desviei?
Isso responde à questão.

***

Questão: o dia em que não teremos mais necessidade de dinheiro está próximo ou distante?

A questão tem dois gumes.
Vocês assistem, como eu lhes anunciei já há vários anos, com as noções do tempo que, há ainda três ou

quatro anos, não seriam tão fiáveis como agora porque, como lhes disse o Arcanjo, vocês passaram de
um governo humano para um governo espiritual.



E essa passagem de um tempo humano se acompanha também de uma passagem para um tempo espiritual.
O que explica que o Arcanjo possa lhes dar reuniões em hora fixa, mesmo se ele se enganar ainda nos dias,

porque ele não conhece os dias.

É difícil, nós bem dizemos para ele e lhe sopramos pelas costas que ele se coloque completamente, mas ele
não compreende.

Ele fala, aliás, de dia, quando ele quer falar dos seus dias e das suas noites, porque ele não compreende a
diferença dia / noite.

Não é grave.

O que eu quero dizer com isso, o dinheiro, os valores do antigo mundo estão se desabando sob os
seus olhos.

Seria preciso verdadeiramente ser um avestruz, ter a cabeça no fundo do buraco, dez metros sob a terra, para
não ver o que acontece, não é?

Todos vocês estão conscientes disso, quer vocês estejam no caminho da Ascensão ou não.
Apenas os avestruzes é que recusam ver o que acontece, não é?

Então, o que acontece é uma realidade e, como diziam os índios (os índios diziam coisas interessantes) ao
homem branco: «o dia em que vocês tiverem abatido todas as árvores, o dia em que tiverem pescado todos os
peixes, o dia em que tiverem matado todas as caças, o dia em que tiverem comido e destruído todos os grãos,

vocês irão se aperceber de que o dinheiro não alimenta.
É tão simples e tão prosaico isso, mas é a realidade.

É para quando?
Mas é para muito em breve!
Vocês estão neste período.

Agora, eu não posso lhes dizer: «é amanhã», mas, em todo caso, não será em um ano.

***

Questão: você pode nos falar de informações sobre as mudanças climáticas?

Sim, vou lhes dizer algo: vocês nada viram.

A manifestação dos Elementos é privilégio do Arcanjo Miguel.
O Arcanjo Miguel se mata de repetir, por intermédio do canal em que estou, por intermédio de múltiplos canais

sobre a Terra, com palavras que são próprias ao canal, é claro, e fala das modificações dos Elementos que
ocorrem atualmente.

Mas Miguel insiste muito de que nada serve se preocuparem com isso, porque é importante estar informado,
mas há pessoas nas quais a verdadeira informação causa medo e é, aliás, por isso que a sua mídia não quer,

sobretudo, que vocês saibam o que acontece no mundo.

Vocês nada sabem, apesar da internet, vocês não sabem um décimo da realidade do que está em curso.

Então, vocês se consideram estar em um país, como dizem, «abençoado pelos deuses» e em uma região,
apesar de tudo, «abençoada pelos deuses».

Houve, parece, uma grande tempestade, digamos.
Mas a grande tempestade não é nada.

Aqueles que vivem as tempestades, agora, não irão vivê-la depois e eu lhes asseguro que os ventos
que vão se manifestar daqui até o final deste ano, nos diferentes lugares do mundo, não são

pequenos ventos.
São velocidades que jamais foram atingidas sobre a Terra.

Então, não se preocupem com isso porque, se vocês estiverem no coração, nem o dinheiro, nem o clima irão
lhes faltar ou irão atacá-los.

Isso está claro, essa é uma verdade espiritual.

Vocês chamam isso, eu creio, de princípio de ressonância ou princípio de reação, mas isso vai bem além.

Testa-se, assim, a sua capacidade para a adesão à Luz, a sua capacidade para aceitar a Luz e a sua
capacidade para ter a fé total na Luz.

Portanto, não se preocupem com isso porque, de todo modo, vocês estarão no lugar correto, no momento
correto, a partir do momento em que vocês confiarem, a partir do momento em que vocês se abandonarem à

Luz.
Não pode ser de outro modo.



Será necessário repetir isso ao Incansável [referência ao canal Jean-Luc Ayoun] porque ele adora prever tudo...

É necessário efetivamente compreender que preparar hortas é muito agradável, preparar comida é muito bom,
mas o mais importante é permanecer centrado.

Como por milagre, vocês vão ver que as coisas irão acontecer da maneira mais luminosa possível.

Mas se vocês encararem isso como uma catástrofe, será uma catástrofe que vocês irão viver,
Ascensão ou não Ascensão.

***

Questão: é possível, ao nosso nível, ativar mais a energia do fogo?

Caro amigo, eu responderei que isso irá chegar bastante cedo.
A espada Micaélica, os Serafins, ativaram em vocês esta veia de fogo no coração.

Pouco a pouco vocês vão se habituar ao fogo.
O fogo é a energia da transfiguração, tal como viveu Moisés ou Elias durante a Ascensão, ou também Enoque.

O fogo é o elemento transmutador por excelência.
Trata-se de um fogo físico, mas também de um fogo alquímico, mas é um fogo que queima o que deve ser

queimado.
Então, deixem o fogo investir em vocês tranquilamente.

Não vale a pena pressionar as coisas naquele nível, a menos que vocês queiram terminar como Enoque ou
Elias.

Lembrem-se de que Moisés viu o fogo, ele não passou pelo fogo.

***

Questão: esse fogo é precedido da noite escura da alma?

Tudo depende do caminho que vocês seguiram.

De qualquer modo, ou vocês ativaram os chacras superiores antes da pressão da Radiação do
Ultravioleta e despertaram a Kundalini, caso em que o fogo que vocês terão que viver jamais irá

corresponder à noite escura da alma, porque vocês viveram transformações importantes.

Entretanto, o fogo do coração, tal como descreveu o Mestre do Ar, ou seja, RAM, corresponde
realmente, se quiserem, a um processo de expansão do fogo partindo do coração.

Isso é possível com um período prévio de grandes dúvidas.

É o que vivem alguns seres nesse momento que estão, como eu gosto de dizer, com as nádegas entre duas
cadeiras.

Quer dizer que eles estão com as nádegas entre a sua própria Luz que está desperta e a dificuldade que eles
têm de soltar alguns medos inerentes ao seu caminho, à sua encarnação.

Nesse caso, eles podem manifestar noites escuras da alma, mas que não vão durar anos, obviamente.

Tanto mais que o Arcanjo Miguel disse que, daqui até o início do seu verão (inverno, no hemisfério sul), a
iluminação do coração será quase total para aqueles que tiverem seguido o caminho da Luz.

***

Questão: podemos, após a passagem, reencontrar seres que foram queridos durante a encarnação?

É preciso efetivamente compreender que, quando vocês entram na multidimensionalidade, os
apegos que vocês têm nesse mundo cármico ou não cármico, familiar ou não familiar, afetivo ou não
afetivo, sexual ou não sexual, fazem parte dos apegos ou das relações que vocês criaram nesta vida

ou em uma outra vida.

As relações, tais como vocês as definem, mesmo positivas, absolutamente não existem mais nos estados
multidimensionais, quer dizer que vocês irão reencontrar, que vocês irão reconhecer as pessoas com quem
vocês viveram, mas vocês não poderão provar o que vocês provam hoje por tal pessoa querida, em

uma vida passada, mas isso será uma lembrança desprovida de emoções, desprovida de atração, desprovida
de repulsa.

Isso é muito importante compreender.



Não esperem recriar situações afetivas, sexuais, familiares ou outras, nos estados multidimensionais.
Isso não existe.

Não se esqueçam de que as barreiras, o que eu chamei de território da sua encarnação, da sua
história, simplesmente não mais existe a partir da 5ª Dimensão.

***

Questão: poderia nos falar do destino da França, suposta de iluminar o mundo?

Eu sei que cada país tem, eu diria, uma máxima.
Eu, eu diria que a França é, de preferência, o país das cabeças de caboche, quer dizer, de pessoas que têm

um tal intelectualismo, uma tal incapacidade para sair do seu intelecto que isso se torna cômico, visto lá
do alto, apesar do despertar e apesar de um país que deve iluminar o mundo, como vocês dizem.

Mas não devem se enganar porque esta missão, isso subentenderia que a nova Terra ou o novo planeta (eu
não direi nada sobre isso), mas que a França vai persistir assim.

Não, eu não creio.
Simplesmente, vocês já são abençoados pelos Deuses, porque, quando vocês olham o que acontece em

outros países, o que aconteceu há 40 anos em outros países, vocês são mesmo extremamente privilegiados.
E eu creio que vocês irão permanecer ainda bastante privilegiados nas tribulações que vão chegar.

Isso já é enorme.

Agora, a missão de um país, isso nada mais quer dizer nos mundos multidimensionais que são, eu os lembro,
mundos na maior parte interiores nos planetas tais como vocês os conhecem.

Em todo caso para a 11ª Dimensão.

Vocês vivem em um mundo em que a Sombra não existe mais.
Vocês vivem sob a influência permanente do seu Sol Central.

Não há mais divisão.
Não há mais continentes.

Há Unidade.
Portanto, isso nada mais quer dizer na própria noção de país se, hoje, vocês estão na França e vocês estão

protegidos de todo esse tumulto que existe atualmente.

***

Questão: por que a França está protegida?

Porque, caros amigos, vocês têm a cabeça tão dura que é preciso tempo para que a Luz penetre.
Eu sei algo com o Cabeça de Caboche (o canal Jean-Luc).

Quer dizer que, mesmo quando vocês vivem a Luz, vocês colocam à frente, como nenhum outro povo, o seu
livre arbítrio, ou seja, a sua liberdade querida e o seu território querido.

Isso é cultural, não é genético, é cultural.
(ndr: Cabeça de Caboche e Incansável são os dois apelidos que Aïvanhov deu ao canal Jean-Luc).

***

Questão: se a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão supõe o Abandono à Luz, como ocorrem os
processos seguintes?

Eles não estão inscritos em um tempo linear.
É, portanto, muito difícil de falar deles.

Há caminhos evolutivos diferentes, ou seja, não se deve crer que os seres irão sistematicamente da 5ª
Dimensão até Dimensões muito elevadas.

Há seres que decidem perseverar no antropomorfismo, eles fazem experiências.

Há seres que vão decidir se tornar planetas ou sol.
Falou-se também, há pouco, da civilização dos triângulos.

Depois, há seres que jamais irão conhecerão os tormentos da encarnação e da transubstanciação da
matéria, como os Arcanjos, por exemplo, que não podem se aproximar ou mesmo compreender a

encarnação.



Nós bem que batemos nas costas, de Miguel, que há coisas que ele jamais poderá compreender, porque ele
jamais passou pela encarnação.

Então, ele tenta encontrar nos diferentes canais as palavras apropriadas em uma linguagem humana porque, se
escutássemos Miguel, ele iria se manifestar unicamente através da Luz e ele iria queimar tudo na sua

passagem, não é?

Nós somos obrigados a refrear os ardores de alguns Arcanjos, porque há processos evolutivos que devem
respeitar o que vocês chamam de seu querido livre arbítrio, que é muito querido, efetivamente, isso custa muito

caro.
Mas, entretanto, nós fazemos o que temos que fazer.

O que diferencia o seu mundo tridimensional separado ou dissociado é que vocês esqueceram
voluntariamente da sua Divindade, porque vocês fizeram o voto ou o juramento de trazerem os mundos da

dualidade à Unidade.
É nisso que vocês são os Mestres da Luz.

Mas, entretanto, os Arcanjos jamais irão conhecer a dualidade.
Algumas Dimensões não podem conhecer a dualidade.

A civilização dos triângulos, que está, no entanto, colocada bem mais alto, tem uma consciência
aguçada, eu diria, dos processos da Sombra e da Luz, porque eles saíram do antropomorfismo e

juntaram-se às formas de manifestação ligadas à geometria mais pura.

***

Questão: quando os seres mudam de Dimensão, isso pode refletir a vontade de viver uma
experiência espiritual específica?

Sim. Completamente.
Do mesmo modo que, sobre a Terra, há os que querem ser os patrões.

Há os que são feitos para dirigir.
Há os que não são feitos para dirigir, mas que creem que eles vão dirigir.

No plano espiritual isso não existe, porque vocês são transparentes, ou seja, as almas que são feitas para
dirigir almas, elas vão dirigir almas.

Uma alma que é feita para explorar os encadeamentos da ciência vai subir bem depressa além do
antropomorfismo.

A evolução não é linear, é por isso que eu não posso lhes falar de escala de tempo.

Um exemplo que eu conheço bem é a Intraterra.
No nível da Intraterra há os guardiões das redes magnéticas.

Há seres ao mesmo tempo humanoides, mas também não humanoides, que são chamados de delfinoides.

Esses seres estão aí, em seu espaço de tempo linear, desde o reino dos Gigantes, ou seja, há mais de
350.000 anos, mas eles não sentem passar o tempo do mesmo modo, porque eles estão na Luz.

Eles estão em um corpo de 3ª Dimensão Unificada ao mesmo tempo estando, simultaneamente, na 5ª
Dimensão.

O problema é que, na sua Dimensão, vocês estão dissociados.
Vocês não têm conexão lúcida com os mundos multidimensionais.

Vocês têm descoberto isso há pouco mais de 20 anos.

Lembrem-se, por exemplo, de Babaji, na Índia, que viveu experiências muito específicas de
consciência, mas ele estava tão, como dizer..., desorientado por este estado, que ele foi obrigado a se

retirar do mundo.
Por quê?

Porque ele não podia exprimir através do seu corpo, através das palavras, através dos conceitos, através das
emoções, através do mental, o que ele era.

E era a verdade.

Hoje, alguns de vocês falam, por exemplo, dos triângulos.
Quem conhecia isso há 40 anos?

Portanto, vocês deram mesmo um passo de gigante em uma série de domínios.
O único domínio em que é preciso dar um passo de gigante, agora, é o que eu clamei de deixar cair sua

cabeça.

***



Questão: é verdade que o meridiano do coração da Terra passa pelo sul da França, em particular,
pelo país Cathare?

Pode-se dizer que o coração dos cathares é o coração puro.
Era a essência do cristianismo, é claro, o cristianismo mais puro.

Ele tenta renascer, mas eu creio que vocês teriam falhas para se desembaraçar das histórias passadas porque,
hoje, é uma nova página da sua história que vocês escrevem.

Então, vocês são levados a escrever páginas virgens, e vocês apenas poderão viver elementos novos.

Eu creio que Krishnamurti dizia, na sua vida, que é preciso matar os modelos, porque não se pode
ser si mesmo quando não se matou todos os modelos.

Mas, no momento em que vocês tiverem matado todos os modelos, mesmo o modelo mais venerável,
CRISTO, ou Buda, ou outros, mesmo Maitreya, como há os que dizem assim, não importa.

O importante é chegar a matar todos esses modelos, ou seja, abandonar todas as suas crenças.

A Luz não pode estar contida em uma crença.
A Luz não pode estar contida em um ritual.

A Luz não pode estar retida em um ser, seja ele quem for, seja ele o mais perfeito da criação.

A Luz é expansão permanente.
Ela se recria a cada dia.

Eu lhes proponho, se quiserem, para ficarem nisso.
Eu penso, efetivamente, que é uma excelente ideia.

Então, caros amigos, para uma vez que termino sem dizer besteiras, isso está perfeito.

Então, eu lhes trago todas as minhas Bênçãos ao seu caminho maravilhoso, no seu retorno à casa, ou no seu
nascimento para uma nova experiência.

Então, eu lhes digo certamente até breve, para a maior parte de vocês, mas eu sei que há muitos de vocês que
leem tudo o que eu conto como besteira.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

Meus bem caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver, ainda uma vez, que aqui há
pessoas que eu não conheço.

Então, em primeiro lugar, recebam todo o meu Amor e, para aqueles que não me conhecem, e para aqueles
que me conhecem também, eu lhes digo que o meu modo de proceder com vocês é o de tentar responder às

suas questões e de ajudá-los, tanto quanto eu puder, no seu andamento e nos seus questionamentos com
relação ao seu caminho.

Então, eu sei que com os personagens que intervêm, eu seja talvez, ainda, como vocês diriam, muito prosaico,
mas isso é por vezes necessário para ajudá-los a tocar algumas verdades muito mais elevadas.

Então, eu espero contribuir para isso, é a minha modesta contribuição aqui.
Então, eu lhes dou a palavra, é claro, e vocês vão me transmitir as questões.

***

Questão: o acidente do avião da Air France que aconteceu há 4 dias fez parte do que anunciou
Miguel?

Então, é preciso bem compreender que, como disse o Arcanjo Miguel, vocês entraram, não ainda no mais
extremo, na desconstrução que envolve algumas partes do seu mundo.

Até agora, vocês observaram e compreenderam que, nos diferentes países, as modificações e
as manifestações dos elementos vão provocar uma série de desagravos.

Isso se refere tanto à Água como ao Fogo, como ao Ar e como à Terra e, ainda uma vez, eu diria que vocês
ainda nada viram com relação ao que está chegando.

No que se refere a muitas panes que ocorrem no nível dos seus meios mecânicos aéreos, então, aí,
obviamente, há uma interferência direta entre a eletricidade veiculada pelo Ultravioleta e o que acontece na alta

atmosfera, o que provoca, obviamente, muitas perturbações no nível da alta atmosfera e da atmosfera onde
evoluem os seus aviões.

Aliás, se vocês observarem com os seus meios modernos, o número de incidentes que ocorrem no ar é
extremamente numeroso.

Então, sim, obviamente, isso tem uma relação direta com as radiações do Ultravioleta, que provocam
modificações importantes das camadas, como vocês chamam isso..., da eletricidade, que está no ar e

isso, isso perturba fortemente os circuitos elétricos e eletrônicos dos aviões e isso provoca, também, o que
vocês observam sobre a Terra, através da multiplicação de precipitações, em particular de trovoadas e de

granizo, que vão se tornar cada vez mais violentas.
Há uma relação, é claro, direta.
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***

Questão: neste avião havia pessoas que teriam sido, eu ouso dizer, apagadas do plano porque elas
podiam prejudicar a humanidade?

Então, isso não funciona de modo algum assim.
Por exemplo, quando há tremores de Terra, há inúmeras almas que partem.

Como vocês sabem, os planos intermediários foram apagados, de algum modo, portanto, as almas (boas ou
«más», obviamente), em função do seu caminho, são colocadas, como dizer isso... em uma espécie de

‘estase’ energética e de consciência, esperando os momentos desejados, o momento, eu diria, final, da sua
evolução nesta dimensão.

Isso corresponde a uma realidade.
Agora, não se pode dizer que o avião tenha sido visado pela energia Micaélica, obviamente, mas, entretanto,

aconteceu que este avião foi tocado pela efusão do Ultravioleta.
Na realidade, isso é perfeitamente verdadeiro.

Do mesmo modo que muitos seres humanos podem estar, atualmente, em catástrofes diversas e variadas e
eles irão para onde devem ir, seja para a ascensão sem o corpo, seja para processos de estase, esperando a

resolução desses conflitos na terceira dimensão.

***

Questão: pode haver uma tomada de consciência da humanidade com relação a tudo o que é clima,
ecologia etc., a fim de poder guardar a Terra viável para o futuro?

Cara amiga, jamais foi previsto que esta Terra permaneça, no sentido que você entende, viável.
Isso jamais foi cogitado.

Quando se fala de tomada de consciência, tem-se a impressão de que o homem, de alguma forma, é culpado.
Ele é culpado pelos seus pensamentos, mas vocês devem efetivamente compreender que o que vocês

chamam de perturbações climáticas é um fenômeno totalmente independente do homem.
Mesmo se não houvesse homens sobre a Terra, a Terra viveria o que ela tem que viver, nesse momento,

porque todos os planetas do sistema solar vivem um fenômeno de perturbações mais ou menos idênticas.
Mas, como os outros planetas não têm terceira dimensão dissociada, vocês observam unicamente reações

nucleares, como é o caso, por exemplo, em Júpiter.
Vocês observam o basculamento dos polos que já ocorreu para os planetas mais afastados do sistema solar.
Escondem-lhes também que o Sol entrou, após um silêncio anormal no início do ano, em erupções solares

absolutamente fenomenais.
A chance que há é que as ejeções de massas coronais, por enquanto, não se façam no plano da eclíptica da

Terra e, portanto, vocês escapam ao fogo do Sol.
Mas esse fogo do Sol não é desencadeado pelo homem.

Do mesmo modo que os planetas trans-saturnianos que bascularam os polos não estão sujeitos aos delírios
dos homens, não é?

Então, não creiam que o homem seja responsável, apesar dos desflorestamentos, apesar do petróleo, da
totalidade do que acontece sobre a Terra.

É uma transformação que está ligada, antes de tudo, ao final de um ciclo.
Ora, o final de um ciclo implica, também, no homem e nos homens, de uma maneira geral, em certa forma de

destruição, pela colocação a nu de alguns poderes sobre as ordens que vocês chamam de negativas, de
Illuminati, etc., etc..

Mas isso faz parte também da dinâmica celeste, da dinâmica planetária, de um mecanismo planetário.
Portanto, a tomada de consciência mais importante que vocês têm que fazer é, obviamente, sobre os danos

que vocês ocasionaram à Terra, porque esses danos são reais.
Eles estão ligados, antes de tudo, ao modo de pensamento e à exploração do que vocês chamam de recursos.

Mas o homem não é responsável pelo que acontece.
Isso seria produzido de qualquer modo, mesmo sem o homem sobre este planeta.

***

Questão: os planetas têm uma influência sobre os homens?

Que pergunta engraçada!
Obviamente!
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A irradiação solar está diretamente conectada com a irradiação da sua consciência.
Quanto mais vocês se elevarem para a Luz, mais o Sol fica contente.

Esta é uma verdade.
A influência das irradiações elétricas, eletromagnéticas e dos diferentes tipos de radiações que existem no

nível do cosmos e no nível dos planetas é captada diretamente pelo homem.
Não é por nada, se quiserem, que há certo número de planetas, certo número de vibrações, certo número de

chacras.
Isso é totalmente coerente.

Agora, vocês sabem que há uma série de processos que estão chegando nesse sistema solar.
Há, primeiramente, a chegada de um planeta extremamente preciso que foi descrito em inúmeros escritos, em

particular os sumérios, que foi chamado, há pouco tempo, de Mardouk, em sumério, e que foi também
chamado de Hercobulus [Hercólubus] ou Nibiru.

Não importa os nomes que vocês dão a ele.
A influência gravitacional deste planeta é em parte responsável pelas modificações climáticas observadas no

conjunto dos planetas desse sistema solar e no conjunto das radiações emitidas pelos planetas.
Essa é a primeira etapa.

A segunda etapa é que vocês entraram, eu diria, no final do ciclo de 52.000 anos, ou seja, no momento em que
vocês entram sob a influência, como diz o Arcanjo Miguel, da irradiação da Divindade ou da irradiação de

Alcyone.
É uma das filhas das Plêiades que é o Sol Central do conjunto das galáxias.

Naquele momento, uma série de processos vão se colocar em movimento no interior do homem, no interior
dos animais, no interior dos vegetais, no interior do planeta, no interior do sistema solar e, isso, é independente,

eu diria, das tolices que fez o homem.
Mas as tolices que fez o homem estão ligadas também à necessidade da tomada de consciência que se deve

respeitar o ambiente, que se deve respeitar o lugar em que se vive, obviamente.
Isso sim, é uma tomada de consciência.

Mas, agora, como disse o Arcanjo Miguel, vocês não entraram no pleno potencial das manifestações
elementares.

Elas vão começar muito em breve e, quando eu digo muito em breve, não é no próximo ano, é a partir deste
ano, é claro.

Dentro de algumas semanas vocês verão manifestações climáticas, porque, por enquanto, na França, pode-se
dizer que vocês estão extremamente protegidos com relação aos Elementos e vocês ainda não viram nada

com relação ao granizo, com relação ao ar e às tempestades.
Vocês estão mesmo relativamente protegidos com relação às outras regiões do mundo.

Olhem o que acontece nos outros países.
Infelizmente, as suas informações, pelo que se sabe, são mais focadas em lhes causar medo e, sobretudo, em

não causar medo com algo que poderia fazê-los refletir, ou seja, especialmente não com os outros planetas,
especialmente não com o Sol, porque, sem isso, vocês perderiam de vista que são vocês os responsáveis.

Querem fazê-los passar por responsáveis, inteiramente, pelo que acontece sobre a Terra.
Aqueles que sabem têm interesse para que seja assim, obviamente, e para insuflar o contrário do que fez

Miguel, o contrário do que fazem os Conclaves e os Concílios, ou seja, de abrir o seu coração, de fazê-los viver
momentos de Alegrias, de fazê-los viver momentos de espiritualidade intensos e não torná-los pesados através

do medo.
É por isso que não se deve dar importância a esses conceitos.

Porque, com a crise, com o clima, com as doenças também, querem colocá-los no medo, obviamente.
E o medo é absolutamente contrário ao que acontece no nível do seu Coração e dos chacras superiores, é

claro.

***

Questão: poderia nos falar da influência dos planetas no homem, mas desta vez, no sentido mais
geral, mais astrológico?

Quer dizer, eu não sou astrólogo.
Eu conheço a influência, é claro, de cada vibração planetária no nível do corpo humano.

Por exemplo, dizer que o planeta Saturno age como Cronômetro no tempo e age no seu sétimo chacra, que
Mercúrio age no chacra da garganta e, de acordo com a presença de Mercúrio em um lugar preciso do céu, há

uma influência sobre o ser humano.
Mas o que vocês perderam de vista, e que é muito mais importante do que a astrologia, no sentido humano, é o
fato de que os movimentos planetários têm uma influência direta sobre o que acontece sobre a Terra, ou seja,
que um lugar que é atingido, por exemplo, por um sismo, corresponde a aspectos planetários extremamente

precisos, na projeção das forças dos planetas que chegam sobre a Terra.
Vocês sabem que há também uma série de alinhamentos precisos que devem ocorrer.



Esses alinhamentos precisos foram localizados nos calendários dos Maias, por exemplo, e vão levá-los a viver
uma série de fenômenos extremamente específicos.

Portanto, a influência dos planetas é completamente real, não unicamente na psicologia humana, mas também,
e antes de tudo, no planeta e de acordo com os lugares em que vocês vivem.

Olhem também, sobre a Terra, o número de pessoas, de homicídios, de suicídios, e de fenômenos que
acontecem no nível da consciência humana, porque os seres humanos não podem mais suportar a pressão da
radiação do Ultravioleta e, como eles não são capazes de receber esta energia pelos chacras superiores, ela

vai penetrar cada vez mais pelos chacras inferiores, desencadeando mecanismos de loucura, no sentido
próprio.

Mas, isso, é a vontade do Pai, não é negativo, porque essas almas não são feitas para suportar isso.
Então, elas saem pelas portas de saída que não estão em conformidade com relação ao que deveria ser, mas,

entretanto, são portas de saída.

***

Questão: os fenômenos de violência se desenvolvem também junto às crianças e adolescentes.

Isso vem da pressão energética que chega nesse momento.
Isso vem também porque, inconsciente e subconscientemente, os adolescentes e as crianças (sobretudo os
que vocês chamam de crianças índigo, cristal e diamante) estão em rebelião total com relação ao que querem
criar aqueles a quem vocês chamam de elites sobre a Terra, com relação ao clima de medo, de violência e de
agressão que está ligado ao mesmo tempo aos aspectos planetários, ao mesmo tempo às radiações do Sol

Central, ao mesmo tempo ao final desse ciclo que vocês vivem, mas, também, consideravelmente amplificado
pelas forças que os governam.

Como vocês sabem, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês passam de um governo humano a um governo
espiritual, o que quer dizer que todas as forças opostas à Luz não têm mais muito tempo.

Então, convém resistir, mas a resistência não é o combate, não é?
Como disse o Arcanjo, vocês devem centrar-se no seu Coração, onde vocês encontram, imperativamente,

como disse Mestre RAM, esta Paz e esta serenidade interiores.
Apenas assim é que vocês poderão limitar a influência daqueles que sabem que perderam a partida.

***

Questão: será que podemos ajudar essas crianças e, se sim, de qual maneira?

A única maneira de ajudar todo o mundo é irradiar a Luz.
Vocês são, como já disse agora várias vezes o Arcanjo Miguel, cada vez mais numerosos (vocês são dezenas

de milhões sobre a Terra) a irradiar a Luz que vocês recebem.
Esse é um sucesso considerável, e é preciso continuar.

E o número cresce dia a dia e, quanto mais vocês forem, mais vocês estarão na ação exata.
Então, mesmo se vocês tiverem a impressão, do seu lado, de que as coisas vão de mal a pior, eu lhes garanto

que elas vão de melhor a melhor, porque cada vez mais seres humanos se despertam.
Cada vez mais seres humanos tiveram êxito em despertar a Luz interior e, portanto, de impedir, literalmente, os

jogos das forças do que vocês chamam de forças da Sombra.
Elas jamais poderão impor o que elas querem impor a vocês.

Elas poderão apenas causar-lhes medo, e isso é tudo.

***

Questão: você conhece o papel de Uriel?

Sim.
Uriel é o Arcanjo que vai intervir mais precisamente depois do Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Uriel tem um papel essencial no nível do homem e da natureza, é o de provocar a reversão.
Reversão de consciência, mas, também, reversão dos polos, é claro.

Uriel intervém exatamente antes do Arcanjo Metatron, para preparar o novo mundo, promovendo o término do
antigo, depois da limpeza que foi feita pelo Arcanjo Miguel.

Ele provoca a reversão, em vocês e sobre a Terra, como ele já a provocou pela aproximação progressiva nos
planetas mais afastados do Sol.



***

Questão: ele tem um papel específico no nível dos vegetais?

Ele tem um papel de despertar os vegetais, mas o despertar dos vegetais corresponde à emergência da
consciência dos vegetais no nível de sua realidade.

Quer dizer que, hoje, há a possibilidade de entrar, de maneira consciente, em relação com os vegetais e, em
particular, com as árvores.

Se vocês «ligarem» a sua consciência com as árvores, vocês podem se comunicar com a árvore.
Essa é uma verdade.

O Arcanjo Uriel intervém no núcleo planetário.
O Arcanjo Uriel dirige as energias de Alcyone, não como o Arcanjo Miguel, no nível dos Elementos, mas

diretamente no nível do núcleo central dos planetas, que provocam o reajuste e, portanto, o basculamento do
que vocês chamam de polos.

***

Questão: quando das perturbações dos polos, como estarão os reinos animal, vegetal e humano?

Na realidade que vocês conhecem, eles não vão mais existir.
Mas a melhor analogia que se pode encontrar é a borboleta, a lagarta que, a um dado momento, se apercebe

de que ela comeu tudo e ela tem uma tomada de consciência.
Isso eu já disse durante a minha vida, aliás.

E, quando a lagarta tem a tomada de consciência de que ela destruiu os vegetais, o que ela faz?
Ela reflete, ela se volta para o interior, ela forma um casulo, ela se isola e ela renasce borboleta.

Portanto, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Então, não é preciso se preocupar com o fenômeno de basculamento dos polos, porque vocês irão apreendê-
lo através da sua consciência física 3D, ou seja, «meu Pai, os polos vão bascular, isso quer dizer que tudo fica

inundado!».
Mas isso não é o pior, se vocês quiserem pensar em ciência 3D, porque, obviamente, o que vai acontecer?

E isso foi anunciado por toda parte, é o retorno do novo Sol.
Vocês passam do quinto Sol para o sexto Sol.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a Terra vai desposar o Sol.

Como é que a Terra pode desposar o Sol?
Vocês acreditam que ela vai se deslocar e vai ao Sol?

Não, de modo algum.
É o Sol que virá a vocês, quer dizer que ali haverá fenômenos de ejeção de massa coronal que vão transmutar

totalmente o que acontece na superfície desta Terra.
Mas vocês não têm que ter medo, não é um processo que vai queimar, no sentido em que vocês pensam, com

seu cérebro limitado.
É um processo de transmutação alquímica.

***

Questão: poder-se-ia chamá-lo de processo de torradeira...

É a grelha planetária.
Mas isso é visto com a extensão da 3D porque, visto com a energia Arcangélica, é o nascimento e a

ressurreição da Terra.
Isso se chama ‘translação dimensional’.

Quer dizer que a Terra, tal como vocês a veem hoje, simplesmente não vai mais existir.
E um observador, digamos, um observador exterior, que olharia o que acontece sobre a Terra, veria apenas o

que se tornou como Marte ou como Vênus, porque a verdadeira vida não acontece mais nesta dimensão.
Ela acontece em outra dimensão.

Mas, por enquanto, isso pode ser complexo de compreender para vocês, porque vocês tentam compreender
como isso pode ocorrer.

Mas isso vai ocorrer muito naturalmente.
Não há o que temer ou o que esperar, porque, progressivamente e à medida que o seu nível de consciência



subir, progressivamente vocês vão descobrir, e alguns de vocês já descobriram que, além desse corpo
físico, vocês têm um outro corpo que os espera, no qual vocês já viajam à noite.

Na verdade, é o corpo de Luz.
Para alguns, é até mesmo o corpo de Cristal.

Para outros, ainda, muito mais raros, é o corpo de Diamante.
Esses corpos espirituais são construídos.

E, de maneira consciente ou inconsciente, vocês são capazes, em alguns momentos, de transferir a sua
consciência nesse corpo.

Assim é, do mesmo modo, para os vegetais.
Para os animais, o problema é diferente, porque algumas categorias de animais vão viver um processo

chamado de individualização da alma.
Particularmente para os processos para os animais, que vocês chamam de animais domésticos, não é? (os
cães, os gatos) e há também algumas variedades de animais selvagens (especialmente como o cavalo e,

como se chama aquele que tem grandes orelhas, aí, o elefante) que vão se encontrar na individualização da
alma.

Eles terão grandes orelhas, hein, tranquilizem-se, e a tromba também.
Portanto, não é preciso se preocupar com tudo isso.

O mais importante, como lhes disseram todos os intervenientes nesses últimos tempos (eu gostaria de ajudá-
los em suas problemáticas desta terceira dimensão) é que vocês têm que viver no interior, porque a porta de

saída desse planeta grelha é o Coração, e nenhuma outra coisa.
Então, vejam vocês, quando se fala de modificações climáticas que são engendradas pela purificação

Micaélica e pelos Arcanjos é, como vocês dizem, há uma palavra para isso..., isso nada significa em relação à
torradeira, ao planeta grelha.

Mas o planeta grelha não é algo de dramático, atenção, é algo de maravilhoso.
É o encontro consciente com a Luz.
Bom, eu sei, 3.000 graus é muito.

Mas quando eu penso, e que vocês sabem, que há imbecis que estão se enterrando a 700 metros sob a terra,
nas bases subterrâneas, porque eles esperam escapar à Luz...

Se eles soubessem onde vão se encontrar depois...

***

Questão: o petróleo será substituído por outra fonte de energia?

Obviamente que há outras fontes de energia que são amplamente utilizadas pelas suas elites, através dos
meios de propulsão que vocês não têm a mínima ideia.

Mas, entretanto, não é preciso se preocupar com relação ao petróleo, com relação ao alimento, com relação ao
aquecimento, com relação a tudo o que faz sua vida, hoje.

Contentem-se em se firmarem no seu Coração e eu lhes asseguro que tudo irá acontecer bem, vocês vão rir,
até mesmo.

Mas na condição de estarem nesta disposição de espírito interior e de estarem nesta paz ou nesta Alegria, tal
como lhes disse o Mestre RAM, é claro.

***

Questão: a radiação do Ultravioleta pode causar problemas aos computadores?

Então, no momento, causou problemas no nível das obturações, não é?, quer dizer, no nível do metal chumbo
e há muitas chances de que no final da efusão do Ultravioleta vocês comecem a ver perturbações nos circuitos

à base de sílica, ou seja, na eletrônica e, portanto, nos computadores, mas de maneira intermitente por
enquanto.

E eu os lembro de que no final da intervenção da efusão de Miguel (há doze efusões, que correspondem à
ignição das 12 Graças e das 12 Estrelas de Maria), há, em seguida, Miguel lhes disse em linguagem

codificada, mais dois meses e meio (de fato, quatro meses até Santo Miguel e com uma etapa intermediária
que é o período de Maria, ou seja, o período de 15 de agosto).

Depois de 28 e 29 de setembro, as coisas nunca mais serão como antes.

***

Questão: a energia elétrica sempre vai existir tal como a conhecemos agora?



Ela vai existir ainda durante certo tempo.
Haverá perturbações que estão ligadas não ao planeta grelha, mas a pequenas queimaduras, digamos, do Sol,

mas não até fazer desaparecer todos os circuitos.
Portanto, o funcionamento será assegurado, durante certo tempo.

Vocês não têm que se preocupar, ainda uma vez, com isso.

***

Questão: 21 de junho é uma data específica em que vai se iniciar algo de novo?

Perfeitamente.
Entre 21 e 24 de junho há muitos processos que foram anunciados pelo Arcanjo Miguel, em particular no nível

dos processos luminosos, que ocorreram em lugares específicos do planeta, as modificações de massas
nebulosas também.

As modificações das massas climáticas vão tomar uma importância e um relevo muito mais considerável sobre
o conjunto do planeta, a partir desta data, efetivamente.

***

Questão: será que a superfície da Lua apresentaria motivos que evoluem e que representam como
um rosto?

Então, o que se pode dizer é que a Lua sofre, ela também, a pressão da radiação do Ultravioleta.
Isso aumentou o que se chama de pressão interior da Lua, que se expressa pelos fenômenos de ignição de

Luz, ligados à ejeção de gás contido no interior da Lua.
Isso se manifesta por Luzes visíveis sobre a superfície da Lua e pode, portanto, visto daqui, provocar

modificações de formas visíveis na Lua.
É uma realidade.

Então, cada um pode ali ver um símbolo específico, é claro.
Do mesmo modo que nas formas das nuvens, por que não?

Essa é uma realidade.
Mas isso é próprio das pessoas, dos países, dos lugares onde é observado.

Os fenômenos luminosos são variáveis também.
Não são sempre os mesmos processos luminosos que são visíveis em diferentes lugares.

Há também um recrudescimento do que vocês chamam de objetos voadores não identificados que se
manifestam um pouco por toda parte, mas que nem todos são o que vocês chamam de extraterrestres, é claro.

São também fenômenos luminosos muito específicos.

***

Questão: quando você fala de fenômenos luminosos, você fala do quê?

Eu falo de fenômenos luminosos visíveis a olho nu.
Eu falo, por exemplo, de modificações de cores no céu.

Há muitas coisas que se modificam no seu céu.
Eu estou, aliás, surpreso porque, fora talvez algumas pessoas, muito poucas pessoas me falam disso.

A Lua, por exemplo, não tem, de forma alguma, a mesma inclinação.
O Sol não nasce mais, de modo algum, no mesmo lugar.

Os planetas não estão mais, de modo algum, no mesmo lugar e ninguém fala disso.
É mesmo surpreendente.

Há uma defasagem, com relação ao ano passado, com relação ao que nós vemos, nós, do céu, de mais de 20
graus do Sol e de 30 graus da Lua.

Ninguém diz isso e, por outro, falam das catástrofes habituais ligadas aos vírus, à crise econômica, etc..
Portanto, eles desviam a sua atenção, real e concretamente, dos processos reais que acontecem no nível do

seu cosmos.
Porque, sem isso, na cabeça daqueles que estão no poder, eles pensam que vocês ficariam com medo.

Enquanto que, obviamente, isso seria uma ferramenta de tomada de consciência essencial.



***

Questão: o Sol está mais deslocado para o Nordeste?

Ele está deslocado, sim, cada vez mais para o que vocês chamam de Norte.

***

Questão: e isso vem justamente da atuação de Hercólubus?
Perfeitamente.

***

Questão: essas modificações de ângulos vão continuar a se acentuar?

Evidentemente.
É o início do processo de ‘reversão’.

***

Questão: isso significa então que é a inclinação da Terra que começa a se modificar?
Então, eu vejo que temos pessoas inteligentes aqui.

Obviamente!
Você queria que fosse outra coisa, não é o Sol que se moveu, não?

***

Questão: o basculamento completo dos polos vai então acontecer em qual período?
Houve uma série de informações que já foram dadas pelo Arcanjo Miguel.

Vocês sabem que o Arcanjo Miguel intervém na desconstrução até o mês, a princípio, de maio de 2010.
Entre maio de 2010 e final de outubro de 2011, há a intervenção do Arcanjo Uriel, o que quer dizer que vocês

não têm mais que fazer as suas contas.
Isso dito, a reversão e o basculamento dos polos não estão unicamente ligados à ação de Uriel, mas também à

intervenção de Metatron, que deve colocar novas formas de vida em serviço.
Isso quer dizer que a data mais provável não é absolutamente a que lhes disseram por toda parte, 21 de

dezembro de 2012 (ainda que a duração do Apocalipse, entre 25 de março de 2009 e 21 de dezembro de
2012 corresponda ao que foi anunciado na Bíblia), mas tudo isso pode ocorrer a partir do final de outubro de
2011, que assinala, muito precisamente, o final da precessão dos equinócios que começou em 50.731 AC.

***

Questão: o que significa que podemos preparar as malas?

Isso significa que podemos começar a fazer a festa a partir desta noite.
Então, eu os aconselho, se vocês tiverem vontade de fazer coisas, bem, façam-nas.

Não se privem de eliminar o que, em você, está insatisfeito, porque isso é importante para encontrar a Luz.
Obviamente, se for pra matar o vizinho, não vale a pena.

Não me façam dizer o que eu não disse.
O que é importante é compreender que a preparação é interior, é claro.

O que vocês vivem, durante este ano, com as efusões do Arcanjo Miguel e do Conclave Arcangélico é,
efetivamente, algo de extraordinário, quer dizer que nós observamos de onde estamos, simplesmente, uma

ignição da Terra, que é absolutamente magnífica para olhar, é muito, muito bonito.
Então, o resto não tem mais qualquer importância.

Quanto mais vocês entrarem nesta energia, menos vocês terão vontade de fazer as malas.
Pelo contrário, vocês terão vontade de se aliviarem, em todos os pontos de vista.

***



Questão: o que vão se tornar os animais?

Os animais e as crianças, vocês não têm que se preocupar com eles, porque as crianças absolutamente não
correm qualquer risco, seja qual for o seu futuro, ele está assegurado.

Vocês não têm que se preocupar com os animais, porque alguns animais não estão previstos para irem à
quinta dimensão.

Muito poucos animais podem viver na quinta dimensão.
Alguns, sim.

Entretanto, muitos animais vão viver um processo complexo de individualização da alma.
Isso não se refere a vocês.

Mas nada será destruído, no sentido em que vocês entendem, mesmo se, aparentemente, com o olhar
consciente da terceira dimensão, vocês puderem chamar isso de destruição.

Eu retomo, nesse nível, o exemplo da lagarta e da borboleta.
Portanto, vocês não têm que se preocupar.

É o seu ponto de vista e o olhar que vocês colocam, hoje, que podem fazê-los crer que há algo de destruição.
Mas o que é destruída é unicamente a ilusão e nada mais.

***

Questão: você tem lembranças da sua própria ascensão?

Quem disse que eu ascensionei?
Eu morri, obviamente, antes que o processo ascensional ocorresse.

Portanto, eu tive a chance de alcançar o que se chama, não de Maha Samadhi, mas o Samadhi da
Paz, aquele que está exatamente antes do grande Samadhi, o que confere a imortalidade do corpo.

Mas isso, há muito poucos seres que vivenciaram e mesmo Bença Deunov (ndr: Peter Deunov, o Mestre de
O.M. Aïvanhov) deixou o seu corpo.

Ele não se tornou o que se chama de imortal.
O verdadeiro imortal, há apenas um sobre a Terra, com o corpo, e que pode se materializar à vontade.

Há apenas um e somente um e haverá sempre apenas um.
É um dos 24 anciões, que os segue desde a criação deste mundo e nesta dimensão.

E o que vocês chamam de minha ascensão não é uma ascensão.
Eu alcancei um plano dimensional, mas sem o meu corpo.

Portanto, eu fiz uma ascensão, se quiserem, sem o corpo, isso nada tem a ver com a ascensão que lhes é
prometida no momento do planeta grelha.

***

Questão: poderia nos descrever o que você vivenciou ou como isso aconteceu?

Tudo depende do lugar onde você aterrissa.
Eu aterrissei em uma dimensão específica, ou seja, eu não passei pelos planos intermediários onde se revê
todas as ações que se fez aos outros, porque, quando se atinge certo grau de controle, vai-se diretamente na

Luz.
Vivemos a Luz sem passar pelas etapas preliminares.

Em seguida, somos dirigidos a algumas esferas luminosas ligadas ao que eu chamaria, para vocês, de
emanações da Luz, correspondendo ao estado dimensional no qual pudemos aceder no final da vida.

Portanto, o que condiciona e, isso, vocês sabem, foi escrito por toda parte, o que condiciona o seu futuro e a
sua evolução é o modo como vocês deixam esse corpo e é para isso que é preciso se preparar

interiormente, ao invés das malas, porque as malas, quando vocês deixam o corpo, elas não podem segui-los.

***

Questão: é melhor que as pessoas que falecem nesse momento sejam «enterradas», ou
efetivamente que elas sofram a cremação do seu corpo?

A diferença depende do nível de consciência da pessoa.



Lembre-se do que eu disse: muitos seres humanos começam a perceber um corpo diferente do corpo físico,
no qual eles estão, em alguns momentos.

É o que se chama de corpo de Luz.
Esse corpo de Luz (ou esse corpo de Cristal, para alguns outros, ou para alguns mais raros, o que se chama

de corpo de Diamante) é o seu futuro corpo.
E essa é uma oportunidade extraordinária, quer dizer que há a possibilidade de viajar diretamente, de provar

esse novo corpo que é construído, que está em outra dimensão.
E, no momento do planeta grelha, vocês vão passar nesse novo corpo.

Isso é tudo.
Isso não é uma morte.

É uma translação da consciência em um outro veículo.
Alguns de vocês serão capazes, permanecendo até o derradeiro momento sobre este planeta, após serem

preparados por algumas entidades específicas, que eu prefiro não chamar de extraterrestres, ainda que sejam.
Mas a palavra extraterrestre tem muita significação com relação à sua realidade de terceira dimensão.

Entretanto, são esses seres que vêm de outros lugares, mas eles não vêm de outros lugares pelo espaço, eles
vêm de outros lugares pela Intraterra.

Porque não é necessário crer que os discos voadores viajem assim, no espaço.
Não, eles viajam através de portas ou de filtros dimensionais que se situam no nível dos núcleos Terrestres.

E todas as viagens interestelares se fazem desse modo, para as dimensões da Luz, é claro.
Apenas as dimensões não luminosas que tentam, embora mal, modificar a curvatura do tempo e se materializar

em um lugar e se desmaterializar em outro lugar, modificando a curvatura do tempo.
Mas esse não é um princípio divino.

É um princípio tecnológico.
Isso nada tem a ver com o modo de circulação dos Anjos do Senhor, por exemplo, ou também das entidades

que vêm de Órion ou de outros lugares.
Entretanto, do que eu falava ?

No início partimos sobre as vantagens e os inconvenientes da cremação e do enterro.
Isso não tem qualquer importância.

Tudo depende do nível de consciência do ser humano.
Agora, é preciso efetivamente compreender que, sem entrar nos detalhes, se quiserem, há vários tipos de

ascensões possíveis.
Há ascensões individuais que já começaram, mesmo se vocês não estão a par, aqui, na Europa.

Nos países da América Latina, em particular nos países em que houve inundações, as almas tiveram êxito em
ascensionar com o corpo, e elas se manifestam no seu corpo de Luz, não como um desencarnado, mas como

entidades vivas em outra dimensão, para seres da sua família.
Os testemunhos são extremamente numerosos na América Central e na América do Sul, e também na

Austrália.
Então, eu lhes garanto que o melhor modo de ascensionar é encontrar a Paz do coração, a Alegria do coração

e se centrar, alinhar-se em si.
Não há alternativa.

Se vocês procurarem com o mental, vocês jamais irão encontrar.

Portanto, se houver a ascensão sem o corpo, quer seja a cremação ou o enterro, isso não tem mais qualquer
importância, isso estritamente não tem qualquer importância.

Porque há translação dimensional e no corpo de Luz, diretamente.
Não há interrupção da consciência como a morte.

***

Questão: quando falava então de pessoas que permaneceriam até o final, até a sua morte, ou que
seriam acompanhadas por aqueles a quem você chama de Anjos do Senhor, por exemplo, é uma

ascensão translacional, no sentido que se entende, ou é uma partida por embarcação?

Não.
Não haverá falecimentos.

Obviamente, aqueles que vão ascensionar com o corpo, ou seja, que serão capazes de transmutar esse corpo
físico em corpo de Luz, quando chegar a hora, farão parte dos professores do novo mundo.

Quer dizer que eles deverão permanecer sobre a Terra.
Eles deverão permanecer sobre o planeta grelha.

Mas eles serão protegidos, é claro, justamente pelo que chamamos de Anjos do Senhor, ou seja, pelos seres
que vêm de Vega da Lyra, que são muito parecidos com aqueles a quem vocês chamam, em inglês, de «short

grey», mas isso nada tem a ver com os «short grey» [pequeno cinzento].



São seres que não têm cabelos, que têm um rosto muito, muito bonito e que são muito pequenos e que têm
apenas 4 dedos.

E, sobretudo, que são capazes de lhes fazer a saudação de Órion, o que é impossível para os reptilianos ou
para aqueles a quem vocês chamam de «shorts grey».

E, portanto, nesses últimos períodos, uma vez que esses professores tenham trabalhado, eles “mudarão de
casa”.

Eles farão a translação dimensional na nova dimensão onde eles serão acolhidos como heróis.

***

Questão: e esta translação se fará de qual maneira?

Do mesmo modo que aqueles que vivem, hoje, fenômenos de transferência de consciência ao mesmo tempo
estando vivos: no seu corpo de Luz ou no seu corpo de Cristal.

***

Questão: existem translações ou transporte nas embarcações espaciais?

Haverá deslocamentos.
Se quiserem, neste período específico, todo mundo vai colher o que deve colher.

Aqueles que fazem parte das forças opostas à Luz vão continuar os seus caminhos nas vias da Sombra e da
dissociação.

Estes poderão ser salvos, com o corpo, fisicamente, obviamente, mas para serem transportados a outro lugar
que será ainda uma terceira dimensão dissociada [nde: foi posteriormente revelado que será uma terceira

dimensão unificada].

***

Questão: você dizia há pouco para não nos preocuparmos com os jovens, que são, contudo, por
exemplo, os adolescentes que talvez não tiveram tempo ou oportunidade de se preocuparem com

questões de ordem espiritual?

Mas vocês sabem, há hoje jovens que são muito mais espirituais do que vocês, mesmo se eles estiverem na
violência, mesmo se eles estiverem na rejeição total desse mundo.

Eu diria que aqui, desculpem-me, mas nós somos todos velhos se desintegrando.
Quer dizer que nós somos seres que viveram, a maior parte, não unicamente esta vida.

Lembrem-se de que a idade em que vocês estão chegando neste final de ciclo é a ilustração perfeita do que
vocês viveram no passado.

Quer dizer que, se hoje vocês chegam com muitas crianças para se ocuparem, é que a sua idade não é tão
madura assim.

Se vocês chegam nesta época na idade da maturidade é que vocês são almas muito velhas.
Se vocês chegam a esta época com uma alma de adolescente ou de um jovem, é que vocês são almas muito

mais jovens.
Mas, entretanto, há almas muito mais jovens que são muito mais evoluídas do que as almas muito mais antigas.

Portanto, cada coisa está no seu lugar, totalmente.
Portanto, há jovens que não se interessam, por exemplo, pela espiritualidade, que não querem ouvir falar, até

mesmo, de espiritualidade e que, no entanto, são seres muito mais evoluídos do que vocês e do que eu.
Não posso lhes dizer melhor.

Por outro lado, vocês que fazem esse trabalho, vocês são importantes para todos os outros.
E isso é o mais importante.

Aqueles que têm consciência do que acontece, aqueles que têm consciência e que vivem as Vibrações da
radiação do Ultravioleta, da energia do Espírito Santo, têm um papel essencial, é o de aumentar a Luz sobre a

Terra e de transmitir esta Luz para todos os seres que estão ao seu lado.
Mas lembrem-se de que transmitir a Luz não se faz com palavras, nem com comportamentos.

Isso se faz por uma irradiação e pelo sentido do Serviço.

***



Questão: há uma diferença entre o corpo de Luz e a Merkabah?

O corpo de Luz é o corpo que vocês chamam de Merkabah.
Merkabah quer dizer, em hebreu, veículo ascensional, veículo de Luz.

O corpo de Luz é aquele que lhes permite viver a ascensão, não é?
Se não houver corpo de Luz, vocês não podem ascensionar.

Esse corpo de Luz corresponde à ativação, em vocês, de alguns chacras e, em particular, dos novos chacras
e, portanto, dos novos Corpos.
Estes entraram em «serviço».

Mas juntar-se ao veículo ascensional se faz pela reunificação da consciência em um ponto preciso que está
situado a aproximadamente um metro acima da cabeça e que é denominado, nas diferentes tradições,

de Bindu, de Vajra, ou também, no ocidente, de Fonte de Cristal.
É por esse ponto que irá se transladar a consciência, quando chegar a hora.

E é por esse ponto que os seres mais avançados no nível da construção desse corpo de Luz são capazes de
ir nesse corpo de Luz ou corpo de Cristal.

***

Questão: após a ascensão da Terra, o que vão se tornar os povos intraterrestres?

Bem, é muito fácil.
Há entre vocês quem vai passar à Intraterra, na quinta dimensão.

Há outros que vão ascensionar à quinta dimensão em uma Terra transmutada.
E haverá sempre os guardiões.

Mesmo nos mundos dissociados de terceira dimensão em que haverá seres humanos que serão reciclados
naquele nível, haverá também guardiões intraterrestres.

Nem todos vão ao mesmo lugar, conforme vocês vão no seu corpo de Luz, no seu corpo de Cristal ou no seu
corpo de Diamante.

Nem todos vão, tampouco, ao mesmo lugar em função da sua evolução.
Há quem vá à Intraterra, que vão se tornar os guardiões.

Há outros que vão se juntar à nova Terra pela translação dimensional.
O caminho de cada um é profundamente diferente.

Mas lembrem-se de que, quando vocês passam no corpo de Luz, no corpo de Cristal ou no corpo de
Diamante, as relações que vocês criaram ou vivenciaram nesta terceira dimensão simplesmente não existem

mais.

***

Questão: o que é do oitavo chacra e da abertura do Coração?

Então, o oitavo chacra é aquele que está situado na ponta do esterno.
É a ‘porta estreita’.

É aquele de que Cristo dizia: «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».
Isso corresponde também quando ele dizia: «será mais difícil um rico penetrar no céu do que um camelo

passar pelo buraco de uma agulha».
Isso corresponde à ‘porta estreita’.

A passagem do ego ao Coração, correspondendo ao nascimento da nova dimensão.
Aí está o que se pode dizer sobre o oitavo Corpo.

Mas, hoje, as pessoas que efetuaram o trabalho de ativação dos novos Corpos e dos novos chacras (isso é
feito desde alguns anos, é claro, desde mais de um quarto de século, para os primeiros; muito exatamente, os
primeiros começaram em 18 de agosto de 1984, portanto, isso é muito antigo, isso faz um quarto de século,

não é?), já constituíram, no mínimo, um corpo de Luz e, para a maior parte delas, um corpo de Cristal.
Aqueles por outro lado, que estão se abrindo hoje, ou seja, que não constituíram os novos Corpos, entretanto,

abrem o Coração e vão constituir um corpo de Luz, sem passar pela ativação dos cinco novos Corpos.
Porque isso é uma Graça Divina, em vista dos poucos seres humanos que realizaram a ativação dos novos

Corpos e, então, previmos um novo plano evolutivo um pouquinho diferente que passa diretamente pela ignição
do Coração.

O problema com os novos Corpos espirituais foi remetido à quinta dimensão.
Mas, entretanto, tudo corresponde a um plano que se realiza perfeitamente.



Aqueles que deviam se abrir há 25 anos, estão abertos há 25 anos.
Aqueles que se abrem hoje têm a sua razão de ser.

E aqueles que irão se abrir no último momento terão também a sua razão de ser.

***

Questão: a pessoa fazia referência a um chacra que ela chama de oitavo, mas que é aquele situado
acima da cabeça.

Então, esse não é o oitavo.
Aquele que está acima da cabeça é o décimo terceiro chacra.

É o corpo de Reunificação.
É o corpo de retorno à Unidade do Divino.

É o que eu chamei de Vajra, de Bindu, ou também de Fonte de Cristal.
O oitavo Corpo, aquele que é o primeiro novo Corpo, ele está situado exatamente na ponta, em cima da ponta

do esterno.

***

Questão: então a pessoa perguntaria qual é a relação entre esse terceiro corpo, portanto, no seu
vocabulário, e a abertura do Coração.

Se você abrir o Coração, você abre necessariamente esse corpo de Reunificação, independentemente dos
oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo Corpos.

Entretanto, muitos seres humanos que hoje vivem a efusão do Ultravioleta, especialmente no nível do Coração,
então, recebem este Espírito Santo também no Coração, percebem e sentem o que se chama de novos

Corpos espirituais situados na parte superior, ou seja, eu chamo de décimo primeiro e de décimo segundo
Corpos, que são manifestados por Vibrações no nível do lábio superior, circundando os olhos e acima da ponta

do nariz.

São os novos Corpos que entram em manifestação.
O que quer dizer que a ativação do chacra do Coração, independentemente do despertar da Kundalini,

permitiu, graças à efusão que vocês realizam, vocês todos, sobre o planeta, a ativação dos novos Corpos, o
que é prodigioso, não é?

Porque, lembrem-se de que os primeiros seres que viveram esta transformação há 25 anos levaram muitos
anos para chegar ao final.

E era um caminho que podia ser doloroso, porque era necessário purificar os karmas, era necessário purificar
os chacras.

Hoje, o Coração se abre e o Coração se abrindo, e sendo alimentado pela Fonte das Fontes, esta Fonte das
Fontes que vocês chamam de Pai, ela transmuta em vocês, pela Graça Divina e por decreto Divino, o que deve

sê-lo, sem sofrimento.
É maravilhoso, não é?

O Pai é todo Amor.

***

Questão: é possível, por um trabalho de expansão de consciência, contatar esse décimo terceiro
corpo, e qual é a relação entre esse décimo terceiro corpo e a abertura do coração?

Perfeitamente.
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A partir do momento em que a sua expansão de consciência ocorrer, ela pode lhe revelar a existência desse
décimo terceiro corpo, que é visível, como por acaso, sob a forma de uma Merkabah.

Ele está situado acima da cabeça e, quando vocês o veem, é um ponto de Luz que se desdobra como uma
verdadeira Merkabah.

Ou seja, um Selo de Salomão em três dimensões.
Entretanto, o acesso a esse décimo terceiro corpo não é o testemunho da abertura do Coração.

Ele os engaja a abrir o Coração.
Isso está ligado ao desaparecimento do que se chama de ‘plano astral’, como vocês sabem.

Portanto, há uma facilidade, hoje, para o ser humano, de contatar algumas Vibrações às quais não havia acesso
anteriormente.

Mas a Vibração essencial para encontrar é, obviamente, aquela do chacra do Coração.
Não é o décimo primeiro ou o décimo segundo ou o décimo terceiro corpo.

***

Questão: podemos receber o Selo de Salomão no nível do Coração?

O que você chama de receber o Selo de Salomão?

***

Questão: como se o Selo fosse impresso no nível do Coração.

Perfeitamente.
É o papel, aliás, do Arcanjo Miguel.

Ele imprime a marca da Espada, tal como vivenciaram inúmeros estigmatizados, no passado.
É a energia do Arcanjo Miguel ou então, em alguns casos, a energia do Fogo dos Serafim, dos Hayoth Ha
Kodesh, que virá imprimir a marca do Fogo no nível do Coração, dando por vezes a visão de um Selo de

Salomão, efetivamente.

***

Questão: é verdade que, em 27 de agosto, Júpiter vai se tornar tão luminoso como a Luz e, se sim,
ao que corresponde esse fenômeno?

Eu não estou a par disso.
Agora, os fenômenos luminosos, vocês irão vê-los em profusão.

Eu os recordo de que o planeta Hercólubus já é visível no céu no hemisfério Norte.
Muitas pessoas já o viram.

Vocês irão vê-lo cada vez mais.
Agora, haverá muito espetáculo cósmico entre Júpiter, Marte, Hercólubus, o Sol e a Lua.

Mas são manifestações que serão perfeitamente visíveis.
O que significa quando algo se torna muito visível?

Quer dizer que vocês se beneficiam da irradiação fotônica do que é visível e não unicamente da
eletromagnética, muito mais sutil no nível do comprimento de ondas.

Isso quer dizer que vocês estão plenamente sob a influência de alguns tipos de irradiação que lhes estão
também escondidas.

É a irradiação do Sol Central.
É também o que vocês chamam de raios-gama, que chegam sobre a Terra.

Fazem-nos crer que isso vem de muito longe no universo, mas, de fato, isso vem de muito próximo do seu
sistema solar.

E esses pontos de raios-gama se impactam sobre a Terra assim como a efusão da radiação do Ultravioleta e
provocam uma série de modificações no nível do manto Terrestre.

Então, eu não sei o que vai acontecer em 27 de agosto, mas, daqui até lá, vocês já vão ver muitas coisas no
céu.

***



Questão: qual será o efeito dos raios-gama sobre o corpo humano?

A transmutação do DNA.
Como indicou o Arcanjo Miguel, alguns tipos de radiações gama estão diretamente ligados à efusão do

Ultravioleta, também.

***

Questão: quando se verá Hercólubus no céu francês?

No céu francês, vocês irão vê-lo certamente no meio do ano.

***

Questão: em uma mesma família pode haver pessoas que não têm o mesmo nível de evolução.
Como as pessoas que não têm esse nível de consciência vão viver o que deve advir?

Elas irão viver isso muito bem.
Mas, o que vocês irão viver muito mal?

No conjunto (exceto aqueles que estão ligados à Luz) são os medos e os cenários que querem lhes colocar as
forças da Sombra, obviamente.

Agora, o planeta grelha, tranquilizem-se, isso dura um milionésimo de segundo.
Portanto, não há realmente sofrimento, não é?

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, eu lhes agradeço pela sua escuta.
E eu espero que vocês não tenham pesadelos de planeta grelha toda a noite, não é?

O mais importante é o seu Coração, porque o seu Coração é a porta de saída na Glória e na Luz.
Não há outra porta de saída, nós repetimos isso e iremos repetir sempre.

Vocês devem doar-se à Luz.
Vocês devem abandonar-se à Luz, porque a Luz é inteligente e ela sabe o que fazer para vocês.

O seu cérebro não sabe.
Vocês não são confrontados com experiências de vida habituais ou das quais o seu cérebro servia, por

exemplo, para aprender a dirigir um aeroplano, um automóvel ou uma bicicleta.
Vocês estão em circunstâncias nas quais lhes é solicitado aprender outra coisa.

E isso não pode absolutamente passar pelo intelecto.
Isso pode apenas passar pelo seu Coração.

Porque a Luz se expressa pelo Coração.
A Luz não fala a linguagem da razão.

Ela fala a linguagem do símbolo e da Luz e da cor.
Aí está o que eu tinha que lhes dizer.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo boa noite e até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled9ce.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-6_juin_2009-articled9c...

06 de junho de 2009

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-6_juin_2009-articled9ce.pdf
http://autresdimensions.info/articled9ce.html


 ***

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

*** 

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

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/


Meus bem caros amigos, estou extremante contente de reencontrá-los e, para alguns de vocês, de conhecê-
los, porque jamais os tinha visto ainda.

Então, se quiserem, eu os acolho nesse lugar, como vocês me acolhem aqui, entre vocês, porque eu venho aí
falar-lhes dos Elementos.

É algo extremamente importante e eu tive a oportunidade, na minha vida, de falar muito deles.
Os Quatro Viventes, aqueles a quem chamei de Hayoth Ha Kodesh ou de Querubins correspondem, se

quiserem, ao que há de mais próximo do trono do Pai e d’A FONTE.
Então, se quiserem, vamos primeiramente falar um pouco dos números, porque é extremamente importante

compreender porque A FONTE é Pai, o Pai é geometria e número, aritmética, isso é muito importante.
O Pai sempre falou aos homens a linguagem da matemática, a linguagem da geometria.
É extremamente importante, a tal ponto que tudo é cifra e tudo é medida nos Universos.

Tudo se expressa através da Vibração ligada aos números, ligada às cifras e ligada à geometria.
Isso é uma coisa muito importante e eu creio, aliás, que o Arcanjo ANAEL, parece-me, expressou-se

longamente sobre a Vibração da forma e a Vibração da cor.
A cor, também, é claro, está ligada às cifras e aos números.

Então, em primeiro lugar, a Fonte UNA se mira ela mesma e se duplica no número Dois: FONTE Pai, FONTE
Mãe.

Em seguida, intervém o Três.
O Três é o que se poderia chamar de Trindade operadora da Criação ou o Ternário operador da Criação.

E, exatamente depois, vem o Quatro.
O Quatro é o Quatro da Vida.

E o Três e o Quatro dando o Sete, vão ritmar todas as manifestações da Vida.
Isso é muito importante de compreender.

Então, os Quatro Viventes vêm depois do Ternário operador da Criação.
Quatro mais três é igual a sete e, obviamente, há os Sete Arcanjos responsáveis, em todo caso nesse mundo,

pela própria Criação dos seus corpos, tal como vocês os habitam hoje.
É importante compreender que todos os seres que passam pela encarnação (mas também nos planos sutis e

nos próprios planos da quinta dimensão) são constituídos de proporções variáveis do que se chamam de
Elementos.

Aliás, na Astrologia, dão-lhes sempre a parte de Ar, de Fogo, de Terra e de Água que os constituem.
É extremamente importante, porque cada Elemento está diretamente, eu diria, conectado com um movimento

da energia e da consciência que é específico.
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***

É extremamente importante, porque a integração desses quatro Elementos, o equilíbrio em vocês desses
quatro Elementos, permite a constituição de um canal de Luz que vai duplicar o que chamam de Sushumna.
Esse canal de Luz é constituído de partículas elementares de Luz que chamamos de partículas Adamantinas

ou também de Agni Devas, os Devas do Fogo.
Os Agni Devas são partículas que estão na origem, se quiserem, do prana.

Tudo o que é constituído, de modo visível e invisível, o é à base dos Agni Devas.
Os Agni Devas são pequenas esferas, muito pequenas, nas quais existe uma haste.

Isso corresponde totalmente à partícula mais elementar que seus cientistas chamam de bósons ou de ultimon,
também.

Então, isso não é importante, são palavras.
O que é importante é que o seu canal, que vocês chamam de Sushumna, ou seja, o canal mediano da coluna
vertebral, prepara-se para fazê-los viver (pela adição de uma camada suplementar que se denomina Canal do
Éter, ligado à agregação dos Agni Devas no nível desse Sushumna) fenômenos migratórios de consciência,
inteiramente ou em parte, com ou sem esse corpo, no seu veículo chamado de corpo de Estado de Ser ou de

Eternidade.
Eu prefiro, quanto a mim, o termo Corpo de Luz.

É muito mais bonito, não é?
E muito mais compreensível, mas cada um tem seus termos, isso não é importante.
O canal do Éter é a junção dos Quatro Elementos, e não do Fogo, no Sushumna.

Vocês sabem que, nos textos orientais, é dito que o Fogo Serpente da Kundalini, o Fogo do Conhecimento e
o Fogo da Terra sobem no interior desse canal para perfurar e abrir as bainhas dos chacras.

Doravante, é outro trabalho que se constitui, quer dizer que não há apenas o Fogo, mas há o conjunto dos
Elementos que se casam e que se conjugam para dar um segundo canal ao redor do primeiro canal.

Essa é a constituição que está ligada, também, a tudo o que vocês vivem desde as Efusões da Radiação de
MIGUEL e, portanto, dos Casamentos Celestes que verão o resultado a partir, eu diria, do período situado

entre 14 e 20 de julho.
Naquele momento, a humanidade jamais será a mesma, porque ela terá associado uma camada suplementar

no nível da sua consciência, ligada à revelação dos Quatro Viventes e, portanto, dos Quatro Hayoth Ha
Kodesh.

É também o que está inscrito, em linguagem metafórica utilizada na Bíblia, para falar dos Quatro Cavaleiros do
Apocalipse.

As trombetas de Jericó vão em breve soar.
Quem soa as trombetas?

São os Sete Arcanjos.
E eles soam as Sete trombetas para anunciar o quê?

Para anunciar o retorno e a mensagem da Virgem, que ocorrerá exatamente após o final da desconstrução
ocasionada e produzida pelo Conclave Arcangélico e por MIGUEL.

***

Vocês estão, portanto, entre este período que chega a partir desta noite e até o período do mês de maio do
seu próximo ano (portanto, durante aproximadamente um tempo de gestação, ou seja, durante 09 meses),

constituindo, de maneira definitiva (e alguns vão constituí-lo mais rápido do que outros, eles serão, de algum
modo, os prematuros, não é?), o Corpo de Luz.

Mas, entretanto, é durante este período que a totalidade do seu veículo ascensional será realizada.
Hoje, a Luz d’A FONTE vem a vocês e ela nada tem a fazer se vocês não quiserem tudo isso.

Ela, o que ela quer é que o seu corpo de Eternidade seja o mais luminoso, o mais glorioso possível.
É o que está chegando sobre este planeta.

Então, obviamente, desde algumas semanas (não no início do trabalho de MIGUEL, porque no início era fácil),
muitas pessoas sobre a Terra vivem transformações por vezes, eu diria, fatigantes.

Há, efetivamente, a Luz, mas há também a morte de algumas coisas, de algumas relações.
É preciso aceitar.

Isso também faz parte do que MIGUEL e outros definiram como o abandono à Luz, porque, o que lhes será
proposto, em substituição ao que morre, será muito mais luminoso e muito mais adaptado ao seu próprio

caminho.
Portanto, não olhem para trás, olhem no agora, vivam o que vocês têm que viver e estejam certos de que o que

lhes causa sofrimento é para o seu bem.
É a estrita Verdade, para todo o mundo, para cada um de vocês e para o conjunto da humanidade.



Vocês não têm a possibilidade, apesar das energias que vivem, de terem uma visão panorâmica do que está
chegando.

Então, através dos fenômenos de sincronia, quando vocês aceitam a Luz, quando vocês aceitam o Ultravioleta,
quando vocês aceitam a Presença d’A FONTE em vocês, e do Espírito Santo em vocês, vocês favorecem a

emergência e a agregação de novas relações, de novos encontros, muito mais adaptados ao seu novo estado
vibratório.

Mesmo no nível profissional, no nível afetivo, no nível social, no próprio nível do que vocês são, é muito
importante, aí também, não resistir ao que se instala em vocês.

Não há qualquer Sombra que possa ser responsável por essas mudanças, mesmo se, por momentos, e para
alguns de vocês sobre o planeta, isso lhes parecer por vezes doloroso.

É uma grande Alegria que está chegando.
E vocês irão compreender isso muito melhor, depois da Efusão de MIGUEL essa noite.

Muitas coisas aparecer-lhes-ão claramente.
Então, eu creio que, como é do meu costume, vamos abrir um espaço de questionamentos.

***

Questão: há três anos, eu tive queimações no nível da coluna vertebral que subiam até o nariz. Ao
que isso correspondia?

Isso corresponde ao despertar da Kundalini, mas em relação com o Fogo, tal como foi descrito nos textos
antigos orientais.

Mas, hoje, há apenas o Fogo que sobe na Kundalini e esse Fogo se constitui, propriamente falando, no eixo
do veículo ascensional que vocês chamam deMerkabah.

O eixo desse veículo corresponde à duplicação, pelos Agni Devas ou partículas Adamantinas que vêm forrar o
exterior deste Sushumna.

Portanto, aqueles que viveram, agora, o despertar da Kundalini e a constituição dos novos corpos há dois
anos, vão reviver, novamente, esse processo, mas não unicamente através do Fogo.

É o que será realizado pelas últimas Efusões Micaélicas.
Isso se fará pela subida do Fogo da Kundalini, pela subida da Água, pela subida da Terra e pela subida do Ar.
Isso corresponde a uma Vibração/consciência percebida no conjunto das costas e terminando, efetivamente,

no nível do 12º corpo.
Alguns de vocês já vivem isso.

Vocês viveram, MIGUEL chamou isso de símbolo do infinito, que reunia o coração e os 11º/12º corpos.
Existe também uma reunificação da última parte do trajeto, que não está ativada, entre o 12º corpo e um ponto
que está situado acima da raiz de implantação dos cabelos, que corresponde à última parte a mais brilhante, eu

diria, do processo ascensional que vocês vão viver muito em breve.

***

Questão: quando medito, eu tenho sensações no nível da cimeira do crânio e do ouvido esquerdo.
Isso corresponde ao quê?

Isso corresponde à ativação de outro nível, no nível dos chacras superiores e, em particular, da junção
entre Sahasrara chacra e Ajna chacra, que permite o estabelecimento, no nível do ouvido esquerdo,

do Antakarana, ou seja, da Ponte de Luz que permite a comunicação entre o corpo e a alma, depois entre a
alma e o Espírito, que se manifesta no nível dos primeiros Nada, ou seja, no nível do som da alma, por um

fenômeno de pressão no nível do ouvido e que termina, depois da passagem por diferentes sons, pela nota Si,
pelo Coro dos Anjos e pelo Silêncio.

***

Questão: como se manifesta o som Si?

Um som Si é um som Si, ouvido ou no meio da cabeça, ou no exterior do ouvido.
Mas é um som.

Não é uma visão da mente, não é?
Isso irá se realizar, como disse MIGUEL, progressivamente.

Não é obrigatório aparecer daqui até o final das Núpcias Celestes, mas, por outro lado, isso vai aparecer.



Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do seu veículo multidimensional, vocês irão revelar a
presença do Si e desse veículo, de maneira concomitante.
Então, paciência, e tenham confiança na Inteligência da Luz.

É importante.
Isso se instaura, e isso participa, da mesma maneira, da elaboração desse som.

Não há que buscar por uma técnica, há, simplesmente, que viver a Luz e o som irá nascer espontaneamente.
Se não nasceu por enquanto, é que o trabalho de construção não está terminado.

As Núpcias Celestes serão terminadas em breve.
Mas há uma gestação, não é?

E há o seu tempo para realizar isso, não há urgência.

***

Questão: é normal que esse som seja contínuo?

Mas é claro!
Quanto mais contínuo, mais ele assinala o estabelecimento de uma conexão firme e definitiva.

Mas atenção, isso é também uma responsabilidade.
Quer dizer que ouvir esse som Si necessita de conformar-se ao que a vida lhe envia.

Porque a alma dirige, naquele momento, totalmente, a sua personalidade.
E é preciso não entrar em resistência.

E o que vocês chamam de perda, nesse caso, é liberação.

***

Questão: eu me vi um pouco maior do que eu sou, mas como se meu corpo fosse luminoso, um
pouco maior. É isso o que é chamado de veículo de Luz?

É isso.
É um veículo de Luz de quinta dimensão.

A percepção é diferente de acordo com o grau de aproximação, mas também diferente de acordo com o nível
que você penetrou e, disso, MIGUEL falou, eu creio.

Seja um veículo de Luz, seja um veículo de cristal, seja um veículo de diamante e sejam, ainda, outros
veículos, mas a maior parte, efetivamente, é de veículos de Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes trago todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e todos os meus
agradecimentos.

Eu lhes agradeço por terem rido de bom coração, isso é muito importante.
Vou dizer-lhes até breve, mas creio que, essa noite, eu vou me dar prazer com o meu bilhete de

Melquizedeque: vou me convidar para a Efusão de MIGUEL, porque é muito agradável.
Isso não quer dizer que eu vou falar, hein!

Mas essa noite haverá MARIA, e haverá muita gente.
Então, eu lhes digo, de maneira silenciosa e vibratória, até à noite.

Passem bem.
Até breve.

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

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que, com seus casulos de Luz,
vocês todos ganharam em Luz e, sobretudo, em Alegria.

Há algo que é muito leve, em vocês todos, que eu vejo aqui.
Então, eu venho agradecê-los por terem participado desta ampliação vibratória, em vocês, do lugar e também
terem permitido algo de, eu diria, relativamente novo.

Vocês sabem que o Arcanjo Miguel lhes dá coisas, todas as semanas, que lhes permitem se aproximarem da
Luz.

Efetivamente, vê-se que em seus casulos de Luz, a Luz cresce, mas há, também, filamentos de Luz
específicos.
Esses filamentos de Luz específicos traduzem, para vocês, a capacidade nova de entrar em relação com seu
veículo multidimensional (alguns de vocês o veem já), mas, também ter uma comunicação, talvez mais fácil,
com as outras Dimensões.
Isso é extremamente importante.

Eu creio que, através das Núpcias Celestes, vocês compreenderam que era o fim da separação, o fim da
divisão e que vocês iriam poder manifestar a comunicação com as outras Verdades, aquelas que são muito
mais importantes do que aqui.
Então, eu me regozijo de ver isso.

E eu venho também, obviamente, como meu hábito, tentar ajudá-los em seu caminho com relação a questões
às quais me dá um prazer responder.

Então, caros amigos, eu lhes dou minhas bênçãos pelo avanço e vamos tentar, juntos, avançar um pouco mais.

Questão: que fazer desta visão de Cristo que vivencio ultimamente?

Caro amigo, seu coração foi entregue à vontade do Cristo, o que você quer que lhe aconteça de melhor?
Tudo é cuidado.
Agora, a vida é do domínio do Divino, então, deixe-se levar.

Quando vocês estão sob a influência da Luz (isso eu penso foi dito por muitos intervenientes e eu me repito
também, a meu modo), quando vocês entram no domínio da Luz, quando vocês aceitam a Luz em vocês, tudo
se torna simples e tudo se desenrola segundo o princípio da evidência, da sincronia, da fluidez.

Não existe qualquer muro que não possa ser destruído pela Luz.
Não existe qualquer Alegria que não possa ser construída pela Luz.

Tudo se realiza na facilidade, na Alegria e na felicidade.

Qualquer atração ligada ao medo do futuro, do amanhã, não pode afetá-los e isso se junta totalmente à
parábola do Cristo, quando ele disse: «será que o pássaro se preocupa com o que ele terá para comer,
amanhã?».

Tudo, em seu mundo, foi feito para obrigá-los a ter medo: ter um teto, ter dinheiro, ter com o que pagar os
contratos, ter com o que pagar os aluguéis, mas se vocês soubessem como, quando aceitam a lei do Amor,
tudo vem a vocês, gratuitamente, inteiramente!

Vocês nada arriscam.
Vocês não serão jamais alguém que estará na rua.

Se vocês levam o Amor, não lhes faltará jamais nada, qualquer que seja a evolução desse mundo.

Se vocês levam o Amor e se vocês o manifestam (na condição de ousar, obviamente), se vocês seguem a
Luz, tudo se colocará no lugar em sua vida, para facilitar a instalação da Luz.
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Se isso é uma mudança de lugar, como por acaso há alguém que virá comprar sua casa, porque isso vai lhe
facilitar as coisas.

Se você deve mudar de profissão, bem, você perde sua profissão.

Se você não está na certeza da Luz, você vai chorar por ter perdido seu trabalho, mas, se você confia na Luz,
você verá que outra coisa chegará de muito mais agradável, porque muito mais em acordo com a Luz e a Luz
funciona sempre assim.

Vocês sabem, é o exemplo que, eu creio, foi empregado no mês passado pelo Arcanjo Anael (ou por mim, não
me recordo mais quem disse, eu assisti a tudo): é o macaco que coloca a mão no bocal e que não consegue
tirar a mão do bocal, porque ele tem os amendoins.
É a Verdade.

Vocês têm todos a mão no bocal, vocês querem sair do bocal, mas vocês não querem abrir a mão.

Enquanto que é tão simples assim: você tira a mão do bocal, você inverte o bocal, e você tem todos os
amendoins.
É tão simples assim.

A sincronia da Luz é realmente assim, em Verdade, eu lhes digo.
Mas, para isso, é preciso aceitar soltar.
Você não pode pretender a Luz e não querer soltar.

Questão: tenho, por vezes, a impressão de me tornar um pouco louco, tenho o tempo todo vontade
de rir.

É perfeitamente assim, caro amigo, você está quase.

É a Verdade: o Amor o torna louco de Alegria, então, imagine, quando você é jovem, você fica todo
emocionado porque encontrou o Amor de uma noite.
Imagine que, com a Luz, não é o Amor de uma noite, é o Amor de todos os dias e de cada instante, mas, para
isso, é preciso ter confiança na Luz e não em você.

É assim, o abandono à Luz, e você não pode viver este estado de perfeição a Alegria e do Amor se você não
abandona.
É também o princípio do sacrifício de Abraão.
Está escrito na Bíblia.

Se você não aceita isso, jamais você viverá na Alegria.
Você viverá, permanentemente, na dúvida e no medo, sobretudo com o que vai lhe cair à frente.

Questão: tenho por vezes a impressão de que não vou chegar ali.

Isso faz parte dos riscos da existência.
Entretanto, não se esqueça de que o que vai lhe cair sobre a cabeça vai ajudá-lo, mesmo, grandemente.

Então, obviamente, é mesmo assim melhor ter chegado, em parte, ao abandono, porque, quando você chegou
ao abandono, você não tem mais nada a perder.

Em contrapartida, se você não se abandonou completamente, você terá tudo a perder porque ali nada há a
perder.

É por isso que é preciso tudo dar, antes.
Vocês devem se dar à Luz, isso é extremamente importante.

O que acontece, por exemplo, quando o ser humano chega ao termo de sua vida?
Ele vai passar por certo número de estados, ele vai, primeiro, dizer «não é possível, eu não quero morrer»,
então, ele vai negociar com a morte, com Deus.
Ele vai dizer «não, por favor, eu não acabei, deixe-me um pouco de tempo».
Ele estará em cólera, ele vai chorar, ele estará depressivo e, depois, quando se aperceber que isso a nada
serve, o que ele vai fazer?
Ele vai aceitar e, quando a aceitação surge, a Alegria e o Amor se manifestam.

Hoje vocês estão exatamente nas mesmas circunstâncias, exceto que não é a morte que os espera, é muito
mais grandioso, mas vocês não poderão viver a grandiosidade se permanecem apegados à sua pequenez.

Então, sim, é preciso se inspirar do que você vive, das vibrações que viveu, aqui ou em outros lugares, das
visões, das informações, das leituras que você tem e fazer a separação das coisas: será que é isso que você
quer?



É a Verdade do que é anunciado, que lhe parece verdadeiro em seu coração, ou é o que é o apego à sua
profissão, ao seu lugar, ao seu automóvel, à sua casa, ao seu marido, à sua mulher?
A solução está aí.
É aí que é preciso decidir, em sua alma e consciência.

É o que lhe é solicitado e é o que vai lhe ser imposto, também, então, é preferível decidir do interior, antes que
seja imposto do exterior.
Isso é fundamental.

Pelo momento, os jogos dos medos, os muros que vocês veem diante de vocês, ou as palavras que vocês
empregam («não consigo me abandonar totalmente» ou «será que o molde está realmente destruído» ou
«será que tenho dado suficiente gás»), tudo isso, se querem, está diretamente ligado aos diferentes medos
residuais que restam.

A Luz os quer totalmente inteiros, com ou sem «gás», mas quando vocês estão totalmente na Luz, vocês estão
realmente na Alegria.

Então, como saber se vocês estão na Luz?
E bem, é muito simples: vocês estão na Alegria?
A Alegria é a Luz.

Quanto mais vocês se aproximarem de seu centro, mais vocês tocarão sua Eternidade, mais vocês estarão no
coração, mais vocês estarão na evidência, e mais vocês estarão na simplicidade, na humildade e na Verdade.
Não há outra alternativa nesta época.

Deem-se conta da chance que vocês têm.

Eu creio ter ouvido, cara amiga, que você disse: «eu sei tudo isso».
Mas, se você o sabe e não o realiza, você estará ainda mais infeliz do que aquele que não sabe.

Lembre-se do que disse o Cristo: «Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem».
Eles, não sabiam, eles não eram responsáveis, mas aquele que sabe, ele é responsável, totalmente.

Em outros termos, você não tem desculpas: ou você crê, ou você rejeita.

Deus vomita os tépidos, você não pode permanecer, como digo frequentemente, com as nádegas entre duas
cadeiras.

E quanto mais os dias passarem, mais o espaço entre as duas cadeiras vai crescer.
Se as duas cadeiras se afastam demasiadamente, o que acontece?
Você faz “pouf”.
Será melhor estar sentado sobre uma cadeira.
Cabe a você escolher a cadeira da Sombra ou a cadeira da Luz.
Entretanto, será melhor ter uma cadeira do que fazer “pouf”.

Questão: sinto vontade de deixar tudo para trás. É correto?

Será que sou eu quem vai lhe dar a resposta para esse gênero de questão?
Faça o que é correto em seu coração, faça o que é correto em sua Luz.
Se a Luz a empurra no traseiro, não resista.

O que a empurra: a Luz ou outra coisa?
Se é a Luz, então, atire-se.

Não se esqueça jamais que com o mental, vocês se enganam quase sempre.

Com a intuição, seguem o primeiro impulso.

Hoje, se você responde ao impulso, nada é loucura, porque as condições mudaram.

Há, às vezes, lampejos que lhe chegam, assim, ao nível de sua consciência, você não sabe por quê.
Antes, você teria podido dizer «mas o que é este impulso? É necessário que eu raciocine».
Hoje, não.
Os impulsos são enviados pela alma, porque a alma se sente, no interior de seu corpo, numa forma de
urgência e ela envia os impulsos que são por vezes excêntricos.

Se esses impulsos vêm da Luz, é preciso segui-los.
Não há impulsos que venham do mental.
O mental, ao contrário, vai tentar evitar e fazê-los se mover, de uma maneira geral.

É o que chega, hoje, em suas vidas, de maneira fulgurante, sob forma de impulsos, sob forma de decisões



ligeiras e rápidas que ocorrem de um dia para o outro.
Não são jamais ilusões, não são jamais muros, são, ao contrário, para liberá-los.

Questão: mas isso não seria um impulso de cabeça?

Hoje, chama-se a isso um impulso de alma, é um impulso de coração, não é mais um impulso de cabeça.

Compreenda bem, no interior de todos os seres humanos do planeta que estão se transformando (ou que nem
mesmo têm consciência de que há algo que se transforma sobre a Terra), o mental espreita porque ele tem
medo, ele está aterrorizado, o mental.

E as forças opostas à Luz tudo fizeram para que vocês estivessem aterrorizados.

Então, se algo sai deste terror, não é mais um impulso de cabeça, evidentemente.

Vocês estão no período de contração, de compressão do mental, que permite à Luz emergir, para aqueles que
a desejam.

Então, obviamente, não pode mais ali haver impulso de cabeça, quando a cabeça está confinada.

Em contrapartida, o que há sim, são os impulsos de coração, são os impulsos da alma e não são mais os
impulsos de cabeça.
Os mecanismos mudaram na humanidade, em sua totalidade.

De um lado, há as forças, em vocês, como no exterior de vocês, que tentam resistir às mudanças.
Resistir às mudanças é manter os hábitos que os mantinham na certeza afetiva, profissional, de habitação,
social etc...

Hoje, mais do que nunca, o mental vai lhes ordenar, pela energia de medo que é gerada sobre o planeta, para
nada mudar, sobretudo, para nada mover, porque é a situação que quer isso: o mental sabe que ele vai morrer.

Então, se você tem um impulso que vem, ele não pode vir da cabeça.
O único impulso da cabeça é dizer-lhe «sobretudo não mova nada, não faça nada, permaneça como você está,
aí há segurança».
É o que lhes diz o mental.

Em contrapartida, o impulso da alma vai lhe dizer «hey, há isso que deve mudar» e, como por acaso, as
sincronias se instauram.

Então, o mental intervém, ele vai lhe dizer «mas, o que é esse muro? Não é possível, eu vou no muro, eu não
posso mudar isso».
Então, não é um impulso de cabeça que chega, hoje, é o impulso da alma.
É preciso respeitá-lo, porque ele não os leva no muro, mas ele os leva para a liberação, para a Luz, e não para
outro lugar.

Questão: você pode me dar as informações ou conselhos sobre a sequência de meu caminho?

Você deve aprender a ter confiança em sua própria Luz.
Eu não ditaria jamais um comportamento ou uma decisão.
Isto, como para a Luz, deve vir de você.

Crescendo na Luz, seu caminho se ilumina.
Nenhum ser de Luz lhe imporá para ir para onde você não queira ir, mesmo se ele saiba que seu caminho é lá,
ele não se permitirá jamais dizer-lhe para ir lá.
Cabe a você descobri-lo.
Pode-se apenas sugerir.

Como o disse o Arcanjo Miguel, a propósito das efusões da radiação do ultravioleta: ele podia apenas propor,
mas apenas você que podia abrir seu coração.
Do mesmo modo, cabe-lhe, a você, decidir.

Nós não podemos decidir por você, senão nós não estaríamos mais no coração e não estaríamos mais lá onde
estamos, é claro.

Então, ninguém outro além de você mesmo deve lhe dizer, nem lhe ditar o que você tem a fazer.

Em todo caso, o que eu disse para todo o mundo é válido para você: siga as linhas de menor resistência, siga
o impulso da alma, inteiramente, e tudo acontecerá para o melhor.

Hoje, há pessoas que são chamadas à mudança, de maneira extremamente brutal.
Essa mudança não é devida ao mental.



Recorde-se de que o mental apenas quer uma coisa: é a segurança e, sobretudo que nada se mova.

Então, se você vê ao seu redor coisas que se movem, mas corra para as coisas que se movem, porque elas
significam que você está no sentido da não resistência.

Aqueles que resistirem serão varridos, totalmente, corpo, alma e Espírito, e recomeçarão.
A Luz os quer totalmente.
Não é um jogo do Espírito.

Quando o Arcanjo Anael expressou-se, durante incontáveis horas, sobre o abandono, era este significado.

Se você não é capaz de abandonar o que você é para a Luz, para sua alma, você não tem nada a fazer no
mundo da Luz.
É tão simples assim.

E, se há um «sim, mas...» é o mental que fala.
Eu não falei para você, cara amiga, mas eu ouvi, muito ao redor, emergir o «sim, mas...».

Questão: tenho sangramentos no nariz durante as meditações, o que acontece?

Mas é perfeitamente normal, caro amigo.
Quando você perfura a bainha dos chacras, ao nível do que você chama Ajna chacra e Sahasraha chacra, há
um mecanismo de permeabilidade, ao nível das fossas nasais, que perfura o pavimento das fossas nasais, e
que coloca em comunicação a parte central de seu cérebro, diretamente com o ar exterior.

Quer dizer que a oxigenação do cérebro não se faz mais somente pelo oxigênio do sangue, mas se faz
diretamente pelo oxigênio ao nível do pavimento das fossas nasais, que passa através desta membrana.

Isso provoca, sobretudo quando das meditações, quando das luas cheias, e quando as energias na cabeça
são muito fortes, filetes de sangue na narina esquerda.

Então, você quer que seja grave?
Que seu cérebro se comunique com o oxigênio diretamente.
Mas é isso que desencadeia a mutação do cérebro.
Não somente não é grave, mas, além disso, bem vindo.
A abertura se faz, a perfuração ocorre, que você pare ou não o sangramento, mas, isso dito, esses
sangramentos não duram eternamente.
Eles se estendem durante a primeira parte da ativação dos dois chacras superiores.

Questão: que fazer para continuar a estar em acordo com a Luz?

Eu poderia responder de vários modos, mas, sobretudo, abandonar-se à energia que você descreveu há
pouco.
Aceitar isso.
Permanecer nesta Presença.

Para isso, é necessário fazer calar tudo o que não é isso.
Isso não impede de viver sua vida, isso não impede de comer, de conduzir um automóvel, mas centrar-se,
cada vez mais, nesta vibração.

Há protocolos que foram dados por Mestre Ram e que são essenciais para levar a efeito pela consciência,
diretamente.

Se você não consegue ativar a vibração pela consciência, diretamente, parece-me que o Intraterra lhes deu
também um protocolo que permite desencadear esta vibração ao nível do coração.

É isso o mais importante, porque há 10-20 anos, a energia não penetrava pelos chacras superiores e o trabalho
se fazia progressivamente no passar dos anos.

Hoje, os planos evolutivos estão ligeiramente diferentes, quer dizer que o mais importante é a abertura do
chacra do coração, o resto segue, ou seja, os novos corpos, ou seja, a ativação dos outros chacras.

Hoje, a energia da Fonte está mais próxima de vocês, então, é muito mais fácil do que anteriormente abrir o
coração.
Portanto, permanecer na Alegria e permanecer na vibração do coração, é levar a efeito a consciência do
coração através, por exemplo, da meditação de Mestre Ram ou ainda com os protocolos ligados aos cristais.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Caros amigos, eu os agradeço também.



Eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos e quebrem bem os muros, quebrem bem tudo o que
há a quebrar.

Sigam a Luz e vocês verão que não haverá qualquer problema.

Então, obviamente, era muito confortável, nos anos passados, ter sua pequena busca espiritual e buscar a Luz,
mas, agora, é outra coisa, porque a Luz vem a vocês e ela lhes pede um engajamento total.

Então, evidentemente, há certo número de coisas a reajustar, uns e outros, mas eu lhes garanto que, se vocês
aceitam, vocês serão apenas mais felizes, mais plenos e mais alegres.

Mas é preciso, pelo momento, tirar a mão do bocal, é muito importante, e essa será minha conclusão.

Eu lhes transmito todo meu Amor e espero revê-los em breve.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

___________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

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

http://www.autresdimensions.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e ver que são muito
numerosos os que não conheço ainda a vir aqui.

Então, como o sabem, meu modo de participar, com o melhor que posso, para sua evolução, é
sempre colocar questões, porque as questões, para mim, se referem também àqueles que não as
colocam, obviamente.

Então, esta noite, as coisas são um pouquinho especiais, porque, obviamente, vamos abrir um
espaço de questionamentos, como de hábito, mas essa noite isso será orientado de maneira mais
precisa, eu diria, sobre o que eu chamaria, o que vocês chamam, o que nós chamamos, todos, de
Luz, porque essa palavra é extremamente importante.

Então, vou começar, se querem, por coisas extremamente importantes.

Primeiro, para muitos seres humanos, encarar a Luz é algo que se imagina ver, de olhos fechados,
ou ver o sol.

Vocês se lembram talvez que, em minha vida, eu era extremamente assíduo frente à Luz do sol
nascente, porque eu captava a Essência e eu propunha a muitos seres humanos viver isso, porque,
naquela época, regar-se à Fonte Solar era regar-se à Fonte, ao Cristo e a Miguel, que estão
presentes na irradiação do Sol e na qualidade energética do Sol.

Então, o ser humano pensou, e pensa muito naturalmente, que a Luz é algo que se vê.

Isso é, já, incompleto, porque muitas pessoas, quando fecham os olhos, vêem a Luz, não é?
Na meditação ou não na meditação, mas esta Luz que vocês vêem não é a Luz, ela é o reflexo da
Luz, ou seja, é uma Luz que é refletida pelo espelho que é seu cérebro.

A verdadeira Luz não é visão.
A verdadeira Luz é Vibração.

Agora, a Luz existe em inúmeros planos.
A forma, a constituição e a Vibração da Luz não são a mesma, de acordo com as dimensões, isso é
muito importante a compreender.

A própria organização da Luz, através do que vocês chamam, nesta dimensão, de glóbulos de
vitalidade, o Prana, nada tem a ver com a organização das partículas de Luz situadas, por exemplo,
na quinta dimensão que, lá, são chamadas Agni Deva ou partículas Adamantinas.
Isso estritamente nada tem a ver.

A estrutura da Luz, nas dimensões muito mais etéreas que a sua, não se apresenta de forma alguma
do mesmo modo.

Esse é um aspecto, ainda uma vez, eu diria, supra sensorial ligado a um fenômeno de visão que não
recorre à visão ocular, mas, retenham bem que a Luz é, antes de tudo, Vibração, sem o que vocês
arriscam tomar, como o disse há pouco o Cabeça de Caboche [canal Jean-Luc], bexigas por
lanternas [expressão idiomática traduzida ao pé da letra, que significa enganar-se redondamente].
Nem tudo o que brilha é ouro.
Nem tudo o que é visto é da Luz.

Hoje, nesses tempos perturbados que vocês vivem, querem fazê-los passar muitas coisas para a
Luz.

O.M. AÏVANHOV – 26 de julho de 2009
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Não basta dizer «eu vi a Luz» para ser a Luz.
Não basta ver a Luz para dizer que isso é da Luz, em todo caso, no sentido espiritual, e eu sei que
muitos seres humanos se queixam de não ver quando têm os olhos fechados ou quando estão em
meditação.

Para estes, eu diria que vocês são abençoados, e, sim, porque, a partir do momento em que vocês
não são enganados pelo sentido da visão, mesmo de olhos fechados, quando vocês não vêem mais
cores, quando vocês não vêem mais Luzes, vocês estarão muito mais sensíveis ao aspecto
fundamental da Luz, que é a Vibração.

Então, dizem, obviamente, que a Luz é Amor, mas o Amor também é Vibração.

O Amor que vocês empregam em palavras não é o Amor.
O Amor é, antes de tudo, uma Vibração percebida no coração.

Agora, obviamente, as características da Luz podem dar formas e cores, assim como o disse o
Arcanjo Anael, há alguns meses, junto a vocês.

É importante também compreender, mas, fundamentalmente, a Luz é Vibração, e eu os coloco em
guarda com relação a isso, quer dizer que, se ao nível dos fenômenos que chegam sobre a Terra,
um fenômeno se manifesta por Luzes no céu e não há Vibração percebida no Interior de sua
estrutura física, e mesmo sutil, em seu corpo de densidade o mais pesado, naquele momento, isso
quererá dizer que não é da Luz.
É tão simples assim.

Agora, se você percebe uma Vibração que entra em sua cabeça e que desce em seu coração,
mesmo se nada vê, essa é a Luz.

O supramental, assim como o definiu o plano de la Cità, como o chamaria Sri Aurobindo,
corresponde a planos de Luz que, à época de sua vida, eram extremamente distantes da
consciência comum do ser humano.

Em minha vida, há ainda aproximadamente 30 anos, a Luz, eu podia encontrá-la no Sol, mas, hoje, a
Luz vem a vocês.

Isso quer dizer o que, que a Luz vem a vocês?
Que uma Vibração nova está se aproximando de sua consciência, de sua humanidade e da Terra,
mas, também, dos planos espirituais onde nós evoluímos.

Há um fenômeno de transformação que é extremamente importante que chega, e que apenas chega
todos os 50.000 anos, então, você poderá dizer «bom, bem, isso voltará em 50.000 anos».
E não, porque em meio mesmo aos ciclos, que se chamam de ciclos da precessão dos equinócios,
que duram 52.000 anos aproximadamente, há ciclos que terminam outros ciclos, e vocês estão no
término de um grande ciclo.

Um grande ciclo faz muito exatamente 6 ciclos, ou seja, 6 ciclos de precessão ao nível dos
equinócios.

Há uma história, ligada a 50.000 anos que, hoje, encontra sua conclusão, mas, além desta história,
existe outra história que, ela, é muito mais antiga e que os remete a tempos imemoriais onde alguns
de vocês estavam já presentes.

Agora, o que é o ser humano?
O ser humano não é o que vocês crêem, não é o que vocês tocam.
O ser humano, em seu sentido o mais nobre, é o que?
Ele é o que eu chamaria de uma Semente de Estrela.

O que é uma Semente de Estrela ?
Uma Semente de Estrela é sua origem estelar.

Vocês vieram semear esse plano dimensional muito específico, que foi iniciado, primeiro, há
300.000 anos e, em seguida, há 50.000 anos, ou seja, um ciclo privado de Luz e, obviamente, nos
ciclos privados de Luz, a Luz existe ainda porque é com ela que vocês vivem.



Se não houvesse Luz, mesmo esta dimensão não existiria.
Mas esta Luz é apenas um pálido reflexo da verdadeira Luz.

A revelação da Luz se tornou possível pelo sacrifício do Cristo, pela efusão do sangue do Cristo no
planeta e na matriz Terra.
Isso é muito importante a compreender.

Então, vem um momento e, isso, eu creio que a própria Fonte explicou, com palavras magistrais,
que em determinado momento, as almas decidiram vir experimentar esse plano específico onde
vocês estão, mas dissociado da Luz, para poder encontrar a Luz, enquanto que a Luz estava
obstruída e extremamente tênue, permitindo apenas, unicamente, a manutenção da vida tal como
vocês a conhecem.

E, no entanto, com esta Luz extremamente tênue que chega de outras dimensões, a vida assim
mesmo se manifestou através da beleza, através da criação de todos os reinos da natureza e
através de tudo o que vocês observam desde 300.000 anos.

Esses ciclos são extremamente importantes.

Existe certo número de Arcanjos de Luz que participaram da criação desta dimensão, sob a
influência do grande Sentinela que se chama, como vocês chamaram, o grande Melquisedeque, ou
seja, Orionis e, mais próximo de nós, o walk-in que estava no interior de Bença Deunov, meu
Mestre venerado.

Esses seres são os guardiões da coesão da Luz e foram chamados, pela civilização na tradição
oriental, os Lipika Cármicos.

São eles que velam para o cumprimento da Luz.
Eles são os Sentinelas.

Agora, vocês são, vocês, Sementes de Estrelas.
Qualquer que seja sua origem, vocês decidiram vir experimentar esta dimensão dissociada.

É preciso bem compreender que vocês foram atraídos pela experiência, que é sua escolha
deliberada.

Nesse sentido, a Fonte (ela, no entanto, foi muito perturbada por esta experiência desde 300.000
anos) aceitou que vocês fizessem o sacrifício de sua Divindade, de seu corpo de Divindade.

Na tradição oriental, falaram do Atma e do Buda, dos planos Budistas, dos planos Átmicos, e falam
de centelhas Divinas e de centelhas espirituais, para lhes significar que eram fragmentos de Luz que
haviam sido semeadas em vocês para lhes permitir, no dia que chega, revelar isso.

Mas, quando vocês revelam e despertam o que chamam de alma espiritual e alma Divina (que
corresponde a um processo de ativação dos chacras, com o despertar do Kundalini, com o
despertar de coisas sobre as quais eu não me estenderei essa noite, porque é o trabalho de outras
pessoas, ou seja, a ativação dos novos corpos espirituais), é preciso bem compreender que vocês
estavam privados de seu corpo de Luz.

Seu corpo de Luz, vocês o deixaram em outro lugar e é isso, hoje, que vocês vão reencontrar,
inteiramente, nesse processo de aproximação da Luz, da verdadeira Luz, e não do reflexo da Luz,
que foi vista pela primeira vez pelo querido Sri Aurobindo e por Mãe, que o acompanhava.

Eles perceberam que, num futuro da humanidade (naquele momento bastante afastado de mais de
uma geração), chegaria um fenômeno extremamente específico que permitiria àqueles que o
desejassem (não é uma obrigação), àqueles que quisessem, lembrar-se do juramento e da
promessa que vocês fizeram, um para com o outro, com a Fonte, a Fonte de que vocês são, ou
seja, a Fonte de Sementes de Estrelas e que, a um dado momento, esta Luz se manifestaria para
lembrá-los quem vocês são.

E vocês estão naquele momento, nesse momento, não é em 10 anos, não é no próximo ano.

Isso foi iniciado pela energia de Miguel e pelo Conclave Arcangélico.

Hoje, vocês vivem a Vibração da Luz.



Então, o que é a Vibração da Luz autêntica, no interior de si, quando não se vê, quando a percebe-
se vibratoriamente ou, mesmo, quando não a percebe-se vibratoriamente?

A Luz tem efeitos particulares em suas estruturas.
É tudo o que foi descrito pelo Arcanjo Miguel durante os Casamentos Celestes e que alguns de
vocês começaram a viver, ou mesmo a realizar.

É extremamente importante, mas é preciso compreender também, e, sobretudo, que a Luz é
Vibração, que a Luz é Amor e que, se vocês se submetem, se vocês se abandonam à inteligência
da Luz, assim como o explicou longamente, amplamente, através e em todos os sentidos, o Arcanjo
Anael, com sua paciência muito especial... ele explicou o papel essencial do abandono à Luz.

Se você resiste à Luz, isso queria dizer, e isso quer sempre dizer que você prefere viver ao nível da
personalidade, mas ninguém o julgará com relação a isso.

Você é totalmente livre de viver em acordo com a Vibração da Luz ou em acordo com a Vibração da
personalidade.

O que acontece, agora, quando a Luz do supramental entra na posse do que eu chamaria,
literalmente, de abraço da Luz?

A partir do momento em que você está abandonado à Luz, o abraço da Luz vai tudo mudar, em você,
independentemente de ativar as novas funções ligadas aos novos corpos espirituais e da ativação,
da reconexão, eu diria, de seu corpo de eternidade ou corpo de existência.

Eu voltarei nisso, depois, se quiserem.

É muito importante aceitar, a partir do momento em que você aceita a Luz, que esta possa um
pouco, como o anunciou Miguel, desconstruir certo número de zonas não luminosas em vocês.

Isso pode corresponder igualmente a situações, a profissões, a relações, a lugares geográficos.

Tudo o que se produz, estando abandonado à Luz, e aceitando o Abraço da Luz, vai conduzi-lo a
viver fenômenos de fluidez, fenômenos de sincronia, fenômenos extremamente rápidos que vão
trazer mudanças em suas vidas.
E essas mudanças, mesmo se você não as compreenda sempre e arraste os dois pés,
correspondem realmente ao efeito da Vibração, da verdadeira Luz.

Isso está a caminho para muitos seres humanos sobre o planeta, muitos, muitos, a tal ponto que,
nos escritos de São João, no Apocalipse, falavam dos chamados, que haveria muitos chamados, e
esses chamados seriam todos marcados na fronte.

Mas há também, sobre a Terra, e é seu direito o mais autêntico, é preciso respeitá-lo, quem resiste
à Luz.

Então, aqueles que resistem à Luz não são seres negativos, são simplesmente seres que não
terminaram a experiência deles nesta materialidade.
Eles não querem ouvir falar ou viver o corpo de eternidade ou o corpo de existência, e isso é
liberdade deles, a mais imprescritível.
O que quer dizer que, hoje, vocês se encontram sobre a Terra num exame de passagem, mas não é
um exame de passagem como existe no final de cada aula, não é?
É um exame de passagem que se refere ao conjunto de todas as aulas, qualquer que seja seu grau.

E depois, aí dentro, há quem seja tão pequeno e quem não compreenda o que vivem os grandes e
há também os grandes que não compreendem o que vivem os pequenos, e vão acusá-los de não
estarem no nível deles ou de serem da Sombra, mas ninguém é da Sombra.

A Sombra é uma criação do homem.

A Sombra é uma criação de algumas entidades que os fizeram espelhar a Luz e que inverteram a
Luz.
Esse fenômeno de inversão da Luz é um fenômeno extremamente real e extremamente preciso no
plano energético e no plano da consciência.

Então, agora, quando você se coloca sob a influência direta da Fonte, quando você se coloca sob a



influência direta da radiação do Conclave Arcangélico, quando você se coloca diretamente sob a
influência das energias Micaélicas, você viverá, você também, no interior de você, certo número de
desconstruções.

Mas, lembre-se do que disse Miguel: essas desconstruções não são destruições.
Elas permitem, justamente, construir uma nova construção que seja baseada em valores
profundamente diferentes do que aqueles aos quais vocês foram submetidos desde tempos
imemoráveis.

Então, isso vai se traduzir, por vezes, por ranger de dentes, é claro, porque não é fácil abandonar
algumas coisas.

É certo como a frase do Cristo que disse: «busque o Reino dos Céus, e o resto lhe será
acrescentado» é extremamente importante, porque, se você aceita isso, a vida lhe dará os
presentes os mais magníficos que você possa imaginar.

Foi dito, na Bíblia: «peça, bata à porta, e se lhe abrirá».
Então, há alguns anos, as pessoas diziam: «batemos, batemos, batemos, e ninguém abre, nada se
abre em mim».

Hoje, isso não é mais verdadeiro.
Se você aceita o abandono à Luz, se você aceita o Abraço da Luz (ou seja, a efusão do
supramental que é constituído em parte do que Miguel chamou, e chama sempre, do Ultravioleta, o
Espírito Santo e a Fonte), naquele momento, os presentes vão chegar de maneira inesperada.

Você pede algo, porque você tem dificuldades e, como por milagre, isso chega.

Frequentemente tomei o exempo de meu caminho: quando eu era pequeno, minha família era
extremamente pobre, eu estava em dificuldades sociais extremas e, depois, um dia, Bença Deunov
me disse: «você irá à França» e eu lhe disse: «mas, não tenho um centavo» e ele me disse: «você
tem vivido a Luz ou não?» e eu disse: «sim, tenho vivido a Luz, mas não tenho um centavo».
E ele me disse: «não há problema, se você está na Luz, o dinheiro virá a você».

Eu aceitei, e é exatamente o que aconteceu.

Hoje, não é questão de ter dinheiro, porque, e como vocês o sabem, a desconstrução vai chegar a
um termo extremamente importante, que é a dissolução total de seu sistema econômico, porque
esse sistema é, ele também, uma inversão da Luz.

Existem muito numerosas Alegrias que foram violadas, escarnecidas, ao nível da Luz.

Com relação ao dinheiro, vocês criaram valor ao dinheiro que permanece em algum lugar, enquanto
que, nesse caso, o dinheiro deferia perder o valor.
O dinheiro deveria se gastar, não para frutificar, essa é a primeira inversão da Luz, uma das mais
fundamentais que permitiu à mão posta sobre sua humanidade, devido a um cartel, é preciso chamar
assim os indivíduos sombrios que apavoraram pela Luz.
Mas não é grave, é o caminho deles, porque esses seres tornar-se-ão, um dia, ainda maiores que
vocês na Luz.

Entretanto, Não é preciso julgar isso.
É preciso, simplesmente, abster-se.
Abster-se não quer dizer resistir ou se opor.

Como é que se abstrai a tudo o que está sobre a cabeça e que vai lhe cair em cima?
É extremamente simples: abstrair-se disso quer dizer aceitar a Luz.

Se você está sob a benevolência e a proteção da Luz, nada do que é anunciado, nada do que é
previsto e que deve se desenrolar, poderá atingi-lo.
Não pode ser de outro modo.

Hoje, leva-se a efeito o princípio de ressonância e de atração, mas, ao invés de viver anos, ou
vidas, antes que esse princípio se manifesta hoje, pelo abandono à Luz, e devido à emergência da
energia Micaélica, você tem a possibilidade de estar em ressonância e em atração instantânea.



Você viverá fenômenos de sincronia cada vez mais mágicos, em todos os sentidos do termo, e
cada vez mais maravilhosos.

Aí estão algumas palavras prévias que queria dar sobre as generalidades da Luz.

Agora vamos, como de hábito, abrir um espaço de discussão, se querem, orientado sobre vocês e a
Luz.

Então, como de hábito, eu lhes deixo a palavra.

Questão: quando você fala de Sementes de estrelas, isso significa que o que vivemos atualmente é
uma forma de “recuperação” de nossos veículos de Luz que nos aproximaria desta origem?

Perfeitamente, é exatamente isso que está se produzindo, tal como o anunciou Miguel, quando das
Núpcias Celestes.

Tornou-se possível para a humanidade, para alguns seres, de início, e, para outros, em seguida, e
cada dia cada vez mais, conhecer e viver o corpo de existência e o corpo de eternidade que é seu
corpo de origem de Luz.

Pelo momento, você tem, como digo frequentemente, as nádegas entre duas cadeiras.

Mesmo aqueles que vivem esta Verdade, vocês estão por vezes no corpo físico, por vezes no corpo
de existência.
O corpo de existência nada tem a ver com o corpo astral, nada tem a ver com os corpos sutis, é a
manifestação e o desenvolvimento do que os orientais chamaram de centelha Divina e de Atma, se
preverem, a centelha Budista.

Essas centelhas eram apenas centelhas, hoje são corpos que lhes são revelados, quer dizer que
todo ser humano em encarnação, qualquer que seja seu estágio de retorno à Luz, possui esse
veículo que é o veículo de eternidade.

Ele pode ser de diferentes naturezas, assim como o disse Miguel: ele é, no mínimo, um corpo de
Luz, ele pode ser um corpo de Cristal, ele pode ser um corpo de Diamante, ou ele pode ser um corpo
da civilização dos Triângulos.
Cada um é diferente, isso é muito importante a compreender.

Portanto, o que se manifesta a você pela revelação do supramental, do Espírito Santo, do
Ultravioleta e da irradiação da Fonte é exatamente isso, é o desvendamento da Luz, o retorno para
a Luz não invertida.

É por isso que há um processo absolutamente fundamental que ocorrerá dentro de pouco tempo,
que foi chamado de reversão.
A reversão ilustrará o retorno final para a verdadeira Luz, para aqueles que o desejam.

Questão: o que é, nesse contexto, da origem cósmica?

A origem cósmica fará com que alguns de vocês vivam um corpo que nada mais tem a ver, que não
tem muito a ver, com o corpo que vocês habitam hoje.
E, sim, vocês devem fazê-lo.

Mas se faz muito bem, como o verão, porque o processo que está acontecendo nada tem a ver,
mesmo, com o processo que foi chamado de morte.

É verdadeiramente, no sentido Bíblico do termo, o que se chama de ressurreição.

Agora, cada consciência será livre, inteiramente, em função de sua Vibração, e não de uma escolha
mental, de aceder em totalidade de consciência a esse corpo de existência, de eternidade, corpo
espiritual o mais elevado, ou permanecer num corpo chamado de carne, ou então ir num corpo astral
para viver outras experiências, sempre na terceira dimensão.

Outros, enfim, escolherão ir numa terceira dimensão de natureza unificada, ou seja, não mais
cortada da Fonte.

Questão: como estar certo de que a escolha feita conscientemente corresponde à escolha da alma?



Então, vamos dizer o seguinte: a partir do momento em que a Vibração está aí, a partir do momento
em que o chacra do coração vibra e gira (você sabe, é o dispositivo que há aí, no meio do peito e
que se coloca a vibrar), não pode haver dúvida.

A única dúvida é o mental que pode dizer: “será que eu vibro ou será que não vibro?”

A escolha não é a escolha do mental, é a escolha da Vibração, é a Vibração que decide.

Você pode dizer: «eu quero ir na Luz», ou «eu quero permanecer aqui» (porque há, também, no caso
inverso, quem diz «não, não, não, eu não quero deixar esse corpo, eu quero prosseguir a Vibração
aqui»), se o coração vibra e bem “macash”, como eles dizem, eles irão no corpo espiritual.
É a Vibração que decide, não é o mental, nem a emoção.

Questão: por que, na origem, houve esta manifestação de Luz invertida?

Não é exatamente assim que se devem apresentar as coisas.
Há entidades específicas que criaram certo modo de manifestação que era a materialidade, ou seja,
a terceira dimensão.

A vida existe desde a primeira dimensão, mas a vida é possível, não em todas as dimensões.

Vocês viverão na quinta dimensão (em todo caso, aqueles que mudarem de oitava de Luz), mas a
quarta dimensão?
Vocês me responderão: «obviamente, ela existe», sim, mas é, a princípio, o que eu chamaria de um
plano intermediário, onde a vida não está normalmente presente.

Entretanto, algumas entidades invadiram esse plano dimensional.

Então, lembrem-se de que Miguel os chamou de Portadores da Luz, primeiro, e, no final, ele os
chamou também de Transmissores da Luz, ele os chamou de Criadores da Luz.

É preciso bem compreender que, a partir do momento em que vocês criam a Luz (porque vocês a
semearam, é claro, porque vocês a despertaram), vocês são responsáveis pelo que criam.

Mas, por vezes, algumas criações necessitam ser insufladas de uma partícula a que chamamos de
alma.

A alma virá então tomar posse, literalmente, da criação, mas nenhuma alma é obrigada a tomar
corpo.
Se ela tomou corpo, é que ela desejou fazer a experiência.

Então, agora, se deixamos as noções históricas de Luz invertidas (creio que Anael terá muitas
coisas a dizer sobre isso), é preciso bem compreender que, em definitivo e em finalidade, o objetivo
da experiência é crescer em Luz.

Muitos seres, muitas almas, muitas Sementes de estrelas pensaram que viver esta privação da
conexão à Fonte era um meio de fazer crescer a Luz ainda mais, e essa é a estrita Verdade.

É nesse sentido que o sofrimento é exaltação da Luz.

Não quero fazer, com isso, do catolicismo romano, é claro, mas é preciso bem compreender que
alguns seres (e, sobretudo, eu diria, a partir da idade média ou da afluência de certas energias, que
foram chamadas depois de «os raios», eram muito específicos – eram o que se chama de raios da
devoção), considerou-se que, para encontrar a harmonia, para encontrar Deus, era necessário
estar no conflito.

Isso é inteiramente aplicável com os dados que vocês têm nos calendários sagrados Mayas.

A resistência, ou seja, os períodos em que você é confrontado a você mesmo, isso permite o quê?
A confrontação permite o atrito.
O atrito permite o Fogo.
O Fogo é Luz e o Fogo faz crescer a Luz que está em você.

Aí está o sentido o mais sagrado da experiência que você viveu nesta dimensão.



Alguns ali estão desde pouco tempo, mas a maior parte das Sementes de estrelas ali está desde
50.000 anos.

Vocês tinham a possibilidade, quaisquer que fossem as leis cármicas às quais estivessem sujeitos,
de sair daí.
Jamais qualquer alma foi empurrada a se encarnar para pagar ou viver um Carma.
É a própria alma que o decide e ninguém mais.

Há Anjos, há Arcanjos, há dirigentes cármicos que orientam os desejos da alma, mas jamais é um
desejo da Fonte querer perdê-los nesta dimensão de Luz invertida.

Mas a Fonte efetivamente compreendeu, e nós todos compreendemos, que era uma experiência
absolutamente extraordinária de lhes permitir viver a Sombra.

Questão: finalmente, não se tem a escolha.

Então, caro amigo, se você não tem a escolha, está bem, quer dizer que você entregou sua vontade
ao Pai ou, se prefere, à Fonte, como o fez o Cristo sobre a cruz.

Não pode haver ressurreição sem crucificação.
Não pode haver crucificação sem transfiguração.
Não pode haver transfiguração sem despertar.
Não pode haver despertar sem acordar.

Eis as cinco iniciações essenciais que passa o ser humano.

Então, se as palavras não os agradam, pode-se substituí-las por outras palavras, porque, aí,
escrevo a história do Cristo e a história da humanidade.

O acordar: o batismo ou despertar, o verdadeiro batismo, o batismo da Luz.

A transfiguração: o encontro de Moisés com Metatron.

Em seguida, a crucificação: «Pai, que sua vontade seja feita».

De fato, Pai é «Abha Elie Elie Lamma Sabactani»: «meu Pai, por que me abandonastes?».

Isso é extremamente importante, obviamente ilustrado, de maneira trágica, pelo sacrifício do Cristo,
mas, entretanto, vocês fazem, todos, em um determinado momento, o sacrifício de sua
materialidade, de sua personalidade.
Não há outras soluções para penetrar o corpo de eternidade ou o corpo de existência.

Vocês não podem penetrar esse corpo vivendo ainda no corpo da personalidade.

É essa escolha que você deverá fazer e que lhe será proposta muito em breve, mas essa escolha
não é uma escolha ligada a decisões.
Isso foi feito, já, numerosos anos atrás.
É a Vibração quem decide.
Ou a Vibração será atração para a eternidade, para a existência, ou sua Vibração será atração
para a materialidade e a personalidade.

Isso se junta às palavras do Cristo: «que lhe seja feito segundo sua Fé».

Questão: há poucas pessoas que têm esse gênero de informações, seguindo esse gênero de
estágio, por exemplo. Isso significa que elas têm um papel especial a desempenhar o que elas são,
de algum modo, maus alunos que devem particularmente subir na Vibração?

De forma alguma, caro amigo.
É preciso bem compreender que as Núpcias Celestes, iniciadas por Miguel, despertaram e
transfiguraram dezenas de milhões de seres humanos sobre o planeta.
Essa é uma estrita Verdade e, ainda, você não recebeu os novos códigos de Luz do Arcanjo
Metatron, que vão chegar em 15 de Agosto.
Isso não quer dizer que é preciso um estágio para chegar a isso, obviamente.

A simples leitura, a simples meditação e recepção das efusões do Espírito Santo, das efusões do



Ultravioleta, das efusões da Fonte, permitem conectar este estado vibratório e esse corpo de
existência com relação ao que se chama, e que foi chamado por Miguel, de Bindu.

Então, eu não sei se você fez a relação, mas Sri Aurobindo: Auro, da Luz, a aurora, a Luz que vem e
Bindu, Bindo, é exatamente a mesma coisa, quer dizer que Sri Aurobindo foi aquele que permitiu, por
sua conexão ao supramental, revela-la ao mundo.

Hoje você não tem necessidade de fazer uma ascese de yoga durante 40 anos, você não tem
necessidade de fazer o pranayama durante 20 anos, você tem simplesmente necessidade de ser.

Ser é o que?
É aceitar a Luz e a Vibração.

Quanto mais e melhor você aceitar o trabalho da Luz em você (que eu chamei de Abraço da Luz),
mais você subirá na Vibração.
Você não tem necessidade de qualquer estágio para isso, porque não é algo que se compre, é algo
que se vive.

Entretanto, eu lhes disse (e creio que Cabeça de Caboche já falou), que é este aspecto de trabalho
pessoal, conectado a certo número de seres humanos, aqui presentes, que vai permitir, de maneira
real, como você o verá progressivamente e à medida do passar dos dias, e como vocês o viverão
todos, a ativação e a preparação da humanidade toda, inteira, para a recepção das chaves
Metatrônicas, do mesmo modo como Miguel revelou ao mundo, através das efusões Micaélicas e
através do trabalho de preparação que toda a humanidade vive durante três horas, queiram ou não.

O problema é que vocês devem estar todos prontos para receber o anúncio feito por Maria, ou
Miriam.
Por que Miriam?
Mi são os mistérios.
Maria, Ma, é a Matriz, é a manifestação.

Maria recebeu da parte do Conclave Arcangélico as chaves, as chaves do Céu e da Terra.

Ela virá, Maria lhes fará um anúncio, após certo número de fenômenos que são chamados de
«advertência».

A advertência é o que?
São os códigos da Luz Metatrônica, é o retorno à Luz reunificada, quer dizer, à verdadeira Luz e não
mais aos paetês e às ilusões desse mundo.

Entretanto, vocês viverão este período de maneira difícil, não em vocês (porque a Luz estará em
vocês, se a aceitam), mas porque haverá, ao nível da humanidade toda, inteira, a confrontação, não
a título individual (como o anunciou o Arcanjo Jofiel, no ano passado), mas, desta vez,
coletivamente, para o conjunto da humanidade, em sua totalidade.

Vocês viverão um período específico em que poderá dizer que, a partir deste outono [primavera no
hemisfério sul], nada mais será como antes.
As coisas se transformam, como vocês dizem, a uma grande velocidade e ainda vocês nada viram.

Miguel bem lhes disse que o período de desconstrução seria máximo após as Núpcias Celestes, e
isso tomará outro giro após 15 de agosto, e ainda outro giro após 29 de setembro deste ano.
Por que vocês crêem que nós lhes damos as datas tão precisas, enquanto que jamais anteriormente
nós podíamos dar datas?
Coloquem-se a questão.

Isso é extremamente importante, porque a única forma que temos, hoje, de lhes provar que isso é
verídico (para vocês que estão aí, obviamente, a Vibração e a Luz falam)...
Para aqueles que lêem essas palavras, qual é a garantia da autenticidade da Luz?
É, obviamente, a Vibração que vivem os milhões de seres humanos sobre o planeta, no momento
das efusões Micaélicas e, também, no momento das Vibrações, que serão levadas a efeito pelo
próprio Senhor Metatron, entre 8 e 15 de agosto.

Isso provocará um movimento de adesão, não ao Cabeça de Caboche [canal Jean-Luc], ele nada
tem a fazer, mas à autenticidade, à originalidade e à probidade do que lhes é transmitido.



É o único modo de fazer a diferença entre as múltiplas luzes invertidas que falam e a verdadeira Luz.

Questão: as Vibrações que se pode sentir (ou não) quando das efusões de energias quotidianas e
as Vibrações sentidas quando se sente a exatidão de uma informação são da mesma natureza?

Então, para a Vibração sentida com relação a uma informação que é exata, primeiro é preciso bem
compreender que a informação que é exata é aquela que está em acordo com você mesmo.
Ela não prejulga a Luz ou a Sombra do que é exato.
Tudo depende de seu ponto de vista.
Essa é, já, uma primeira coisa.

A Vibração lhe dá uma resposta com relação a seu próprio caminho e com relação à sua própria
Verdade.
Essa é a primeira coisa.

Agora, como o disse Miguel, os seres humanos, por toda parte sobre o planeta, conscientizaram e
integraram muito rapidamente todas as Vibrações, tais como foram dadas na ordem de ignição das
12 lâmpadas.

Outros seres humanos estão ainda em gestação e não estão prontos para viver, ainda, pelo
momento, a Vibração.

Agora, é preciso bem compreender que o supramental e, sobretudo, com a associação das chaves
Metatrônicas, vai dar uma potência multiplicada à Luz.

Esta Luz penetra pela cabeça, mas ela não deve permanecer na cabeça, ela deve descer e
percorrer o conjunto do corpo e estabelecer suas fundações ao nível do peito.
Isso vocês já sabem.

Não sentir a Vibração, pelo momento, não é a prova que há malogro, obviamente.

Lembrem-se das palavras do Cristo: «os primeiros serão os últimos».

Os fenômenos de ativação dos corpos de Luz estão presentes junto aos seres que foram os
primeiros, ou seja, desde o ano de 1984, o que fez um arrendamento, entretanto, há seres que não
vivem isso, pelo momento, mas que o viverão no extremo limite, porque eles não podem revelar a
Vibração deles.
Isso não quer dizer que eles estão na Sombra, obviamente, isso quer dizer que, em alguns casos,
talvez se eles revelassem o corpo de existência e a reconexão ao corpo de existência, eles não
poderiam, simplesmente, permanecer vivos, porque a Vibração seria intolerável para o corpo físico.

No entanto, lembrem-se do que eu disse: vocês são as Sementes de Estrelas, isso se associa ao
que disse o Cristo: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo»,
obviamente.

Questão: você pode desenvolver o que chama de Sementes de estrelas?

O que eu chamo de Semente de estrelas e o que, em termos New Age, é chamado, eu creio, de Star
Seeds, é algo de extremamente preciso.

Uma Semente de estrela é uma estrela que partiu em universos sombrios, extremamente luminosos
em potencial, mas para o que se chama de estrelas sombrias.

As estrelas sombrias são as estrelas da gestação, são os lugares em que a Luz se desenvolve ao
abrigo da Luz.
Esse é um grande mistério: a Luz se desenvolve ao abrigo da Luz.
É exatamente o que acontece no ventre da mamãe: você está no escuro.
Aliás, isso foi simbolizado em muitos ritos iniciáticos (tanto no antigo Egito como junto àqueles que
vocês chamam de francos-maçons, ou ainda as escolas do Rosa-Cruz), porque o trabalho no
escuro é, obviamente, a primeira obra que vai conduzi-lo à obra branca e à obra vermelha.

Eu creio que vocês já trabalharam, para alguns de vocês, no ano passado, sobre esta obra
alquímica que é extremamente importante.



A Luz apenas pode nascer nas Trevas, não a Luz da Fonte Eterna, mas a revelação da Luz que é
exaltação, que é Fogo e revelação.

É também uma revolução na matéria densa: a matéria foi criada para ser espiritualizada, esse é o
papel do sacrifício do Cristo, é o que vocês acabam de realizar, em total liberdade.

Uma Semente de estrela é uma alma que viajou, porque a chamam de portas dimensionais, que
estão situadas ao nível dos pólos e do intraterra, tomando corredores e mudando de dimensões.

Há seres, sobre a Terra, que vem de dimensões extremamente elevadas e que foram obrigados,
quando da passagem por esta porta dimensional, a deixar um pouco de lado algumas vestes.

Imaginem, por exemplo, que faz muito frio fora, que você quer entrar num restaurante ou algum lugar
onde há um espetáculo, onde faz muito, muito calor, e, bem, você vai tirar o casaco.

Ora, o casaco é sua Luz, e você deixa seu casaco em algum lugar próximo do vestiário, e o
vestiário é o Sol.

Você penetrou uma outra dimensão e, progressivamente e à medida que você penetra as
dimensões, você retira vestes até se encontrar totalmente nu, no mais profundo da densidade.

Você retirou certo número de veículos.
Retiraram de você, você se retirou, literalmente, dos veículos, para poder tomar corpo nesta
densidade.

Agora, vocês são Sementes de estrelas porque esta estrela de onde vocês vêm, esse Sol de onde
vêm, não está perdido.

O sol desta Terra a guardou ao fresco, limpa, e no calor, no sentido próprio como no figurado, aliás,
o momento chegou de reencontrar seu casaco, porque vocês vão sair desta atmosfera
superaquecida onde vocês comeram, onde vocês fizeram a festa, e vocês vão voltar para o lugar
de onde vieram, ou seja, para sua casa e, sua casa não é aqui.

Seu reino não é desse mundo.
Vocês estão sobre esse mundo que vocês percorrem, vocês não são a humanidade que fez desta
Terra.

A humanidade que fez desta Terra partiu, há mais de 300.000 anos.
Eles são, hoje, aqueles que vocês chamam de alguns Anjos e alguns seres de Luz.

Vocês, vocês são as Sementes de estrelas que vieram, como entidades redentoras, permitir à Luz
se manifestar nesta densidade.

Então, eu sei que isso pode chocar algumas de suas concepções, mas, lembrem-se, eu sempre
disse, e outros o disseram ao mesmo tempo em que eu, vocês devem abandonar todas as suas
crenças, quaisquer que sejam.

Vocês não podem penetrar a Luz, vocês não podem penetrar o corpo de existência, o corpo de
eternidade (que ele seja de Luz, que ele seja de Cristal) tendo crenças.

As crença são os laços que os mantêm na Ilusão.

O corpo de existência é um corpo sem crenças, é ser no ser.

É como o disse Miguel, o lugar em que a personalidade não tem mais pé, onde ela não pode existir.

Então, eu sei que o mental vai lhes dizer: «mas é necessário, sobretudo, não destruir a
personalidade».
Mas ela não é destruída, obviamente.
Você não pode lutar contra a personalidade, assim como você não pode lutar contra a Sombra,
porque lutar contra a Sombra é fazer parte da Sombra.

A Luz não luta jamais.
A Luz se instala em sua dimensão.
Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes faz a limpeza pela Luz.



Ele não se opõe à Sombra, ele apresenta a Luz.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Questão: é a personalidade que é um filtro para o acesso à existência?

Não.
A personalidade não obstrui a existência.
A existência é um encontro, são as redescobertas, são as Núpcias, assim como o chamou Miguel,
não por acaso.

Esses Casamentos são Celestes porque eles vêm do Céu.
É a irrupção do supramental.
Vocês podem chamar a isso, se preferem, de Onda Galáctica, assim é mais New Age, é claro, é
mais na moda, mas é a mesma coisa.

É preciso bem compreender que todo ser humano verá isso, ainda que não creia.
Simplesmente os Casamentos Celestes são uma Vibração.

Não se preocupem, pelo momento, em saber se a personalidade é um obstáculo.
A personalidade não é um obstáculo.
O obstáculo são as crenças da personalidade.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Não lhes é solicitado para abandonar a personalidade.
É-lhes solicitado para abandonar-se totalmente à Luz, porque a Luz está aí.

O Arcanjo que diz isso, Anael, não podia dizer assim há dez anos.
Era completamente estúpido dizer «abandonar-se à Luz».
E então, o que acontecia ?
Nada acontecia.

Hoje, acontece, porque há esta pressão da Radiação do Ultravioleta, há o Espírito Santo, há a
energia da Fonte, há o supramental ou a Onda Galáctica, se preferem, que está aí, agora, e que
cria uma pressão em sua densidade.

A personalidade não é um obstáculo, mesmo a personalidade a mais cabeçuda, eu diria.

O mais importante é deixar a Luz e acolhê-la.
É a Luz que faz o trabalho, não vocês.

Enquanto você crê que é você que faz o trabalho, você está no ego.

Compreendam bem que a Luz, ela lhes solicita o abandono, ela lhes solicita, de algum modo, a
fidelidade e é, aliás, a única maneira de verificar se vocês estão prontos, vibratoriamente, para ir
nesse corpo de eternidade.

Todo ser humano o verá após o anúncio feito por Maria, mas isso não quer dizer que todo ser
humano seja capaz de ali se integrar.
O julgamento final é isso, e nada mais.

Questão: por que sentir essas Vibrações sem poder imaginar esta existência?

Mas é preciso, sobretudo, não imaginá-la.
Vocês não estão no imaginário.
O imaginário pertence ao mundo astral.
Vocês estão nos mundos da Criação.
Não é o imaginário.

Isso foi chamado de imaginal.
É o mundo dos arquétipos.

O imaginário é o mundo dos fantasmas.
São dois mundos diferentes.



O imaginário, mesmo se é muito bonito, pertence à 3ª dimensão.
O imaginal pertence ao mundo da Vibração e, portanto, da 5ª dimensão.

A partir do momento em que a Vibração no coração está aí, todo o resto é apenas a agitação
mental.
Nada mais.

Portanto, não há que imaginar.
Não há a querer ver.
Há a vibrar.

A Vibração do coração é a assinatura da Luz.
A Vibração do coração é, para aqueles que estão um pouco mais avançados na Vibração, a
Vibração da lemniscata sagrada e a Vibração que está presente ao nível da fronte corresponde ao
acesso ao corpo de existência, pela reunificação dessas duas Vibrações com o Vajra ou o Bindu,
situado acima da cabeça.
O resto não é absolutamente nada.
Todo o resto são apenas construções.
Vocês têm unicamente que viver isso.

«Buscai o reino dos Céus e o resto lhe será acrescentado».
O reino dos Céus é Vibração, de alta densidade e de alta velocidade.
Nada mais.

Questão: o abandono à Luz é a confiança, o não medo?

É mais do que isso, porque dizer «não medo» significa que o medo é conhecido.

O abandono à Luz confere a Alegria interior.
O abandono à Luz lhes foi ilustrado por numerosos exemplos.

Um dos mais conhecidos, do abandono à Luz, foi a manifestação de vida de Ma Ananda Moyi, que
era o exemplo o mais falado do abandono à Luz.

Quando você se abandona ao abandono da Luz, quando você vive o abraço da Luz, você vive em
Alegria, você penetra o Samadhi da Alegria, você penetra o Samadhi da paz.

Alguns de vocês penetrarão, no momento do anúncio de Maria, ao que foi chamado de Maha
Samadhi, quer dizer, o grande Samadhi, ainda chamado, em linguagem New Age, o estase, ou seja,
os 3 dias de trevas, no momento em que o ser humano estará na Alegria a mais total, e a
catalepsia.
Esse é o abandono total à Luz.

Pelo momento, contentem-se de viver o Samadhi da paz ou o Samadhi da Alegria, é já enorme
poder viver isso.

Então, obviamente, é além do não medo, é além da confiança.
É a Vibração do êxtase.
É o que acontece quando o supramental se difunde em meio ao peito.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos.
Eu lhes desejo bom caminho, bom abandono à Luz e lhes digo até muito em breve.

_______________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

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



- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los pela segunda vez e, se vocês
quiserem, eu vou apresentar primeiramente todas as minhas saudações, todas as minhas Bênçãos.

Então, eu vou começar, desta vez, dando-lhes a palavra.
Pois, como vocês sabem, o que eu gosto acima de tudo é de responder às suas perguntas.

Aí, hoje, como eu disse ao Cabeça de Caboche, o Incansável (modo humorístico de chamar o canal Jean-Luc
Ayoun), nós iremos falar de coisas que se referem a vocês e que parecem a vocês, nos seus caminhos de

todos os dias, talvez, serem medos ou incômodos, de algum modo, o seu acesso a essas novas dimensões
de Luz e de revelações.

Efetivamente, vocês entraram totalmente na era das revelações.
E quando muitos intervenientes lhes dizem que tudo o que estava escondido será revelado, na totalidade, isso
envolve, evidentemente, a história da humanidade, o seu caminho individual e o caminho coletivo deste planeta,
pois é a hora das revelações, é o momento em que tudo é descoberto, é revelado, permitindo à Luz iluminar o

que deve sê-lo.
Então, é importante também que o seu Templo físico, aquele no qual vocês vivem, seja, ele também, eu diria,

liberado das zonas de Sombra e, do mesmo modo, o seu mental deve, ele também, liberar-se de alguns
condicionamentos, de alguns comportamentos ou de alguns medos.

Então, do melhor modo que eu puder, eu vou tentar responder às suas perguntas e dar soluções práticas para
fazer, para praticar, em relação a esses problemas que você irão me submeter.

E eu especifico inicialmente que eu mesmo estou conectado diretamente com os Hayoth Ha Kodesh, ou seja,
com os Querubim ou os Quatro Viventes que vão suprir as minhas insuficiências, pois eu mesmo,

evidentemente, eu posso ler nos casulos de Luz, isto é, eu posso ver o que é, mas eu não conheço, é claro,
todas as soluções, se isso se trata de cristais, de vegetais ou de coisas a fazer.

Então, como eu fiz no estágio anterior (antes, não no último, mas no anterior), eu vou lhes dar certamente
coisas para fazerem que não vêm de mim, mas que vêm diretamente dos Hayoth Ha Kodesh, que irão lhes

permitir, nos próximos dias, poder superar alguns limites inerentes à encarnação e ao seu caminho.
Então, se quiserem, vamos começar agora.

***

Pergunta: eu me sinto em um estado de fadiga, ao mesmo tempo física e mental e eu tenho
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dificuldade de me envolver nas atividades diárias e profissionais. Como lidar com isso?

Então, caro amigo, há, nesse nível, um problema que alguns seres encontram.
Não é porque vocês pressentem e veem o fim, no sentido em que vocês entendem, de algum modo de

funcionamento da humanidade, que vocês devem se retirar das atividades.
Vocês devem centrar-se de novo em vocês mesmos.

Mas vocês irão encontrar a Alegria não na inércia, pois a Alegria não vai chegar por que é o fim.
A Alegria vai chegar por que você vai fazê-la nascer nos seus casulos de Luz.

Aí está a melhor maneira de encontrar a Alegria, isso será o serviço.
Se vocês tentarem se agitar um pouco e fazer coisas que lhes pareçam enfadonhas, e se fazendo essas

coisas aborrecidas vocês se centrarem no Coração, vocês vão ver que a Alegria vai chegar imediatamente.
A Alegria não significa necessariamente ter que sair da realidade mais banal, muito pelo contrário.

A Alegria deve ser encontrada nas coisas mais insignificantes e não unicamente nas expansões espirituais,
pois vocês devem juntar os dois lados: o mais elevado e o que está mais embaixo.

Se não, vai ficar faltando algo.
Então, agora, no plano profissional: muitos de vocês, aqui, perceberam que o aspecto profissional lhes foi

retirado, ou foi pedido para se retirarem, pois havia uma tomada de encargo significativa que os privava da sua
liberdade.

A hora não é mais para o dinheiro.
A hora é realmente, hoje, para se encontrar consigo mesmo, para encontrar a FONTE, disso vocês sabem,

pois há iminência de algumas coisas.
Então, hoje, a sua profissão é, sobretudo, estar a cada minuto no instante presente.

Encontrar a consciência do instante não significa partir unicamente com técnicas de cristais, ou outras, nas
Dimensões, mesmo se vocês tiverem a possibilidade.

Vocês devem ancorar, vocês devem manifestar, em meio mesmo a esta densidade, a Luz que vocês
encontraram.

Pois ainda não chegou o momento de partir.
Ele vai chegar, mas este não é o momento.

Portanto, se você se comportar assim, você antecipa.
Então, isso não é algo espiritual.

Isso se chama preguiça.
Lembrem-se de que vocês devem trabalhar neste plano.

Isso, isso é muito importante, mas é também em relação ao que eu sinto na sua pergunta.
Você tem a impressão de ter estagnado, ou seja, de ter sido parado no seu ímpeto, a um dado momento.
Hoje, é preciso compreender que o mais importante que vocês terão que viver, antes de partirem desta

Dimensão, será mostrarem a sua Luz e serem capazes de fazê-la viver, nos gestos mais simples da vida.
Porque, onde estiverem no mundo, vocês deverão acolher, no sentido próprio como figurado, os seres que

não vão compreender o que está acontecendo.
E eles terão necessidade de vocês.

Isso é muito importante.
Então, vocês não vão se transformar em babá, não é?, mas vocês vão se transformar em seres que acolhem e

que vão permitir a alguns seres serem nutridos, através de vocês, pela Luz da FONTE.
E este é o seu trabalho mais importante.
Ajudar os seus Irmãos e as suas Irmãs.

E a ajuda, não é tratá-los, no sentido em que vocês entendiam antes. 
É simplesmente estar aí e estender-lhes a mão.

Então, sim, há trabalho.

O repouso é o fim desta Dimensão, não é para agora, imediatamente.
Não vão achar que haverá ali o Espírito Santo estando a cada dia na sua vida.

Mas vocês vão construir, através de uma experiência, uma forma de comunidade.
Isso nada tem a ver com viver em comunidade, mas, no entanto, é uma vida onde vocês deverão se associar,

confrontar-se também, a fim de superar algumas Sombras que estão em vocês.
Isso é um trabalho.
A Luz está vindo.
A Luz transforma.

A Luz ilumina.
Mas vocês, por outro lado, vocês têm que prestar este serviço, para vocês, em primeiro lugar, entre vocês, e

para as pessoas que virão a estes focos de acolhimento.
Vocês sabem, por toda parte sobre o planeta, os seres sentem o impulso para se agruparem.



Isso é extremamente importante.
Não é questão de montar cidades de milhares de pessoas, é claro, não é o momento disso.

Mas seria apenas de sair do seu círculo habitual, de sair da rotina habitual, ou seja, de estar em dois.
Mas, por exemplo, estar em cinco, em seis, estar em doze ou quinze a fim de partilhar, no sentido mais nobre,
de entrar em relação, pois o Amor, é bom receber a Luz, mas apenas na transmissão da Luz que se manifesta

o Amor.
Se vocês mantiverem a Luz, na cabeça ou no Coração, vocês explodem.

É preciso retransmitir isso.
É por isso que vocês devem trabalhar.

Cozinhem, façam pintura, pintem de novo as paredes, mas façam algo de útil.
E o que é bom também, agora, é pedir ao Céu para colocar no seu caminho, pelo fenômeno de sincronia e de

espontaneidade, seres que virão, com vocês, compartilhar e comungar desses últimos momentos da 3ª
Dimensão.

Essa é realmente a coisa mais essencial atualmente.
E se vocês estiverem neste processo, se vocês se colocarem nesta abertura, as coisas vão ocorrer como por

milagre.

***

Pergunta: eu temo não ver acontecer uma aproximação anunciada de alma, muito importante com
uma “alma irmã”.

Então, caro amigo, se eu até lhe dissesse o nome da rua onde mora esta pessoa, você acha que o seu
caminho iria se tornar mais luminoso?

Mesmo se for uma alma irmã, mesmo a chamando de chama gêmea?
O importante, hoje, não é encontrar as almas irmãs.

Isso era válido há alguns anos, porque era importante para permitir encontrar a inspiração do coração.
Mas, hoje, a busca essencial é a busca de si mesmo.

Isso era válido há alguns anos, pois isso era importante para permitir encontrar a inspiração do coração.
Mas, hoje, a busca essencial é a busca de si mesmo.

Sejam quais forem as frustrações podendo nascer disso, se a simplicidade, a fluidez não lhe permitiram
encontrar esta pessoa, significa que você deve voltar o seu olhar para você.

A busca interior é de longe superior à busca exterior, mesmo de uma alma irmã, mesmo de uma chama gêmea.
Você é completo, por si só.

O Arcanjo ANAEL disse: é a relação que gera o Amor.
Isso é muito importante.

Enquanto vocês acreditarem no Amor com a sua cabeça ou com qualquer outra parte do corpo, significa que
vocês acreditam em uma relação falsa do Amor.

Pois esse Amor é sempre dependente de alguma coisa.
De um entendimento sexual.
De um entendimento afetivo.

De um entendimento de alma, até mesmo.
A alma irmã.

Mas isso jamais é a Unidade.
Vocês sempre serão confrontados, nisso, com a dualidade.

A verdadeira relação de Amor é aquela que libera.
Então, encontre-se si mesmo e faça o que tiver que fazer em relação a você.

Mesmo em relação ao que lhe pareceria vital, até há algumas semanas, afasta-se de você, você não sente?
Muitos sinais foram colocados no seu caminho para lhe mostrar que, talvez, isso não fosse o que havia de

melhor para fazer.
E, no entanto, se isso tiver que acontecer pela relação com um plano ligado à Divina Previdência, então

encontre-se consigo mesmo e a alma irmã virá se juntar a você, onde você estiver sobre o planeta.
Mas enquanto você procurar no exterior, isso vai permanecer no exterior.

A falta que você sente, a falta de completitude que você sente, não vem da sua ausência, mas vem
simplesmente da sua não Presença total consigo mesmo.

Isso não é bem a mesma coisa.
Então, entre na Presença consigo mesmo, na sua Unidade e na sua totalidade.

Naquele momento, as coisas irão lhe aparecer claramente.
E se você tiver, naquele momento, que encontrar esta alma que você chama de “irmã”, ela vai chegar



E se você tiver, naquele momento, que encontrar esta alma que você chama de “irmã”, ela vai chegar
espontaneamente, nos seus sonhos, você vai ter o endereço, o número de telefone, se isso tiver que ser.
Mas, no entanto, as resistências que você sente estão ligadas à não adequação em relação ao seu próprio

projeto de alma, onde você projetou, no exterior, uma espera de Luz que já está no seu interior e que apenas
pede para se manifestar.

A atração para a alma irmã é uma atração da alma, mas não é uma atração da Luz.
A alma é Luz, mas ela também tem polaridades.

E essas polaridades podem levá-lo, na vida, a coisas que não estão exatamente em relação com a Luz.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de oscilar entre o desejo de encontrá-la e de esquecer tudo isso.

Com certeza, uma das duas proposições é falsa.
Caro amigo, eu responderia que o que você vive no seu coração, e no seu corpo, esses sentimentos de

alternância extremamente violentos e fortes entre a leveza e a densidade correspondem, efetivamente, a uma
balança, mas uma balança que não está em equilíbrio, que está em desequilíbrio entre as duas proposições.

E isso passa por estados, em você, extremamente fortes de exaltação e de leveza, e de densidade e de
abatimento, que não duram, certamente, mas o que é perigoso é a alternância dos dois sucedendo, em você,

de maneira extremamente rápida.
Isso assinala uma dificuldade de equilibrar os dois pratos da balança e, então, de se encontrar no seu centro.

E, por isso, você fica sob a influência das suas próprias emoções.
Ou seja, ao invés de estar centrado na Alegria do coração, você fica centrado na emoção da Alegria, o que não

é perfeitamente a mesma coisa.
Então, é aconselhável que você, ao invés de colocar sem parar os prós e os contras, olhe para os sinais.

O que é fluido, que é a resistência?
Isso é muito mais simples.

Isso é resistência para ir aonde você quer ir, ou é assim tão simples?
Será que o caminho da fluidez é definir um trajeto e um caminho onde as coisas seriam muito mais fáceis de
realizar, pois elas iriam fluir da FONTE, é o caso de dizer, ou será que você é forçado a nadar contra a maré?

Hoje, é o caminho da facilidade.
A facilidade não quer dizer preguiça ou nada fazer.

A facilidade é ir no sentido da corrente, é ir no sentido da evidência e da facilidade, seja qual for o olhar dos
outros.

Hoje, há seres que deixam tudo: o trabalho, a casa, a mulher, a profissão, pois eles sabem, no fundo, que isto
está certo, e quando está correto, o que acontece?

Não há mais emoção.
Há a Alegria e a felicidade.

Por que isso está correto, mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã.
Essa é a nova Dimensão que se aproxima de vocês e nada mais.

***

Pergunta: os meus problemas digestivos que vão e vêm estão ligados a um medo?

Não, caro amigo, não há medo.
Isto está resolvido.

Há, como existe cada vez mais nas pessoas, fenômenos de intolerância alimentar.
 O seu metabolismo muda e, em particular, isso vai lhes parecer surpreendente, mas a partir do momento em

que você decidir comer de forma mais saudável, e viver uma vida mais equilibrada no nível alimentar, como por
acaso, vai parecer que os problemas se agravam.

Sim, eles se agravam por que vocês se tornam mais sensíveis.
Naquele momento, convém eliminar os tóxicos mais evidentes.

Os tóxicos mais evidentes, no nível vibratório, em relação às novas estruturas que entram em ressonância
atualmente, são quais?

O álcool, a carne e depois, para muitos, o trigo.
Pois o trigo foi modificado, é lógico.

Lembrem-se do princípio de ressonância.
É bom dizer: “eu me alimento de orgânico”.



E vocês acreditam estar protegidos.
Mas isso não é totalmente correto.

Já é um primeiro passo.
Mas há um segundo passo.

Este segundo passo é compreender que a alimentação segue um princípio de ressonância.
Mas antes de seguir o seu princípio de ressonância em vocês, com as suas decisões pessoais de comer
orgânico ou de forma saudável, como vocês dizem, há um outro princípio de ressonância que, ele, é muito

mais coletivo, ou seja, a humanidade, na sua totalidade, criou uma alimentação de natureza compactadora, isto
é, é algo que vai aumentar a sua densidade através dos alimentos que, no entanto, são saudáveis.

Eu acho que foram dados alguns ensinamentos, recentemente, sobre isso.
À medida que os meses passarem, vocês vão perceber que vocês irão se tornar cada vez mais intolerantes a

alguns alimentos, vocês vão chegar a comer apenas o que vocês próprios produziram, para aqueles que
tiverem esta possibilidade.

 Evidentemente, por que o orgânico é a prova, se vocês quiserem, da qualidade no plano Vibratório, mas não
no plano químico exclusivamente.

Mas esta qualidade Vibratória não é a mesma coisa que a qualidade Vibratória da pessoa que cultiva o seu
próprio jardim e que produz o que ele vai comer, ou que transforma, ele mesmo, o que ele vai comer.

Pois, quando vocês mesmos transformarem e produzirem, vocês ali colocam a Vibração do Amor, disso que
vocês São.

O que não é necessariamente o caso, mesmo para os produtores de orgânico.
E esta qualidade Vibratória nova, vocês serão ali cada vez mais sensíveis.

***

Pergunta: como explicar que ainda temos sofrimento quando vamos para a Luz conscientemente?

Eu concordo com você.
Mas a origem está na cabeça.

O corpo é apenas a manifestação da consciência, a um ponto que sequer vocês podem imaginar.
 Se admitirmos este princípio, e isso é mais do que um princípio, é a Verdade essencial, o seu corpo é a

manifestação da sua consciência em meio mesmo a esta Dimensão.
Se o corpo sofrer, podemos evidentemente pensar em tratar do corpo, às vezes isso é urgente, é preciso fazê-

lo.
Mas, por vezes, e principalmente para os seres que estão no caminho, que abriram algumas portas, o simples
fato de aceitar que o corpo, através do seu sofrimento, manifesta uma resistência, já é um grande passo para a

liberação.
O princípio de causalidade, de dizer “eu tenho dificuldade em tal local por que tal coisa está imprópria no meu

corpo”, é uma primeira etapa.
A segunda etapa é encontrar a causa do sofrimento físico ou psíquico.

E, a terceira etapa, é se entregar à Luz.
As resistências e as dores do corpo estão também ligadas às zonas de resistência à Luz, em você.

Se você aceitar se liberar exteriormente, você será liberado interiormente.
Quanto mais vocês se liberarem das suas posses, sejam elas quais forem, mais vocês ficarão leves e eu vou

repetir um slogan que foi empregado em algum lugar: “viagem leves”.
Quanto mais vocês estiverem leves na viagem que lhes resta a fazer sobre este planeta, mais vocês estarão na

leveza e no Estado de Ser.
Vocês não podem levar nada das suas posses daqui.

Absolutamente nada.
Mas, por outro lado, o simples apego no nível da sua cabeça será um peso na matéria em relação ao que está

vindo.
Penetrar no Estado de Ser é voltar-se inteiramente para a liberdade e para a relação livre.

Então, há aqueles que vão lhes dizer: “sim, mas existem contingências materiais, é preciso pagar isso, é
preciso pagar aquilo”.

Mas é preciso também terminarem com isso.
Pois é o que está vindo.

Eu lhes disse e repeti durante anos.
E vocês ali estão.

Então, adiantem-se.
Aliviem-se antes da leveza chegar.

Pois, se a leveza e a Luz chegarem e vocês ainda estiverem em via de se desvencilhar dos pesos, isso vai



deixá-los risíveis, seja qual for o despertar à Luz que vocês tiverem vivenciado.
Lembrem-se das palavras de CRISTO, na sua época, quando Ele disse: “deixe os mortos enterrarem os

mortos, deixe tudo e me siga.”
É isso que a Luz vem perguntar a vocês.

Vocês são capazes de perder tudo para ganhar a sua Luz?
A pergunta está aí, ela não está em outros lugares.

Vocês são capazes de abandonar tudo, o que vocês creem, o que vocês têm, pela Luz?
Ela os quer inteiramente e integralmente.

Para retomar o que disse o Arcanjo ANAEL, o abandono à Luz é um abandono total.
Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.

Quem é o mestre?
A Luz ou o peso do passado?

***

Pergunta: às vezes, eu me sinto como vazia interiormente.

Bem, sim, pois MIGUEL lhes falou de desconstrução, ele disse que isso não era uma destruição.
Mas, efetivamente, em alguns casos, podemos falar de demolição.

A demolição é o que antecede a Ressurreição.
Todos vocês passam por zonas de Sombra.

As zonas de Sombra simplesmente estão ligadas à incapacidade temporária que vocês têm para manterem a
energia no nível do Coração.

Em breve, vocês irão perceber que, assim que vocês saem do Coração, vocês sofrem, assim que vocês saem
do Coração, há sofrimento.

E que assim que vocês entram no Coração, tudo desaparece como por encanto.
É o aprendizado da Luz.

Nada mais.

***

Pergunta: às vezes o chamamos de Mestre Omraam, ou de Aïvanhov, ou de Mestre Aïvanhov, ou de
OMA, ou ainda de Vovô. O que você acha?

Façam como quiserem.
Mas aquele que me chamar de Vovô, também terá direito a um apelido.

Eu não sou chegado a alguns apelidos.
Mas, no entanto, compreendam bem que, seja qual for o nome que vocês me derem, o mais importante se

encontra no prenome: Omraam Mikaël.
OMA se vocês quiserem.

Aïvanhov, nenhum interesse.
Omraam é importante.
Mikaël é importante.

Mas, se vocês quiserem dar um senso de humor, eu diria, chamem-me de Mestre, Grande Comandante da
Ordem dos Melquizedeques.

Mas eu não irei tão longe.
Chamem-me como vocês bem quiserem.
Chamem-me como eu ressoo em vocês.

Isso é o mais importante.

***

Pergunta: disseram-me que eu não estava enraizada o suficiente. Isso corresponde ao quê?

Então, aí eu vou lhes explicar algo que é muito simples.
Isso também, isso foi uma falsificação da Luz na Nova Era, extremamente frequente.



Disseram-lhes que era preciso estar enraizado e que era preciso descer as energias no primeiro chakra.
Tudo isso é perfeitamente verdadeiro.

Mas, entretanto, através disso, muitas pessoas foram impedidas de aceder à dimensão espiritual.
Pois, ao quererem ficar enraizados nesta realidade, vocês perdem o contato com as outras realidades.

O enraizamento que nós pregamos foi essencial para receber a Luz, é bem verdade.
Mas a densidade e o peso não são o caminho.

O caminho é a leveza.
Evidentemente, é preciso permanecer nesta Dimensão, neste corpo, mas não é preciso querer a qualquer

custo descer a consciência a níveis mais densos, pois isso freia a sua expansão e vocês precisam se
expandir.

Não deixar a matéria, mas se expandir e expandir também esta matéria.
Há, nesse nível, uma bela falsificação da Luz.

Pois, assim que vocês começam a ter visões ou a perceber outras realidades, os seres dizem “que coisa,
vocês não estão enraizados”.

Mas se vocês estão aí, significa que vocês estão enraizados.
É uma invenção da imaginação dizer que vocês não estão enraizados.

Vocês estão necessariamente enraizados já que estão presentes neste mundo, pois, se vocês não estivessem
enraizados, vocês estariam mortos.

É tão simples assim.
Então, a resposta foi dada.

O corpo de Estado de Ser, os espaços multidimensionais que se abrem a vocês, fazem-nos perder as
referências do que vocês chamam de enraizamento.

Pois vocês colocaram no enraizamento o medo de Dimensões superiores.
E a falsificação da Luz foi bem sucedida neste nível.

***

Pergunta: por que eu sinto mal-estar quando guio um automóvel?

Há efetivamente períodos transitórios e alguns de vocês não podem mais dirigir, pois a velocidade desequilibra
os campos, isso é perfeitamente normal.

Mas, no entanto, esse é um período, se vocês quiserem, que é transitório, que corresponde a uma fase de
ajustamento.

Mas eu garanto a vocês que se vocês aceitarem deixar-se possuir pela Luz, se vocês se abandonarem à Luz,
vocês não irão pressentir nem pensar no seu enraizamento.

O que vocês querem que aconteça?
Vocês estão enraizados a partir do momento em que vocês colocam os pés sobre a Terra e que estão neste

corpo.
Por que vocês querem incluir enraizamento no enraizamento?

Foram as teorias fumegantes da Nova Era que diziam: “se vocês quiserem receber a Luz, é preciso ter os pés
sobre a Terra”.

Mas, vocês os têm, os pés sobre a Terra.
Isso é mais a cabeça que vocês não têm nas estrelas e que vocês têm no mental.

Coloquem a cabeça no coração e depois, isso é tudo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou deixá-los agora repousarem, prepararem-se, para irem às suas ágapes.
Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e lhes digo até a noite.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled0a5.html

http://autresdimensions.info/articled0a5.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como posso ver e sentir, suas Vibrações
estão se tornando etéreas grandemente.

Então, estou feliz de ver que seus casulos de Luz estão integrando essas Vibrações novas com as quais vocês
trabalham.

Como o sabem, vocês estão num período de intensas revelações, de intensas compreensões, não passando pelo
intelecto, mas pela Vibração de seu coração.

As Vibrações novas que vocês percebem são o sinal indiscutível de que vocês estão passando para outra coisa que
sua pequena Vida fechada e sua pequena problemática.

Vocês têm uma chance, eu diria, inestimável, de estarem vivos, encarnados, para viver a Revelação da Luz, porque é
realmente o que vem e o que vem é verdadeiramente, eu diria que, nós, o que nós vemos, lá onde estamos quando
não estou aqui, com vocês, é algo que nos causa uma grande Alegria e é verdadeiramente, para nós, o retorno de

alguns de nossos irmãos na Luz e na Unidade.

Então, isso nos proporciona uma muito, muito grande Alegria e nós observamos minuciosamente o que acontece ao
redor de vocês.

O balé dos Céus e o balé de suas almas é algo de absolutamente magnífico.

Então, aí está, eu queria lhes dizer, como de meu hábito, estou primeiro entre vocês para tentar ajudá-los.

Então, vamos tentar fazer empurrar agora a Luz.

Então, recebam todo meu Amor e toda minha escuta atenta.

*

Questão: com relação àquilo que foi dito essa manhã por Anael, sobre o que acontece quando se ouve uma
gravação ao inverso, isso já foi feito em seu próprio discurso?

Eu creio que jamais.
Mais, vocês sabem, Anael não pode lhes dizer porque, lá onde ele está, ele não vê esse gênero de coisas, mas vocês

têm um instrumento de música, e um único, que é capaz de fazer o sentido e o inverso, apenas tocando.

Qual é este instrumento próximo a vocês?
Obviamente, vocês já descobriram: o violino, através do movimento do arco, vai num sentido e no outro e, portanto, é
uma Vibração extremamente particular, é por isso que é o instrumento que se aproxima mais do que se chama de «a

música das esferas».

É o único instrumento em que a corda não é pinçada ou golpeada, mas ela é vibrada nos dois sentidos.

E o sentido da Vibração vai num sentido e depois no outro.

O.M. AÏVANHOV – 1º de agosto de 2009
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Através do som que é ouvido, vocês são capazes, com o violino, de ouvir, ao mesmo tempo, a luz invertida e a Luz
real.

É por isso que meu grande Mestre, Bença Deunov, passou seus dias inteiros a tocar o violino.

Vocês têm a mesma coisa, certamente, em outra oitava, nos violoncelos e nos contrabaixos.

Então, se vocês querem ter o efeito da música das esferas, antes de encontrar uma tecnologia que lhes permita
inverter a música, vocês têm já de maneira natural, vocês o têm já nos sons de tudo o que é concerto para violinos e

para violoncelos.

A partir do momento em que vocês utilizam um violino, vocês são obrigados a ir e vir, ou seja, enviar a Vibração num
sentido e no outro.

É muito raro colocar o arco para tocar num único sentido.

*

Questão: o produtor do Stradivarius era então um grande Mestre que tinha Consciência disso?

Ele tinha Consciência, a mais total, da Vibração.

Os seres que têm a Consciência total da Vibração são os Mensageiros da Lyra, qualquer que seja a forma que tome
esta Vibração, através de um instrumento de música ou através da forma, por exemplo, os hieróglifos Maia, a

escritura sagrada hebraica ou mais antigas ainda, são formas vibrantes e que os remetem à Vibração.

Os Mensageiros são necessariamente ligados à Lyra, que é quem mantém, nela, as cinco frequências harmônicas do
universo nas multidimensões, que permitem a coesão e os movimentos dos planetas.

*

Questão: é certo que Paganini compôs concertos difíceis para tocar mas que ajudariam a uma forma de
descristalização mental?

Perfeitamente.

Há também outros compositores de violino, famosos, que criaram músicas muito especiais.

Não há como, obviamente, os concertos para violoncelos de Bach.

Há também, e sobretudo, Tartini, Pergolèse e sobretudo Tartini, que criaram, através de alguns concertos, músicas
absolutamente sublimes pelos movimentos de vai e vem entre o alto e o baixo.

***

Questão: é o mesmo das composições e dos cantos de Hildegard Von Bingen?

Há aqui uma música totalmente «intatônica», procedente dos Coros dos Anjos, desta vez.

Hildegard de Bingen teve a oportunidade, durante toda sua Vida, e não de maneira efêmera, de ouvir a Música das
Esferas e, portanto, de ter estudado a música para dar uma imagem aproximada nas 7 dimensões.

*

Questão: para cada um de nós há uma nota fundamental na encarnação?

Obviamente, é a Vibração da sua alma e do seu Espírito, mas está, hoje, sendo substituída pela harmônica do
universo que foi chamada, pelo Arcanjo Miguel, de nota Si, que vocês percebem em seu ouvido.

Conhecê-la a nada serve, será necessário vibrá-la.

*

Questão: uma das expressões da Consciência unificada seria passar de uma nota si «individualizada» para
um si «universal» ou «coletiva»?

Esta é a confiança universal à Fonte Una, o que não os priva de seu som “pessoal” ligado à sua individualidade.

Há sobreposição e harmonia que se cria entre os dois sons.
Isso lhes será revelado no momento em que vocês passarem, de maneira definitiva, na 5ª dimensão.



*

Questão: as taças tibetanas, sendo constituídas de diferentes metais, são ainda adaptadas?

Hoje, tudo é válido, obviamente.
Mas vocês têm novas frequências vibratórias que estão sendo encarnadas, em vocês, ligadas à construção do corpo

de Luz.

Essas Vibrações novas chegam sob forma de Vibrações e de sons.

Entretanto, não existem instrumentos, nesta dimensão, capazes de fazer vibrar nas novas frequências.

Vocês podem se aproximar, eu citei o exemplo do violino ou do violoncelo.

Obviamente, os instrumentos de música sagrada podem, em alguns casos, como as taças tibetanas, como as sinetas,
como os címbalos, induzir modificações vibratórias importantes no nível dos seus chacras, mas certamente não no

nível das novas lâmpadas.

*

Questão: as novas Vibrações que se encarnam não estão ainda “atuantes”?

Elas não estão nem atuantes nem audíveis.
A nota si é a premissa da Música das Esferas.

A Música das Esferas, vocês a ouvirão assim que cruzarem o limiar da nova dimensão.

Ela nos acompanha, a nós, permanentemente.

*

Questão: a nota si pode ter diferentes alturas?

Perfeitamente, é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos.

*

Questão: Esta nota corresponde à nota si que é, hoje, praticada?

Perfeitamente.
A que vocês ouvem em seu ouvido, para aqueles que já a ouvem.

*

Questão: um neuro-mapeamento de uma pessoa no Samadhi mostra um ponto específico que vibra na
frequência gama. Isso corresponde a uma harmônica da frequência gama?

Perfeitamente.
Trata-se de uma redução eletromagnética, no sentido o mais puro.

*

Questão: todos poderão suportar esse som ou não? Quais serão as reações?

Ele irá desencadear espanto e estupefação.

Pelo princípio de ressonância e de atração, cada um ali reagirá à sua maneira.

Obviamente, exatamente antes do aparecimento som, o Anúncio feito por Maria será realizado.
O som aparecerá algumas horas após.

Naquele momento, vocês terão 72 horas para se prepararem para viver os fenômenos pré-ascensionais, a catalepsia,
ou estase, se preferem.

*

Questão: qual será o impacto desse som sobre os elementos?

Antes do início desse processo, e durante três dias, tudo será unicamente banhado pelo som.
Tudo irá parecer parar e tudo irá parar.

Em contrapartida, durante os três dias, o som Si dará lugar ao que é chamado de “os 4 Cavaleiros do Apocalipse” e,
aí, vocês estarão em catalepsia, protegidos pela Vibração da Luz.



Esse processo é muito conhecido de todos os neófitos, mas nós não sabemos, até o presente, em qual momento
preciso isso irá acontecer.

Nós esperamos as notícias da Luz, em todos os sentidos do termo.

*

Questão: há precauções a tomar com relação à audição desse som?

Não há nada a temer.
Ressonância e atração.

O som corresponde ao derramamento da Luz.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que as partículas Adamantinas, que estão pelo momento limitadas no nível do seu Sushumna e das
novas lâmpadas, tomarão posse da totalidade do seu corpo.

Vocês passarão esses 3 dias no corpo de Luz.
O corpo de Luz participa, dado que será protegido e irá proteger o seu corpo físico.

Vocês terão a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, nesse tempo e fora do tempo, ou seja, invisíveis, totalmente,
para aqueles que irão percorrer a hora do julgamento.

*

Questão: as pessoas que têm problemas físicos de audição perceberão esse som?

Sim, porque ele não é ouvido unicamente no nível do ouvido, ele é ouvido no nível celular, eis que isso firma a
transmutação do DNA.

A condução não se faz unicamente pela via aérea, mas pelas próprias partículas de Luz.

*

Questão: o que significa esta noção de «à direita ou à esquerda do Pai»?

À direita é o lado da Luz normal, não invertida.
À esquerda é o que é colocado de lado.

Não é unicamente uma visão simbólica, mas é uma visão real da constituição dos universos.

*

Questão: mesmo no nível da Fonte?

Obviamente.
A Fonte é Una, Pai/Mãe, Sombra e Luz e ausência de Luz, ou seja, não a Sombra, mas pensamento de Deus, ou

seja, o que vocês chamam de vazio ou de nada.
Nenhum plano poderia existir, no nível dimensional, se não fosse sustentado pela Fonte.

*

Questão: qual é a melhor maneira possível de se preparar para esta descida de Luz?

Bem, é a frase do Cristo: “não julgue”.

Vocês têm a fazer o aprendizado da não dualidade e do não julgamento.

Vocês constatarão, aliás, após a parte importante de seus Casamentos Celestes gerados pelos Arcanjos, que entre
14 de agosto e 29 de setembro, sua consciência funcionará diferentemente.

A cada vez que vocês pronunciarem um pensamento ou um julgamento, isso lhes fará mal ao coração, em todos os
sentidos do termo.

Vocês irão aprender assim a entrar no não julgamento.

*

Questão: a existência desta nota pessoal explicaria as rejeições de transplante no nível do corpo, na medida
em que isso seria como um aporte de uma nota diferente?

Vocês têm ainda noções muito mais fisiológicas para explicar isso.



Obviamente que há ressonâncias, também, com relação ao que eu chamaria de canto do DNA, porque o DNA canta,
ele também.

É o que é chamado de música das partículas, mas isso é um domínio extremamente complexo.

Toda partícula emite uma Vibração.
Toda Vibração tem uma redução ou um aumento eletro-magnético em ondas sonoras e, portanto, vibratórias, em

outro nível.

Vocês têm a possibilidade de fazer vibrar, como algumas pessoas já o fazem, através dos instrumentos de música ou
de verdadeiras notas de música criadas em seus computadores, tal parte do corpo ou tal molécula do corpo.

Obviamente, se a Luz utilizar a nota da Luz e a voz de Maria, a Sombra, também, vai utilizar uma nota e hologramas
de Luz que não serão da Luz.

*

Questão: como distinguir esses diferentes hologramas?

A distinção é unicamente vibratória: há ressonância no nível do coração ou não?
É tão simples assim.

Obviamente, os seres da não Luz sabem também fazer vibrar seus chacras, exceto o chacra do coração.

E eles brincarão, obviamente, com a Luz negra e as projeções de hologramas sobre as Vibrações que serão
iconoclastas, no verdadeiro sentido do termo, e que se impactarão, estejam certos, não somente nos chacras

inferiores, mas também nos chacras superiores.

Mas a diferença essencial é a nota de música Si e também a Luz, ela mesma, vibrante ao nível do coração.

*

Questão: é possível que massagistas ouçam ressoar uma nota massageando e que a pessoa massageada
ouça também esta nota em ressonância?

Em alguns casos pode ser, efetivamente, uma nota ligada à Luz e à uma ressonância.
Em alguns casos, vocês ouvem, desenvolvendo certa sensibilidade, as notas das vísceras que emitem notas e não

unicamente dos gases.

*

Questão: isso corresponde aos ensinamentos taoístas em que um som é associado a um órgão?

Perfeitamente. Exatamente.

*

Questão: isso corresponderia à nota de que você falou há pouco, a nota pessoal?

Não, absolutamente, é impossível.

*

Questão: julgar os outros equivale a se julgar si mesmo?

Inteiramente.
Lembre-se das palavras de Cristo: «na medida com que vocês julgam, vocês serão julgados».

Mas é você mesmo que julga você mesmo.
Se você passou a sua vida criticando, como você pode se olhar de frente?

*

Questão: as modificações que impactam o sistema solar estão ligadas unicamente ao impacto de Bételgeuse
ou do Sol central?

Elas estão ligadas a uma conjunção de fatores.

Há, desde 1984, a irradiação do Espírito Santo, que era a única e que vinha do Sol Central Sírius.

Em seguida, associou-se, muito recentemente, a pressão da Radiação do Ultravioleta, partículas Adamantinas que
eram retransmitidas pelo Sol, por Miguel, e também pelas ondas galácticas onde vocês estão na circunvizinhança, na



periferia dessas ondas galácticas.

É preciso bem compreender que há, nesse momento, um balé dos Céus, que se produz.

Há interferências múltiplas.

Era previsto que se manifestasse, nesse sistema solar, uma forma de Sombra muito específica, mas a Luz, em sua
tripla função, ou seja, do Espírito Santo, de Cristo Miguel (o Espírito Santo, vocês compreenderam, é Maria; Cristo

Miguel é Cristo e Miguel, no sol) e finalmente da Fonte que está ligada a Alcyone.

O que não sabiam os seres da Sombra é que eles teriam que fazer frente à potência Metatrônica despertada por
Bételgeuse.

Isso está em curso atualmente.

Há, ao nível de seu sistema solar, muitas forças que estão se modificando.
As modificações planetárias são prévias às suas modificações em seus organismos.

Se cinco novas frequências se ativam, isso quer dizer que há certo número de planetas que devem chegar.
Não pode ser de outro modo.

Se o seu corpo de Luz, ou corpo de Estado de Ser é encontrado, significa, obviamente, que ele estava em algum
lugar no Sol.

Vocês o sabem, o Sol está diretamente ligado à sua Consciência Solar ou Crística.

Alcyone está diretamente ligado à Fonte/Pai em vocês.
O Espírito Santo está ligado à Fonte/Mãe, Matriz Deusa Criadora Intraterrestre, núcleo cristalino.

Fonte Una, Pai/Mãe, alimentados pelo Sol.

*

Questão: é ainda desejável tratar de outros humanos, seja por massagem, seja pela imposição das mãos, no
nível energético?

Se vocês acenderem, em vocês, as Lâmpadas, a sua Presença, unicamente, é cura.

Entretanto, não é proibido colocar as mãos, os cristais, as massagens ou o que quiserem, obviamente.

Mas é preciso estar consciente de que o mais importante é a Vibração que os anima e que vocês levam, é isso que
abre, além do que vocês acreditam.

É nesse sentido que, se vocês são Portadores de Luz, vocês se tornam Transmissores de Luz, Criadores de Luz, no
outro.

O melhor caminho é este.

*

Questão: o nosso caráter é influenciado, na astrologia, pelos planetas ...

Perfeitamente.

*

Questão: os reajustes planetários vão então se impactar no nível do indivíduo?

Isso é destinado a fazer desaparecer o seu corpo de personalidade e seus diferentes componentes.
Em particular, os componentes que vocês chamaram de personalidade, ou de caráter, se preferirem.

Aliás, vocês irão observar que, quanto mais vocês aceitarem a Luz e se abandonarem à Luz, isso já foi dito, mais as
coisas se tornam fáceis e mais vocês se tornam suaves como um cordeiro e potentes como uma águia.

*

Questão: falou-se de massagens, de tratamentos terapêuticos que relevam também do domínio do prazer.
Isso poderia fazer parte de uma forma de abandono, como abandonar também esse tipo de prazer, no tocar?

Eu jamais disse o contrário.
A sexualidade, também, pode ser também uma forma de bem estar.

Mas vocês devem ir para onde as suas aspirações os levarem, ou seja, para as linhas de menores resistências.

Quanto mais vocês se abandonarem à Luz, mais vocês irão constatar que as travas, que estão presentes em
qualquer ser humano, têm tendência a se afastarem de vocês e a ter menos tomada e que as coisas que lhes são



benéficas e luminosas vão se aproximar de vocês.

Sempre o famoso princípio de atração e de ressonância.

Então, façam o que lhes dita a Vibração.
Se vocês hesitarem, coloquem a questão ao seu coração, ele jamais irá enganá-los.

*

Questão: a Luz é o alimento universal?

Ela é mais do que o alimento, ela é fundação e assentamento do mundo.
Ela é nutrição, ela permite a Vida, ela permite a Vibração e ela permite o desenvolvimento da Vida em todas as

direções.
Sem Luz, mesmo a Sombra não poderia existir, mas isso, eles não sabem.

*

Questão: é preciso buscar interiorizar os cinco sentidos?

Mas, absolutamente não, dado que o acesso à nova dimensão é o desenvolvimento dos sentidos espirituais, aqueles
que vocês conhecem, mas em outra oitava, como a visão, o paladar, o olfato, aqueles que são conhecidos, mas

também o aparecimento do sentido elétrico, do sentido magnético e do sentido eletromagnético, que é o 8º sentido.

Portanto, os sentidos devem se desenvolver, não é questão de tornar os seres privados de sentidos, bem ao
contrário.

*

Questão: Mestre Ram evocou o fato de cortar a expressão exterior dos sentidos para entrar no coração.

Perfeitamente, mas entrar no coração é para sair com a Luz, não?
Não é para se fechar no coração.

Há um processo de Revelação do coração, da meditação sobre o coração, extraindo-se dos sentidos habituais, mas,
uma vez que vocês tiverem encontrado o coração, é preciso voltar a desenvolver os sentidos.

Vocês não estão aqui para se fechar, na sua Luz, em um canto.
Miguel bem lhes disse que vocês devem despertar a Humanidade.

Como vocês querem despertar a Humanidade se vocês se fecharem em uma caverna, ou seja, no seu corpo?

*

Questão: muitas pessoas observam modificações nos seus sentidos?

Mas elas são extremamente importantes, elas irão cada vez mais rápidas, elas são lógicas, elas estão ligadas ao
desenvolvimento dos novos sentidos.

Vocês podem, literalmente, sentir a Luz.
Vocês podem, literalmente, atribuir um odor às Presenças, é lógico.

Atualmente, os seus cinco sentidos são limitados pela noção de distância.
Vocês não vão sentir alguém que faz caca do outro lado do planeta, é claro.

E é assim para todos os sentidos: a sua visão não pode ver o que acontece do outro lado do planeta, ou atrás de
uma árvore.

Bem, com a irrupção dos novos sentidos que não estão mais ligados aos órgãos dos sentidos, mas à própria
estrutura dos seus corpos luminosos, vocês terão acesso a absolutamente tudo.

Vocês podem sentir aquele que faz caca do outro lado do planeta. Vocês podem sentir o perfume da Fonte, o perfume
de um Arcanjo.

*

Questão: é o que se chama de odor de Santidade que emanava, por exemplo, do Padre Pio?

Totalmente.
Esses odores, ditos místicos, que vêm das outras dimensões que vocês percebem, vocês, nesta dimensão, pelo

nariz, mas que vocês irão perceber, depois, diretamente pelo corpo de Luz.

*



Questão: qual é a relação entre os 7 Arcanjos e os 24 Anciões?

Há rondas energéticas e rondas de Consciência.

Da Fonte Una se encontra a Fonte Pai/Mãe, sempre Una.

Esta Fonte Pai/Mãe tem necessidade de se refletir ela mesma.
À sua direita, tem-se uma linhagem não evolutiva que é o Arcanjo Metatron.

Além disso, para estabilizar a potência e a Vibração da Luz, encontram-se os 4 Viventes que são, eles também, de
linhagens não evolutivas.

Em seguida, encontram-se os 7 Arcanjos, em relação com um determinado universo, não são sempre os 7 mesmos.
Esses 7 correspondem à dança e aos movimentos e à precipitação Dimensional da Vida, qualquer que seja a

dimensão.

Após os 7, vêm os 12.
Os 12 são um grande Mistério: as 12 tribos de Israel, os 12 Apóstolos, os 12 trabalhos de Hércules, as 12 vértebras

que vocês têm no nível da coluna vertebral.
São também pilares e fundações, eu diria, não evolutivos.

Depois, vêm os 24 Anciões.
Esses 24 Anciões são evolutivos, são todos de origem humanoide.

Eu tenho a oportunidade, como sabem, de me chamar Comandante da Ordem dos Melquisedeques e de fazer
doravante parte dos 24 Anciões.

Quando um dos 24 Anciões cede o seu trono, o seu lugar, ele vai continuar a evoluir em dimensões que não são mais
antropomorfizadas.

Aí esta porque isto é importante, uma série de coisas no nível dos números, porque eles são as estabilidades e as
garantias do bom desenrolar do plano.

Aliás, eu os lembro de que, mesmo as forças da Sombra parodiam a Luz, adotando exatamente as mesmas
estruturas.

*

Questão: Tem-se sempre a imagem dos 24 Anciões como de uma estrutura imutável. É possível saber quem
são os outros Anciões?

Não posso revelar isso.
Vocês sabem simplesmente que aquele que fundou os 24 Anciões, que foi chamado de Ancião dos Dias, é

Melquisedeque, Orionis, e que era Peter Deunov.

*

Questão: os 24 Anciões são os representantes de diferentes origens, galáxias, filiações?

Pode-se dizer isso.

*

Questão: alguns Anjos podem reintegrar as linhagens evolutivas?

Os Anjos são evolutivos, são os Arcanjos que não são evolutivos.
Há múltiplas hierarquias de Anjos.

*

Questão: por que os Anjos são sempre representados com asas?

É uma projeção vibratória.
As Vibrações emitidas pelas asas não servem apenas para voar, obviamente.

Isso serve para quê?
Para criar o ar.

É tão simples assim.
Quer dizer criar o ar, criar o movimento, criar a Vida.

Os triângulos estão na estrutura da Vida, eles não têm necessidade de criar o ar, eles são triângulos radiantes.



Os Anjos e os Arcanjos são e seguem o desenvolvimento da Vida sem necessariamente participar das linhagens
evolutivas.

A capacidade para criar Vibrações está ligada à forma.

O antropomorfismo (quer dizer, cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores), qualquer que seja o grau
de individualização dos diferentes segmentos, assinala uma função.

Nada está aí por acaso.

*

Questão: assim que estivermos em outros espaços multidimensionais, como os Anjos, os Arcanjos, não se
tem a possibilidade de recorrer ...

Mas, cara amiga, você se esquece de uma coisa, é que a Luz, diretamente, não tem acesso a esta dimensão em que
vocês estão.

Somente os Hayoth Ha Kodesh, pela sua própria Presença nas dimensões as mais densas, têm acesso ao
conhecimento do seu plano.

Vá perguntar a um Arcanjo porque você tem uma verruga sob a planta do pé, você verá o que ele vai responder.
Este conhecimento escapa a ele, simplesmente porque ele não acessou isso.

É preciso bem compreender que vocês estão em uma dimensão que, por enquanto, está separada, então, sim, os
Arcanjos podem ir buscar informações.

Poder-se-ia imaginar que um Arcanjo fosse pedir, como eu o faço aos Hayoth Ha Kodesh, um remédio homeopático
ou um cristal, mas isso me parece muito difícil, eles não sabem mesmo o que é.

Sua esfera de emanação, de conhecimento e de Radiância não funciona assim como vocês a concebem, sobretudo
com relação a esta dimensão.

*

Questão: como você se tornou um dos participantes desta Assembleia?

Nós nos tornamos o que a nossa Vibração porta.
Alguns seres, deixando a dimensão humana, se reencontram projetados, em função da sua origem de Semente de

estrelas, em uma dimensão que não é necessariamente imediatamente superior.

Há seres humanos que estão encarnados em um corpo, que vêm de dimensões extremamente elevadas.

Os princípios evolutivos não são tão simples.

Não será preciso acreditar que vocês vão primeiro viver na 5ª e depois na 9ª e depois na 11ª, etc..
Há saltos, e esses saltos não são necessariamente nem involutivos nem evolutivos, mas correspondem às

necessidades da Consciência, em determinadas circunstâncias.

*

Questão: é o pedido que desencadeia a sincronia ou as coisas podem se instaurar sem que haja um pedido?

Nos mundos da Vida material dissociada, o pedido é indispensável.
É o que vocês chamaram de orações, de novenas, etc..

Nos domínios da Luz que se revela, a sincronia se estabelece diretamente, não há sequer mais um pedido.
É difícil para explicar.

Vocês exprimem algo que poderia se chamar, de preferência, de pedido, e que se realiza e se concretiza
instantaneamente.

Não é a mesma Ordem de ideia, mesmo se o resultado for o mesmo, é claro.

*

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar uma boa recepção do que lhes chega sobre a cabeça, uma boa recepção
da leitura do Apocalipse e uma boa transmissão da Radiação do Arcanjo.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito.

Então, eu sei que eu chego sempre após os Arcanjos, e Maria, e todos, mas, bom, me dá prazer estar entre vocês, sobretudo brincar,
justamente antes que vocês vão dormir, já estão “com areia nos olhos”.

Então, eu venho, como sempre, para tentar ajudá-los e para responder a suas questões.

Eu lhes transmito, ainda uma vez, todo nosso Amor e todo meu Amor e vamos tentar rir um pouco juntos.

Questão: uma vidente me disse que seria melhor que eu me agrupasse com outras pessoas.

Cara amiga, é uma questão extremamente interessante, porque, hoje, atualmente, e mais as semanas passem, mais vocês entrarão na
grande desordem mundial, mais vocês terão pessoas que vão lhes solicitar de todos os lados.

É maravilhoso como o ser humano, assim que tudo vai mal, tem necessidade, rapidamente, de encontrar soluções e coisas que não o
interessariam de forma alguma e que vão se encontrar na dianteira da cena.

Então, com relação ao conjunto de solicitações, sobretudo quando há quem lhes apresente isso como vindo do Cristo, de Maria, de
mim, de outras pessoas, ou tão simplesmente da Luz, é importante, com relação a tudo o que vai acontecer e tudo o que chega na
superfície de seu planeta, permanecerem centrados e alinhados.

A coisa a mais importante é vibrar, ao nível do coração, o que lhes é dito.
Vocês não têm a possibilidade de ver exatamente com o intelecto e com o mental, porque as coisas serão cada vez mais perturbadas.

Lembrem-se que o supramental está invadindo sua atmosfera, literalmente, e que, dentro de pouco tempo, as pessoas que não estão
prontas para fazer, como dizer..., fidelidade ao supramental, terão o mental que vai, como vocês dizem, delirar [“yoyoter de la touffe”].

É extremamente importante compreender, porque o supramental, ele é aceito através do que lhes disse, durante meses, o Arcanjo
Anael, ou seja, vocês se abandonam à Luz, vocês se abandonam ao supramental e as coisas vão se tornar cada vez mais claras e
cada vez mais evidentes.

Mas vocês dizem bem que todos os seres humanos que não sabem o que é, que não terão os meios vibratórios de aceitar esta
vibração, vão delirar.
Isso quer dizer que eles vão perder os pedais, eles vão ter muitas imagens, muitas coisas que vêm do astral.

Lembrem-se que a franja de interferências, como a denominou São João, está completamente dissolvida pelas forças Micaélicas.

Então, os seres humanos que, até o presente, viviam no andar térreo de seu edifício, vão se encontrar catapultados para ver coisas
inacreditáveis.

Mas não se deve esquecer que as coisas inacreditáveis nem sempre nascem da Luz, não é?
Portanto, muitas pessoas terão, literalmente, alucinações.

Então, eu não quero dizer que, para você, é a Verdade.
Eu quero dizer que, vocês mesmos, vocês devem ser extremamente vigilantes, não à Sombra, dado que, sem parar, vão dizer-lhes
estar na Luz.

Mas, justamente, se vocês estão na Luz, vocês não serão afetados por esse processo.
Mas é preciso bem lhes dizer que há seres humanos que serão profundamente afetados, mas não no sentido da Luz.

Então, vocês devem permanecer firmes em sua Luz, é o único modo, com relação ao que vai chegar e que vai se reforçar, nos meses
que vêm, de maneira, eu diria, dramática, mas também grotesca.

Vocês verão, verdadeiramente, pessoas que vão perder os pedais, em todos os sentidos do termo.

Então, vocês devem permanecer centrados, vocês devem permanecer alinhados em sua Luz, em sua alma e na Vibração do coração,
porque muitos seres vão se tomar pelo que não são, muitos seres vão começar a falar em línguas, mas não é o falar em línguas do
Espírito Santo, é, antes, o cérebro que se desconcerta.

Então, será necessário exercer, não a vigilância e a discriminação, mas permanecer alinhados em sua Luz.

Muitos fenômenos serão fenômenos de resistência e não de facilitação.

O.M. AÏVANHOV – 3 de agosto de 2009
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O importante a compreender é que, quanto mais vocês vão para seu eixo de Luz, mais as coisas devem ser fáceis, devem ser fluidas e
devem acontecer na harmonia e sem resistência e sem oposição.

É a única maneira de não se enganarem, porque a cabeça, ela vai enganá-los, cada vez mais.

Pelo momento, vocês não percebem isso porque, neste ambiente privilegiado que vocês vivem aqui, vocês são protegidos, de algum
modo, da loucura dos homens, não é?
Porque vocês estão todos na mesma dinâmica, cada um com sua particularidade, cada um com suas coisas, de acordo com o que
compreendi.

Mas é preciso bem compreender que há, em tudo isso, uma forma de harmonia e uma busca autêntica.

Entretanto, vocês se dão conta que 95% do planeta jamais ouviram falar de Luz?
Eles funcionam no mesmo nível vibratório, ao nível do mental, desde gerações.

Então, vocês não devem esperar que eles se transformem em veículos do Espírito Santo, de um dia para o outro.

O que vocês viverão será profundamente desestruturante, em todos os sentidos do termo, não para vocês, mas ao seu redor.

Então, vocês devem encontrar suficientemente base na Consciência da Luz, no que vocês são, para poder discernir o caminho, a
estrada de menor resistência.

Vocês terão, como o sabem, todos, aqui, um trabalho ousado ao nível energético, inicializado pelo Arcanjo Metatron.

Metatron é a Luz branca, é a força a mais absoluta que vai penetrar suas estruturas.

É preciso ser capaz de drenar, em todos os sentidos do termo, esta energia e não deixá-la andar na cabeça sem ali colocar a
Vibração do coração, é essencial.

Apenas nesta condição que vocês serão preservados dos outros, de vocês mesmos, pela Luz, que será seu escudo.

Mas vocês não devem se deixar maltratar pelas palavras de uns e de outros.

Vocês vão ver dezenas de «Cristos» que vão se levantar e que vão, todos, reclamarem ser o Cristo.

Vocês verão centenas, ou milhares de salvadores.
Isso vai ser um espetáculo cômico.

Questão: como fazer a distinção entre as intervenções da Luz que corresponderiam a ajustes com relação a nosso
percurso ou à Advertência?

Então, tudo isso é muito simples.
Eu não sei se você fez a ligação.

Nós falamos de Jerushalaïm, ou seja, a Embarcação de Luz que retorna ao nível do México e falou-se, também, não mais tarde do que
esta manhã, por Mãe Maria, que haveria uma Advertência.

A Luz é Revelação, mas ela é também Advertência.
No que ela é Advertência?
É que ela vem, como dizer..., revelar suas próprias zonas de Sombra.

Quer dizer que os fenômenos que vão se produzir, para os seres alinhados, não serão da Ordem dos outros que vão delirar («yoyoter
de la touffe» - eu adoro esta expressão), isso quer dizer que vocês terão fenômenos, também, a viver, de reajustamentos com relação a
suas próprias vidas, uns e outros.

A Luz vai fazê-los ver claro, vai fazê-los ver claro ao nível de seus seres interiores.
Isso vai fazer mal onde há algo a regular.

Portanto, a Advertência corresponde à vinda da Luz, em todos os sentidos do termo.

Então, tudo é sincronia e a Advertência da Luz é também sincronia.
Quer dizer que vocês saberão, com extrema rapidez, as coisas que são para reajustar em suas vidas, seja ao nível de relacionamento,
ao nível pessoal, profissional, afetivo e outros.

Muitas coisas serão varridas, literalmente.
Tudo o que é ligado à Sombra vai se desconstruir.

Vocês, vocês têm somente que permanecer centrados nesta Luz.
Se vocês permanecem centrados nesta Luz, se vocês têm a Alegria no coração, se vocês sentem as Vibrações no coração e na
cabeça, é evidente que o que sair, de vocês e de suas vidas, são as coisas que devem sair.
Não pode ser de outro modo.

Portanto, cabe-lhes acompanhar o sentido da Revelação da Luz.

Questão: por que Maria se manifesta a mim, quando não a procurei?

As vozes que você ouve são vozes diretas que falam a seu coração e não à cabeça.

É preciso aceitar isso, porque será cada vez mais frequente.
Isso não é nada, é apenas o início...

Não é preciso se surpreender que, subindo na Vibração, no Amor e na Luz, muitas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes.



Não é preciso se surpreender que, subindo na Vibração, no Amor e na Luz, muitas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes.

Muitos seres, atualmente, têm locuções ou comunicações com Maria, e é normal.

Por que vocês querem permanecer separados?
Abrem-se as portas, essas portas são portas de comunicação.
Elas são vibratórias.

Como vocês podem imaginar que se vocês abrem os chacras, com todo o trabalho que fornecem, sem que haja comunicações que se
estabelecem com os outros planos?

Vocês bem viram que se revelam coisas cada vez mais específicas, que teria sido impensável revelar mesmo em minha vida.

A Humanidade evolui ou involui, é de acordo com as pessoas, mas, tudo muda muito, muito, muito, muito rápido e irá, nas semanas
que vêm, cada vez mais rapidamente.

Vocês devem adaptar e se adaptar e simplesmente se abandonar.

Aqueles que resistirem à Luz, abertos ou não abertos, arriscam muito serem varridos pela Luz.
Não pode ser de outro modo.

Para todos os seres que entendem as comunicações vibratórias, emitidas pelos planos da Luz autêntica, numa primeira etapa, nós
tentamos ser cautelosos, quer dizer que nós lhes damos as informações que se referem a vocês mesmos.

Se querem, quando as comunicações vibratórias são novas, nós somos sim obrigados a proceder de maneira progressiva.

Vocês veem já, mesmo quando é progressivo, o que isso pode desencadear como reação.

Entretanto, há um fenômeno de aprendizagem que se produz nesse nível e que vai conduzi-los, no período de algumas semanas, a
aceitar a Verdade e a realidade desta comunicação.

Dentro de algum tempo, isso lhes parecerá totalmente natural, do mesmo modo que, dentro de algum tempo, dentro de muito pouco
tempo, vocês se aperceberão que vão se tornar telepáticos.

Alguns de vocês, já o vivem: captar os pensamentos dos outros.
Eles não têm mesmo mais necessidade de falar, vocês sabem o que eles dizem no interior da cabeça deles.

Isso faz parte da abertura normal para a quinta dimensão.
Vocês devem se habituar a viver abertos, mas não mais viver fechados.

Questão: ferir-se na cabeça, ao nível do 7º chacra corresponde a que?

Ao nível dos casulos de Luz, a cabeça está aberta, permitindo a efusão da Luz de maneira muito mais direta.

Lembre-se, é que você ilustra, através desse corpo de materialidade: a ressonância a mais íntima.
Quer dizer que para tudo o que lhe acontece (mas não é por isso que é preciso sobrecarregar a cabeça com isso) há ressonância,
desde o plano o mais denso com relação ao plano o mais elevado.

Tudo é significante, mesmo se, para tanto, você não tenha buscado com seu mental o significado.

O importante é a ressonância que se estabelece vibratoriamente.

Portanto, abrir a cabeça é também abrir a cabeça às energias.

Aqueles que têm dor nas costas, isso quer dizer que há coisas pesadas para levar, das quais é preciso se desembaraçar.
É preciso eliminar.

Questão: quando ouço uma pequena voz, parece-me que vem da direito, é normal?

Então, a voz que vem da direita está ligada àqueles que vocês chamam, mais comumente, de desencarnados.
Não são necessariamente pessoas negativas, atenção.

Eu digo simplesmente que o nível vibratório não é o mesmo.

Mas há seres que estão mortos desde pouco tempo que lhes servem, de maneira temporária, de guias e que se expressam do lado
direito.

Um Anjo Guardião, um ser de Luz não se expressa jamais ao nível do ouvido direito.

Questão: então, hoje, como fazer para tomar contato?

Estando atenta aos fenômenos de sincronia que se produzem na Vida.
Não unicamente ao nível dos sonhos e da noite, mas também de modo diurno.

Certo número de fenômenos coloca em ressonância a Vibração de seu Anjo Guardião com eventos que se desenrolam no dia.

Vou tomar um exemplo muito simples: vocês fazem, por exemplo, uma oração a Santa Teresa.
Todo o mundo sabe que Santa Teresa, para aqueles que conhecem, vai se manifestar nos sete dias pelas rosas.
Mas não é preciso esperar-se ter rosas em flor.
Pode ser a palavra “rosa” escrita em algum lugar.
Pode ser uma imagem de rosas etc. etc.
Do mesmo modo, o Anjo Guardião, quando se manifesta, antes de poder ser ouvido vibratoriamente, é como uma voz.



Há fenômenos de sincronismo que acontecem em suas vidas, é preciso estarem atentos.
Isso demanda um nível de vigilância especial.

Não basta estar atento unicamente ao seu comportamento, à sua cozinha, mas também aos eventos que podem se reproduzir em sua
vida e que demonstram a intercessão do Anjo.

Questão: como acompanhar o melhor possível as pessoas em final de vida, sem Consciência?

A melhor maneira de acompanhar as pessoas em final de vida que não têm toda sua Consciência, ou que estão num estado em que
são presas a uma Vida na qual elas não estão mais, vou dizer isso assim, é ajudá-las, pela Luz e a liberação, para deixá-las partir.

Deixá-las partir quer dizer pedir lá em cima que a liberação tenha lugar e isso se produzirá.

Entretanto, querer ajudar e se compadecer é uma coisa muito agradável, mas, para muitos seres humanos, isso, provoca, consciente
ou inconscientemente, uma espécie de freio para a liberação dessas almas.

Então, é importante compreender, a melhor ajuda que você pode fornecer, caro amigo, são orações para a elevação de sua própria
alma.

Nenhuma ajuda física para as pessoas que perderam a consciência pode ser útil.

Em contrapartida, existem relações, ao nível da alma, que são mantidas por esta noção, de algum modo, de ajuda material ou afetiva,
digamos.
Mas, o mais importante, a melhor prova de afeição que se possa dar, é deixá-las livres.

Questão: qual seria o Anjo ou as orações as mais apropriadas para isso?

Dirigir-se à Luz Infinita da Criação e do Criador e pedir para que esta alma seja liberada das contingências deste sofrimento e das
contingências deste final e Vida um pouco penoso.

Questão: como se comportar o melhor possível com relação às pessoas ao nosso redor que seriam levadas a viver
situações de passagem de modo bastante desestruturante, precisamente?

Então, isso lhes foi expressado de modo bastante coerente pelo Arcanjo Miguel.

Quanto mais vocês estiverem na aceitação da Luz e na integração desta Luz, mais vocês aceitarão a integração do supramental, mais
vocês serão úteis.

Não é levando, voltando a descer ao nível em que os outros vão se debater, que vocês vão ajudá-los.

As compaixões não estão nesse nível.
A compaixão será verdadeiramente estar na Vibração nova e alta para poder permitir, não tomar altura, mas ajudar verdadeiramente
essas pessoas.
É o único modo que vocês terão de ajudá-las.
Toda a ajuda situada no plano delas não poderá ajudá-las.

Questão: como desenvolver esta comunicação com Santa Teresa?

A comunicação de Teresa é sempre suave e muito leve.
Ela tem a carga de alma, efetivamente, mesmo do outro lado, mas sua manifestação se faz sempre por pequenos toques, e pelas
rosas, é claro.

É excepcional que ela se comunique pelas palavras.
Ela está bem além de tudo isso.

Então, portanto, ela se comunica pela Vibração e, sobretudo, colocando no lugar, na Vida das pessoas de quem ela se ocupa,
fenômenos de sincronia e, de algum modo, fenômenos antes mágicos, com relação à noção das rosas.
Mas pode-se pedir-lhe muitas coisas e a resposta se fará sempre pelas rosas.

Questão: a que correspondem os odores que se pode sentir por vezes, como a rosa?

Isso faz parte da abertura de seus canais.
A comunicação com os planos espirituais pode se fazer de maneira visual, mas vocês compreenderam, ao nível visual, não é sempre
seguro, porque há mecanismos que estão ligados ao astral, que são muito visuais.

O aspecto o mais importante é o aspecto vibratório.

A voz, obviamente, é real.
Mas o sentido o mais sutil da comunicação espiritual é, obviamente, os perfumes e os odores.
É o sentido o mais difícil para obter.
Este se abre também em vocês.

É uma boa coisa porque, obviamente, há odores de santidade e há odores antes não muito sedutores e o odor não pode jamais
enganar.

Isso corresponde à abertura de seus canais, mas cabe a você, cara amiga, encontrar o que é.

Não temos mais questões.

Eu lhes desejo uma boa continuação.



Eu lhes desejo uma boa continuação.
Eu lhes desejo que vivam o melhor, no que lhes resta a viver, e sobretudo que continuem em seguida, obviamente, a vibrar na Luz e na
Verdade e na humildade.

Eu lhes transmito todas as minhas saudações, todo meu Amor.

_______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Vocês sabem que estão num período extremamente importante.
É preciso permanecerem alinhados.
É preciso permanecerem calmos, é o único modo de viver o que vem a vocês.

Lembrem-se que o que vem a vocês é a Luz.

Mas, simplesmente o problema, porque há mesmo um pequeno problema, é que sobre esta Terra há muitos que não sabem o que é a
Luz e que não querem absolutamente que a Luz chegue.

Então, vocês duvidam sim que aqueles que não estão prontos para viver a Luz, e que são totalmente opostos à Luz, não vão se deixar
acariciar nos cabelos, certamente.
Eles vão ter certas reações de natureza, eu diria, alérgica.

Então, eu tive que vir para que, independentemente de lhes dizer bom dia, trazer-lhes todo meu Amor, obviamente, também para
preveni-los: o período que vem é um período de intensa Luz, mas onde os sobressaltos daqueles que vão delirar muito arriscam a
induzir manifestações que vão se traduzir, ao nível do que vocês chamam de restos das ondas astrais, chocá-los um pouco; então, o
único modo de permanecer alinhado e centrado será permanecer em você e nos ambientes que lhes são propícios para a paz e a
serenidade.

Eu os preveni, não vocês, aqui, mas algumas pessoas que me leem já, que isso iria ser um pouco o bordel sobre esta Terra.
Eu não sabia, na época, há três/quatro meses, com os Casamentos Micaélicos, se isso iria se produzir antes ou no final do verão, ou
no outono (inverno – primavera, no hemisfério sul).

Podemos dizer que, incontestavelmente, as coisas irão extremamente rápidas, em todos os sentidos.
Vocês verão acontecimentos se desenrolar sob seus olhos, em todos os setores de suas vidas, que irão cada vez mais rápido e vocês
devem ir cada vez mais lentamente; quer dizer que, qualquer que seja a agitação que pode se produzir no exterior, mas também entre
seus próximos, obviamente, vocês devem ser aqueles que mostram o exemplo por sua serenidade, sua calma e sua capacidade para
permanecer na Luz e no coração, o que quer que aconteça.

Não se esqueçam que vocês serão ajudados, que a Luz de Metatron vem se revelar a vocês no dia da festa de Maria e que vocês terão
uma etapa essencial com relação a esta Luz, que será certamente o dia o mais importante, que será 29 de setembro.

Restam então sete semanas para se prepararem para viver, inteiramente, na Vibração do coração, quaisquer que sejam as
circunstâncias que vão se desenrolar em seus exteriores.
Vocês têm, portanto, e assim como eu o disse, e repeti, agora, de maneira oficial, que se prepararem.
A preparação é, obviamente, primeiramente, interior, é a mais importante: encontrar seu centro, permanecer alinhado, o que quer que
aconteça.
O segundo modo é prever do que se ocupam, ou seja, ter coisas para fazer em relação com a Luz e coisas agradáveis, mas também
em seu lugar, não é?
E esse é um Anúncio capital, eu não gracejo, absolutamente.

Os delírios vão gerar, no Planeta, uma cacofonia sem nome, por uma razão que é muito simples: os seres que eram opostos à Luz,
assim como o Cabeça de Caboche (*) adivinhou, esperavam um cenário extremamente planificado, no qual eles acreditavam, desde
milhares de anos, que iriam deixá-los um tempo para instalar de maneira planificada, de maneira ordenada, o que eles queriam
instalar.

Mas, devido à desordem, instaurada e instalada pela Luz, será um pouco agitado e será o que eles chamam e que se vai chamar, e
será o nome que se dará, a grande desordem mundial.
Isto está a suas portas.

Não é dentro de um ano, não é dentro de seis meses, isso se produzirá de maneira inegável, e inexorável, progressivamente a partir do
final de setembro.

Então, vocês devem tomar todas as disposições que têm a tomar durante este período.

Aí está o Anúncio o mais importante que tinha a lhes fazer, afirmando, ainda uma vez, que a nada serve alimentar isso pelo medo do
que quer que seja.

Somente o coração propicia a paz e a serenidade.
Mas, entretanto, não creiam que vocês permanecerão no coração em êxtase, durante certo tempo, sem ter necessidade das
necessidades correntes, não é?, mesmo se essas necessidades forem diferentes após o impulso da Luz Metatrônica, até 29 de
setembro.

Vocês perceberão diretamente, no Interior de vocês, que devem preparar ao máximo o que há a preparar, e se lhes digo isso, eu não
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deliro absolutamente, é uma Advertência e, em todo Amor, mas extremamente importante com relação ao que vem.

Então, de nada serve dizer àqueles que nisso não crêem, porque eles vão rir muito.
Até o último minuto eles lhes dirão que o que acontece no Céu não é verdade.
Eles lhes dirão que o que vocês vivem, e cada vez mais, que isso não existe, e é normal, é completamente lógico.

Vocês não têm nada a provar no exterior de vocês, exceto para vocês mesmos.

Vocês estão em acordo com a Luz e com seus impulsos que vêm do Interior da Luz, ou então vocês estão ainda querendo jogar alguns
jogos ligados a esta dimensão?

Alguns entre vocês, aqui presentes, compreenderam, eu diria, na hora certa, e realizaram o que tinham a realizar para esta época.
Outros, entre vocês, não creram completamente, o que quer que seja que eles vivam.

Eu tinha, simplesmente, que preveni-los e não se poderá dizer que ninguém o havia dito, não é?

Aí está o que tinha a dizer-lhes, mas, se eu lhes digo isso, é para evitar-lhes que se encontrem em coisas difíceis para viver.

Obviamente, jamais essas coisas exteriores, desagradáveis, virão apagar sua Luz se vocês estão religados à Realidade, à Verdade, à
Luz, mas eu lhes asseguro que é talvez mais confortável estarem sentados sobre uma cadeira do que permanecer com as nádegas
entre duas cadeiras, como se diz.

Aí está, caros Amigos.

Então, se vocês têm questões com relação a isso, não vamos falar do que todos os Arcanjos falaram, ou outras pessoas, sobre o
Coração, sobre a Verdade das Vibrações, sobre a linguagem silábica original, tudo isso, vocês vivem em sua carne e vão continuar a
viver em sua carne.

Agora, vou tentar, sem entretanto dar-lhes os elementos essenciais e formais, porque vocês devem sentir por si mesmos, o que vem...

Entretanto, tenho que preveni-los com relação às datas.
As datas, hoje, e somente hoje, tornaram-se muito importantes.

Recordem-se, e eu já o disse, que em alguns momentos nós pressentíamos que não havia adequação entre o tempo terrestre e o
tempo espiritual, que algumas coisas eram móveis e podiam chegar ou não.
Hoje, eu posso certificá-los que elas chegam.

Aí está, portanto, se vocês têm, com relação a isso, questões às quais tenha o direito e a possibilidade de responder, eu responderei.

Questão : poderia desenvolver sobre os acontecimentos a vir?

Eu digo simplesmente que haverá um delírio que vai durar algum período.

O tempo que aqueles que olham apenas a tevê e que querem nada mais entender, se apercebem que acontecem coisas fora.

O tempo que se percebe que acontecem coisas fora, que modificam profundamente, durável e definitivamente o funcionamento da
consciência humana, vocês imaginam a dissonância.

Isso vai tomar certo tempo.

Questão: o que você avalia, em um período de quantos meses?

Então, aí está todo o Mistério, mesmo para nós.

Nós temos uma adequação com um calendário inicial, que lhes foi comunicado, que corresponde, de maneira muito precisa, aos
eventos que não dependem dos humanos, mas que vêm do exterior desse sistema Solar.

Isso, vocês compreendem bem que, agora, não se pode modificá-los.
Mas, entretanto, essas modificações exteriores são feitas para induzir uma transformação do humano, daqueles que devem terminar
seu caminho, daqueles que devem terminar seu corpo de Luz ou daqueles que devem terminar seu retorno e se afastar da Luz.
Tudo isso é variável, obviamente.

Mas, obviamente, as reações humanas se produzirão durante certo tempo e eu creio que possa durar um tempo certo, para não dizer,
ao menos, alguns meses.

Questão: o que convém fazer?

Eu não responderei jamais a esse gênero de questão.
As coisas são claras.

Eu os informo de algumas coisas, mas eu não posso lhes dizer, nem individual, nem coletivamente, o que vocês têm a fazer.

Vocês devem seguir a voz de seu coração; mesmo não a voz da Fonte, apenas a voz de seu coração.

E, aliás, a Fonte não lhes diria jamais o que fazer com relação às condições exteriores de suas vidas, elas não têm mais qualquer
espécie de importância.

A palavra desconstrução que foi empregada por Miguel não é uma vã palavra.

Miguel jamais disse uma palavra a mais ou a menos do que devia ser dito, nos Casamentos Celestes.

Muitos seres sobre o Planeta têm dificuldades para crer que um Arcanjo possa se expressar deste modo e dar as datas e as horas.



Muitos seres sobre o Planeta têm dificuldades para crer que um Arcanjo possa se expressar deste modo e dar as datas e as horas.

Muitos seres viveram as efusões de energia e, apesar disso, dizem ainda que as palavras não são sempre exatas.

E, bem, vocês verão que cada palavra que está escrita, cada hora que foi dada, e cada lugar, corresponde à estrita Verdade, em sua
dimensão.

Não há aproximação nos mundos espirituais.

Questão: convém divulgar tudo o que você acaba de indicar ou não?

Isso não tem qualquer espécie de importância, porque, de qualquer modo, as pessoas não creem nisso.

Portanto, vocês podem fazê-lo, obviamente, porque aqueles que devem aí aderir, o sentirão em seu coração e em sua Existência.

De qualquer modo, após 15 de agosto e a Vibração que chega, eu creio que vocês compreenderão muito mais facilmente, não com a
cabeça, mas no coração, o que isso quer dizer.

Aqueles que não podem compreender, lamento, é o caminho deles.

E eu repito, ainda uma vez, não é o fim do mundo.
É um período de interiorização.

Alguns não vão querer se interiorizar.
Vocês pensam que aqueles que têm medo e que pensam apenas no Interior, vão tentar ver ainda mais no exterior? 
Certamente.

Já, imaginem, o que seria dos humanos de quem se tira sua tevê, ou seu jornal.

Questão: qual é minha relação com Santa Teresa, para que ela intervenha junto a mim? 

Santa Teresa escolhe as almas.
Ela as escolhe por afinidade vibratória, com relação ao que ela chamou, ela mesma, de caminho da infância. 

Você redescobre naquele momento o caminho da infância e da simplicidade, que você aceitou, com felicidade e com Alegria, mesmo
se, por vezes, as circunstâncias ambientais não são sempre as mais fáceis.

Entretanto, eu não posso dizer que Santa Teresa do Menino Jesus seja seu Anjo Guardião, mas ela é aquela que a acompanha e se
encarrega de você na descoberta deste caminho da simplicidade, da infância e da humildade.

Então, sim, ela é sua Guardiã, durante este período.

Questão: Santa Teresa me disse para seguir o caminho da santificação. Que é isso?

A santificação é já a simplificação interior.
Tudo o que vem perturbar seu funcionamento, que vem alterar sua Alegria, é já uma complexidade.

A partir do momento em que você entra na sincronia da Luz, na Fluidez da Unidade, e, sobretudo, com relação ao que vem, naquele
momento, as coisas devem se desenrolar com extrema simplicidade.

A tudo o que é complicado deve ser dado um chute no traseiro, é muito simples.

Então, sim, há simplificação, há evidência.

Questão: as transformações de que você fala tocarão o corpo físico?

Sim, mas isso será diferente, segundo cada ser humano, segundo a capacidade que vocês têm para estar em acordo vibratório com o
corpo de Existência.

Quanto mais vocês estiverem no corpo de Existência que lhes será revelado, e quanto menos vocês estiverem no corpo de
personalidade, mais as coisas serão fáceis.

Então, obviamente, há seres que vão lhes dizer, mesmo entre os próximos, o que é essa tolice de corpo de Existência?
Dado que eles não o sentem, eles não o veem e eles não o vivem; é o caminho deles.

Questão: os efeitos da 5ª dimensão podem ser reais, mesmo se não há qualquer sensação no corpo?

Não, é impossível, há, necessariamente, Vibração.

O princípio da Luz é Vibração; é a Vibração que desencadeia a transformação.

Não pode haver transformação do DNA e, portanto, o acesso à Eternidade, sem viver a Vibração, mas como o disse o Arcanjo Miguel,
alguns viverão isso nos momentos finais.

Portanto, não se pode acelerar, isso quer dizer que o corpo não pode acelerar e que a consciência não pode acelerar.

Questão: como estar certo de que a criança Interior nasceu, fora dos sonhos?

Mas, pela Vibração, certamente.

Quando o corpo de Existência chegar, vocês perceberão a Verdade.
Não é uma visão do Espírito, é uma Verdade.



Pelo momento, para aqueles que vivem as etapas dos Casamentos Celestes, contentem-se das Vibrações que foram anunciadas.

Questão: podem-se propor os protocolos a terceiros, para conduzi-los a uma forma de despertar?

Sim, o protocolo chamado Merkabah / Salomão é o mais indicado (**).
Não vale a pena realizar protocolos que lhes foram dados com, por exemplo, as pedras dos Arcanjos, se a pessoa não sabe nem
mesmo o que é um Arcanjo.

Em contrapartida, o protocolo Merkabah / Salomão corresponde a uma realidade vibratória presente sobre a Terra, assim como o
explicou, na época, Ramatan.

Então, cara amiga, agora que respondi a todas as suas questões, e antes de me retirar e de lhes desejar todo o Amor possível do
mundo e toda a Luz possível do mundo, vamos poder fazê-los se beneficiar da livre circulação, em sua Presença de 3ª dimensão, da
energia dos 24 Anciões.

Então, eu lhes peço simplesmente para acolher, esse será meu modo de saudá-los e de lhes dizer até muito em breve.

... Efusão de energia...

(*) Cabeça de Caboche: expressão divertida que Aïvanhov usa para falar do canal humano, Jean-Luc.

(**) PROTOCOLO A PRATICAR: Superação da dualidade http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-superacao-
da.html
__________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e sobretudo de ver que temos ainda uma nova pessoa com
vocês. 
Então eu lhes apresento todas minhas bênçãos. 
Recebam ainda uma vez todo meu Amor, minhas bênçãos e toda minha atenção.

Questão: onde estão, globalmente os processos coletivos?

Então, assim como lhes definiu Arcanjo São Miguel em pessoa, há certo número de radiações extremamente precisas, que são
transmitidas ao conjunto do planeta e aos seres humanos, que são capazes de recolher essas energias ao nível de diferentes centros
de energia de seus corpos e de seus corpos sutis. 

O objetivo de tudo isso, obviamente, é de desencadear um processo de despertar da consciência e, literalmente, de Ascensão, é a
palavra que vocês escolheram, desde já muito numerosos anos. 
Vocês sabem que preferimos, nós, falar de translação dimensional. 

Mas se eu posso fazer um paralelo com o que vocês chamam de Escrituras (em particular, São João, ou ainda inúmeras profecias que
foram emitidas na superfície desse planeta), o que vem para vocês é verdadeiramente o que eu poderia chamar, na ocasião desta
translação dimensional, um processo de Ressurreição de sua Divindade, literalmente. 

Então, obviamente, esse processo está aberto, eu diria, a toda consciência humana, mas, evidente e infelizmente, não é a totalidade
da Humanidade que aceitará fazer essa viagem. 
Isso, por razões que são diversas e variadas. 

Então, em que momento do processo vocês estão? 
Vocês estão num momento em que, como lhes disse ultimamente o Arcanjo São Miguel, vocês chegaram ao extremo limite do que este
planeta pode suportar ao nível da involução, em particular, ao nível daqueles que tiram os cordões, se vocês querem, de suas
marionetes, que eu chamo de os homens de poderes. 

Então, é uma luta, eu diria, que não é um combate no sentido que vocês entendem, mas uma luta de velocidade, literalmente, entre a
capacidade das energias que lhes são irradiadas e o despertar de consciência que resulta, e de outro lado, de forças que puxam para
mais atração para a densidade, para o medo. 

É um combate, literalmente, entre a Alegria e o medo. 
Então, obviamente, o ser humano, em sua individualidade, vai também exprimir inteiramente esta forma de luta entre a Alegria e o
medo. 

E é nesse sentido que, durante minha última vinda, eu falei de delírios (yoyotage de touffe). 
Isto quer dizer que muitos seres humanos, mesmo entre os despertos (eu entendo por despertos aqueles que receberam a energia
pelos chacras superiores), mas que não estão realizados, no sentido que vocês o entendem. 
Estar realizado, é ser capaz de ter feito descer essas energias ao nível do coração, certamente. 
Eu não falo mesmo mais de energias do Kundalini, porque, aí, é outro debate. 

O mais importante hoje é irradiar a partir do coração e, portanto, irradiar a Luz, como disse Miguel, a partir do coração. 

Então, é necessário bem compreender que, enquanto o homem oscilar entre sua cabeça e seu coração, ele vai se encontrar em
situações mentais e emocionais, ou mesmo corporais, bastante delicadas. 

O problema é diferente para aqueles que ainda não despertaram, que ainda não receberam esse triplo feixe de consciência ao nível da
cabeça ou diretamente no coração. 
Para estes, as coisas são um pouco diferentes, porque eles estão em atraso, em algum lugar, mas eles não estão condenados a não
viver a translação dimensional. 
O processo é um pouco mais complexo que isso. 

Então, hoje, entre todos os despertos, há muitos delírios, bastante gente que vive, ao mesmo tempo, fenômenos novos ao nível
espiritual, mas também fenômenos de atração em relação à segurança do passado. 

Arcanjo Anael lhes falou bastante da relação, do abandono, da comunicação e de tudo isso. 
Foi intencional. 
Ele os preparou, de algum modo, para viver o que vocês vivem agora. 

Eu devo precisar que, quanto mais vocês se aproximarem do prazo do final dos Casamentos Celestes de Miguel, para a festa do
Arcanjo ou dos Arcanjos, que é em 29 de setembro de seu ano, mais vocês vão assistir a modificações de humor, e não unicamente
em sua individualidade, mas também no conjunto da coletividade humana e também da atividade planetária. 

O.M. AÏVANHOV - 29 de agosto de 2009
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Muitas coisas ligadas à Luz provocam reações sobre a Terra, certamente. 
Os delírios que vocês têm no interior de sua consciência são também os mesmos que aqueles existentes entre o Céu e a Terra, sobre
a Terra e no Céu. 

Questão: pareceria que Nibiru foi desviado. Isso vai deixar mais lugar à Luz sobre a Terra e diminuir os impactos físicos e
outros?

Os impactos geomagnéticos foram limitados, de maneira extremamente potente, em especial dos sismos, dos maremotos e de outros
acontecimentos muito desagradáveis para o planeta e seus habitantes. 
Esta, é uma primeira etapa. 

É o que foi realizado pela Confederação Intergaláctica, pelas embarcações de Maria e pelas embarcações dos comandos da Frota
Intergaláctica. 
É um fenômeno que assinala, assim como lhes é dito incansavelmente, a vitória da Luz sobre a Sombra. 
Mas isto, é o que aconteceu no Céu. 
Não é ainda o que aconteceu sobre a Terra. 
Há um adiamento (delay) que se manifesta para o que vocês vão viver durante este período extremamente particular de seu mês de
setembro. 
Os fenômenos de desconstrução vão tomar sua plena retransmissão. 

Miguel lhes disse que muitas coisas iriam mudar durante o verão (inverno no hemisfério sul). 
Vocês estão ainda durante esse período e, até 22 de setembro, e uma semana antes da festa do Arcanjo Miguel, muitas coisas vão
acontecer. 
As coisas vão se acelerar em vocês, em torno de vocês, e no exterior de vocês, por toda parte sobre o planeta. 

É necessário manter o bom senso, eu diria, e manter o alinhamento com a energia que vocês recebem cada dia. 
Aí se encontra a garantia de seu estado vibratório, de seu estado psíquico, de seu estado emocional, com relação ao que vem. 

Agora, tudo o que vem é apenas a resultante, se vocês querem, do que se passa em vocês interiormente, e o que se passou também,
em sua dimensão, no nível da região que está ao redor de seu sol, no que vocês chamam de sistema solar interior. 

Questão: onde estão suas intervenções na Luz?

As únicas coisas que existem realmente é que nós fazemos um trabalho lá em cima, múltiplo. 
Esse trabalho é de duas naturezas: primeiro, há irradiações da Luz que lhes chegam. 
Há as chaves Metatrônicas que lhes foram impulsionadas e foi necessário canalizá-las, nós também, a nosso turno, isso, é a primeira
coisa. 

Há a radiação do Ultravioleta, que é a radiação de Miguel passando pelo Sol. 
Há a radiação de Alcyone, que é seu alinhamento futuro com o centro da galáxia. 
E há o Espírito Santo, retransmitido pelas embarcações de Maria, diretamente a partir de Sirius. 
Isto é extremamente importante. 

De outro lado, nós temos nossa ação, também, com relação a esses cometas que varrem literalmente todo o espaço de seu sol
interior, agora. 
Temos muito a fazer. 

O sol foi, muito numerosas vezes, (mas isso acontece frequentemente, mas, lá, de maneira muito importante) golpeado por cometas
maciços. 
Temos portanto um trabalho enorme para estabilizar, literalmente, a irradiação desse sol. 
E é a mesma coisa em vocês. 
Dizem-lhes que o que vocês observam no sol, é o que se passa em vocês, é a mesma coisa. 
Vocês são golpeados por muitas coisas, atualmente. 

Tudo o que vocês têm como imagens, sem exceção, sem qualquer exceção, são todas traficadas. 
Tudo é maquiado, tudo é transformado, de maneira a que vocês não saibam, até o último minuto, o que vem. 
E tudo será feito para suprimir a informação, de uma maneira ou de outra. 

Questão: é também ocultado por você, para evitar que certas informações sejam divulgadas muito cedo?

Não, não por nós. 
Nossas intervenções são visíveis, já, desde muito longo tempo, exceto que, agora, nós somos milhares, dezenas de milhares de
embarcações em seu espaço, tentando canalizar tudo o que chega. 
E, isso, eles não podem esconder, são obrigados a maquiar. 

Há muito numerosas presenças, já, de embarcações desde o tempo em que, como dizer..., esses satélites eram colocados.

Questão: as imagens do que se assemelhariam às doze embarcações de Maria são igualmente uma falsificação?

Não, de forma alguma.
E não havia doze, de início. 
Há doze visíveis, mas há muito mais. 
Elas são repartidas em círculos concêntricos criando um campo eletromagnético extremamente importante em torno de seu sol,
porque, senão, ele teria já simplesmente explodido. 

Questão: se todas as fotos são falsas, como separar as coisas?

De nada serve olhar isso. 
Obviamente, serão elementos importantes para aqueles que duvidam. 
Aqueles que duvidam, veem bem que há algo que não é normal, mesmo se preferem dizer que é outra coisa que não as embarcações. 



A própria ciência vai talvez empregar palavras diferentes mas, entretanto, há, contentem-se disso, manipulações que são feitas sobre
as imagens da Luz, porque antes de serem embarcações, é a Luz. 

Vocês entraram, e eu creio que, nós lhes dissemos inúmeras vezes, nos tempos extremamente reduzidos. 
Há uma coisa que é capital hoje, para todos e cada um, que é a subida vibratória. 
Sua vibração é a capacidade que vocês têm de subir a vibração e a garantia de sua capacidade futura de realizar a translação
dimensional. 
É o que está se fazendo e o que vocês vivem com os Casamentos Celestes, para a maior parte de vocês. 
Agora não há outras preconizações. 
Chegará o que deve chegar. 
O que fizemos progressivamente e à medida dos dias. 

Existe uma lei da qual nós falamos muito longamente, e Anael lhes falou também muito longamente, que é o princípio de atração e de
ressonância. 

A Humanidade, em sua totalidade, fez ressoar os princípios de poder, no extremo das possibilidades, os princípios de falsidade, como
se disse, já, falsificações de muitas coisas, assim como foi dito durante sua última sessão de estágio. 
Tudo isso não é sem consequência ao nível do universo. 

Tivemos êxito a eliminar, de maneira temporária, uma ameaça importante mas não é menos verdadeiro que outras coisas vão se
manifestar e não contem comigo para lhes dizer o que vai acontecer, porque é ajustável, agora, de minuto a minuto e não mais a cada
dia. 
Tudo isso é ajustável em função da capacidade dos seres humanos de vibrar cada vez mais de acordo com os horários que lhes foram
dados.
Aí está sua única esperança, e oportunidade, de limitar, pelos fenômenos de elevação vibratória, certo número de elementos. 
Compreendam bem que não somos nós, quaisquer que sejam nossas dimensões, que fazemos com que certas coisas cheguem. 
Bem ao contrário. 
Mas há coisas que são apenas em função de vocês, na totalidade, e não individualmente. 
Retenham isso. 
O mais importante é a subida vibratória. 

Portanto, é necessário, literalmente, cultivar a vibração. 
Quer seja ela no coração, na cabeça, ou no corpo. 
A vibração é sua capacidade, pela consciência, para criar seu próprio nível vibratório, com nossa ajuda essencial e capital, para vocês
e para o planeta. 
Creio, aliás, que muito proximamente, o Arcanjo Miguel, talvez não esta noite, intervirá bem antes da última semana de setembro para
insistir sobre esse ponto. 
É essencial e capital. 

Eu lhes repito, ainda uma vez, que nós necessitamos de vocês.

Questão: como facilitar o melhor possível essa subida vibratória?

No momento em que sente as energias, quer seja durante as frações horárias dadas, ou nos momentos em que meditam, ou
momentos em que vocês estão na natureza, a partir do momento em que as percepções energéticas, vibratórias, apareçam,
concentrem-se nelas a fim de fazê-las crescer. 
Não há outro modo, eu creio que Miguel foi bem claro sobre isso, através da radiação de energia que vocês recebem vocês vão
literalmente irradiar esta energia, não unicamente para vocês, mas em todo seu ambiente. 
É capital. 
Eu falo de todas as vibrações do conjunto de células de seus corpos. 

Evidentemente, se vocês têm a possibilidade de vibrá-la diretamente no coração, faça-o. 
Mas se não está ainda no coração de maneira formal, ou se está na escala do corpo inteiro, ou sobre um chacra, sirvam-se desta
vibração porque não é a vibração de seu chacra, é a vibração de interação de seu chacra com a tripla radiação que é importante
compreender. 

Portanto, se vocês amplificam a vibração, não é a vibração de seu chacra que vão amplificar. 
Vocês vão amplificar a recepção da tripla radiação. 
Qualquer que seja o chacra, superior ou inferior. 

Eu explico: imaginem, por exemplo, que vocês tenham uma emoção que lhes torce as tripas, como vocês dizem, vocês sentem algo,
uma dor, mesmo se não saibam qual é o chacra. 
Imaginemos que vocês vão manipular um chacra que esteja amarrado. 
Devido à presença da radiação, da tripla radiação, esta energia está presente por toda parte, mesmo nos lugares de atrito. 
E qual é seu papel? 
É o de descristalizar. 
Quer dizer, que o lugar que lhes faz mal, por exemplo, se vocês colocam sua consciência acima e se vocês colocam toda sua
consciência acima, vocês vão atrair esta tripla radiação e será ela que vai aparecer, não é o bloqueio que vai se amplificar.
Compreendem o que eu quero dizer?

Questão: se esta energia vem impactar um chacra aberto, não corre o risco de super ativá-lo? 

Ela vai super ativá-lo, mas se vocês colocarem sua consciência acima, a energia da tripla irradiação vai se difundir, ela vai irradiar. 
É diferente delirar sem estar aberto de delirar estando aberto.

Questão: é por conseguinte no caso em que não há abertura que o efeito desta energia poderia provocar atritos? 

Completamente.

Questão: e então, se está aberto, não é uma preocupação?



Não completamente. 
O mais importante, evidentemente, é o trabalho interior. 
Mas vocês sabem que o exterior, é o interior. 
É a mesma coisa. 

Não há confirmação mas, para a maior parte de seres humanos, mesmo despertos e acordados, o mais importante é que se separem
de qualquer informação exterior, mais que nunca. 
Quanto mais passarem os dias, mais coisas estranhas, em sua linguagem, vão acontecer. 
Então, centrem-se em seu ser interior, ou em sua relação uns com os outros, e na Alegria. 

A Alegria é um meio de atrair a radiação. 
O medo é um meio de fazer fugir a radiação. 

Tudo o que eleve a vibração é sugerido. 
Se, para você, é jogar cartas, como dizem, então, jogue cartas. 
Se, para você, é importante ir ao cinema, então, vá ao cinema. 
Mas não vá ver filmes que fazem medo, certamente. 
O importante é liberar as cristalizações em vocês, as contrariedades, a fim de que seus centros de energia possam acolher totalmente
o que é. 

Nós temos necessidade, também, de certas estruturas, aqui em baixo. 
Nós chamamos estruturas inferiores, não mais de canais, mas de retransmissores da vibração. 

Os retransmissores de vibração são seres que, nas semanas que vêm, serão capazes de irradiar o Fogo sobre distâncias
consideráveis. 
Não é mais uma ancoragem da Luz ou uma irradiação ou efusão da Luz, no ambiente. 
É um papel que demanda uma energia muito mais importante que está diretamente ligada ao Fogo. 

O Fogo do Amor, o fogo da vibração do Espírito Santo, deve se irradiar agora com força e potência, para poder começar a limpar, e
não unicamente em torno de si ou em si, mas dentro dessas estruturas, sobre distâncias consideráveis. 
E isso necessita, eu diria, uma aclimatação e um ajustamento dessas estruturas. 
Eu falo de estruturas no interior do humano, que são estruturas vibratórias, que estão presentes em diferentes lugares. 

Questão: eu sonhei com 4 velhos. É para mim o momento de conhecer minhas linhagens?

A partir do momento em que há 4 entidades, isso remete inexoravelmente aos 4 elementos ou ao que vocês chamam de 4 linhagens. 
Portanto, há algo ao nível vibratório que se aproxima. 

Não está ainda individualizado na forma, pois são velhos e, efetivamente, os velhos, no plano vibratório, são os arquétipos de tudo,
mas, em algum lugar, há alguma coisa que se aproxima, efetivamente. 

Questão: eu poderia conhecer, precisamente, essas 4 linhagens?

Não cabe a mim, e eu creio que alguém o disse já. 
Os Arcanjos lhes disseram que as linhagens se revelam no momento oportuno. 
O momento é quase oportuno. 
Se elas se revelam, é que elas têm uma eficiência energética. 
Se eu lhes revelo, isto se tornará um processo mental. 

Questão: os exercícios que faziam, em sua vida, aos Bonfins, continuam atuais?

Eu já respondi a esta questão. 
Mas eu posso respondê-la de novo. 

As adorações do sol, a dança, o paneuritmo, tal como eu os ensinei, obviamente, são sempre válidos, mas hoje, vocês têm meios
vibratórios até mesmo muito mais diretos, que não existiam na minha época, e estão à sua disposição. 

Vocês têm o maravilhoso ensinamento do exercício do Coração de Mestre Ram, que é certamente a coisa mais importante hoje a
realizar. 

Eu não falo mesmo dos cristais. 

É necessário bem compreender que os tempos mudam, que nada é imutável nesse mundo, que os ensinamentos e a pessoas não têm
que estar congelados nos dogmas. 
É assim que se torna uma religião. 
Eu tudo fiz para evitar isso. 
Quando há religião, há uma tomada de poder. 
E aí, mais poder necessita congelar e fixar nos dogmas. 
E o dogma, é o inverso da liberdade.

Questão: como saber, para aqueles que permanecem ainda na 3D, que uma pessoa realmente ascendeu sem seu corpo?

Nós também já respondemos a esta questão. 
Na medida em que os planos astrais não mais existem, as pessoas que descem hoje, seja se precipitando para se reencarnar nesta
densidade, seja estando estocadas nos espaços intermediários, dado que não têm mais que se reencarnar, enquanto o destino desta
Terra não for regulado. 

A 5D não estando ainda atualizada, na totalidade e em Verdade, as pessoas não podem ali estar, certamente. 

Questão: a partir de quando a 5D será acessível, atualizada?

Entre 29 de setembro e a fase final.



Entre 29 de setembro e a fase final.

Questão: as chamas gêmeas têm um trabalho mútuo específico a fazer hoje?

Sim, liberar-se. 
Liberar-se não é trabalhar. 
As chamas gêmeas têm a tendência a querer se colar, mas as chamas gêmeas, vocês as têm plenas. 

Então, projetar seus desejos sexuais ou sensuais através das chamas gêmeas, não serve estritamente a nada. 

E por que vocês querem ligar os seres, enquanto que nós fazemos tudo para libertá-los? 
Por que vocês querem, deste modo, fechar uns e outros, ainda, nos novos padrões de comportamento? 
É uma heresia. 

Cada consciência é uma e indivisível. 
Mesmo se elas são nascidas do que vocês chamam um ovo cósmico idêntico, esta é a origem, mas não é a finalidade.

Questão: Quando é feita menção da Consciência do Pai, como um muçulmano, um budista, um hindu, pode realmente
apreender do que se trata?

Parece-me que o Pai é uma tradução em todas as tradições. 
Então, que o chame Abba, que o chame de outro nome... 
Não me diga que a palavra Pai não existe em árabe, é o que esse truque? 
O Pai, tal como é nomeado, a Fonte Una, Pai/Mãe ou o Pai ou a Mãe, existe, parece-me, em todas as línguas do planeta. 

Assim, em hindu, há Abba ou Ma. 

Então, é exatamente a mesma coisa, não vejo onde está ... porque a pessoa que colocou a pergunta tem um preconceito, em relação à
noção de Pai, tal como foi chamado nas igrejas católicas. 
É simplesmente esta, a questão. 

Questão: por que essa noção Pai/Mãe, nos vem para manter a noção de Pai?

Quem disse que deixamos, ao contrário, o Pai é único? 
Tentamos a todo custo entregá-los ao Pai/Mãe. 

Então, é necessário perguntar àquele que se chama Satã. 
Ele quis reinar sem deixar trabalhar a parte feminina e vocês têm o mundo no qual vocês vivem. 
Um mundo da razão, da força, do poder, da ausência de sensibilidade, da apropriação e não da doação.

É assim, a masculinidade, quando não é equilibrada pela feminilidade, quando o Pai não está equilibrado pela Mãe. 

Questão: como se explica a diferença entre a advertência e o anúncio de Maria?

Isto, é ainda uma terminologia cristã. 
Falou-se do anúncio feito por Maria. 
O anúncio era algo de extrema importância. 
É o momento em que Maria se exprimirá, coletiva e individualmente, a todo ser humano que a reconhecerá como sua Mãe, mesmo se
diz: «não é verdade», porque é uma reconexão vibratória que ela fará. 

Quaisquer que sejam as palavras que ela pronunciar, naquele momento, todo ser humano sobre o planeta, quer seja muçulmano,
Zoroastro, budista, ateu, quaisquer que sejam seus estados, reconhecerá a vibração de sua Mãe. 

Aí está, é o anúncio feito por Maria. 
A advertência não é dada por Maria, a princípio. 
A advertência é dada pelo Céu, o que não é completamente a mesma coisa. 
Maria nunca pune. 
A Divina Mãe não pode punir ou advertir, ela pode apenas consolar e amar. 

Portanto, é preciso que vocês tirem da cabeça que alguém vai puni-los. 
Ninguém pune. 
E sobretudo a Fonte Pai/Mãe, e sobretudo nós, os 24 Anciões, e sobretudo os Arcanjos. 

Nós fazemos o máximo para evitar que o Céu lhes caia sobre a cabeça. 
Está claro? 

Então, o que eu quero dizer, é que há uma advertência que está ligada à atração e à ressonância da estupidez do ser humano,
simplesmente. 
Mas que não é a advertência de Maria. 

Questão: Anael disse que o ideal seria que consumíssemos frutas e legumes cultivados a mais de 50cm do solo. Ora, isso
não é cultivado em alguns países.

Os legumes são uniformemente distribuídos na superfície do planeta, salvo junto aos esquimós onde há gelo, isso não pode ser
cultivado. 
Portanto, independentemente disso, há modos de cultivar as hortaliças, mesmo na Terra, através do que vocês chamam de estufa,
não? 
E bem, nesses momentos, só lhes resta importar as frutas. 

Questão: com os movimentos cósmicos, não há mudança fundamental na astrologia, incluindo sideral? 

E por que? 



Vocês viram planetas que mudaram de órbita no momento? 
Absolutamente não, os planetas têm sido golpeados, eu creio que já falei sobre isso. 
Há modificações que não são modificações de órbita, nem de lugar, eu diria, Deus, obrigado. 

Mas, entretanto, ainda não aconteceu, mesmo se há, como já disse, planetas que balançam seus corpos. 
Mas eles não mudaram de órbita. 

Eu lhes recordo que há muito longo tempo, havia Sereti, que veio lhes fazer visita, que lhes disse que Mercúrio deveria ser reabsorvido
pelo sol e que a partir daquele momento, as órbitas mudariam mas, para o momento, parece-me que tudo está ainda no lugar.

Questão: é certo que Maria Madalena foi a companheira de Cristo?

A companheira? 
Mas foi sua mulher. 
Tiveram vários filhos.

Questão: no que se vive nesse momento, isto tem uma importância específica?

Não. 
A única importância é a vibração. 
Cristo não está aí ainda. 
Portanto, eu não vejo relação.

Questão: como se desencadeia, no corpo físico, o fenômeno do câncer. Está vinculado a uma incompatibilidade com a
vontade da alma?

Jamais, não está jamais ligado a uma problemática de incompatibilidade entre o corpo e a alma. 
O câncer nasceu ao nível do corpo e do casulo de Luz astral. 
Ele é a conjunção de um fator, ligado às emoções repelidas sobre as quais vão se transplantar modificações importantes de sua
alimentação pela introdução de pesticidas e de poluentes. 

O câncer não existia antes da era industrial. 
Eu não digo que existia menos, eu digo, ele não existia. 
Era algo excepcional. 

E vocês têm a imagem de uma sociedade maravilhosa que desencadeia doenças para poder curá-la depois. 
Isto se chama negócios. 
Basicamente, o ser humano, com suas emoções e seus conflitos, tem um sistema imunológico que é assim feito, que não poderia
jamais desenvolver o câncer.

Questão: por que períodos de subida vibratória podem levar, paradoxalmente, a uma necessidade de enraizamento físico
mais importante?

São simplesmente os últimos medos do corpo que têm medo de desaparecer. 
Isto se superará por si, pela geração cada vez maior de vibração.

Questão: a carne é desaconselhada para a elevação das taxas vibratórias? 

A carne não é muito indicada, certamente, ela os sobrecarrega, mas, entretanto, há seres que chegam a suportar muito mais facilmente
que outros. 
É evidente que o ideal, como lhes disse o Arcanjo Anael, eu creio, é ingerir líquidos, porque assim, vocês não têm qualquer esforço de
digestão. 

Mas é preciso bem compreender que há seres humanos que têm necessidade de alimentos sólidos, porque eles têm fragilidades
intestinais e precisam de fibras, ou em todo caso, de alimentos sólidos. 

Mas de uma maneira geral, efetivamente, se vocês constatam que absorvem nutrientes líquidos, não têm mais qualquer esforço de
digestão e, portanto, vocês estão ainda mais disponíveis para a vibração.

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

Então, caros amigos, eu vou lhes trazer todas minhas bênçãos e todos meus agradecimentos. 
Eu lhes digo até muito em breve, e recebam todo meu Amor e até breve.

__________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

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



INFORMAÇÕES PARA A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO

DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, e eu lhes transmito de início todo meu Amor, todas minhas
saudações. 

Eu venho, sobretudo, porque vocês estão na metade do mês de setembro de seu ano, que é o mês que eu anunciei como aquele que
iria mostrar os «delírios» (yoyotages de la touffe). 

Vocês constatam, por todo o planeta, que o mundo está perdendo a razão, totalmente, não é? 
Então, eu tenho a precisar que o que eu disse, há um pouco mais de um mês, é amplamente superado pelas previsões as mais felizes
ou as mais sombrias, isso depende do ponto de vista no qual vocês se colocam, evidentemente. 

Então, a humanidade entrou em um período que eu qualificaria de histórico e memorável quanto à possibilidade de seu despertar ou de
sua destruição total. 

Obviamente, como o sabem, as forças opostas à Luz tentam impor-lhes algo bastante terrível, e, evidentemente, numerosos canais, por
intermédio de entidades que passam através deles, decidiram, se vocês querem, informar à humanidade que, jamais, a Luz deixaria
fazer isso.

Essa é uma evidência e, nesse sentido, somos obrigados a modificar, eu diria, as influências das vibrações e da consciência que
transmitimos à Terra. 
Há, nesse momento mesmo, uma acentuação da elevação vibratória do nível planetário e do conjunto de seu sistema solar. 

Nós somos obrigados a agir, eu diria, na precipitação, para evitar que coisas demasiado desagradáveis ocorram. 

Então, vocês constatarão, progressivamente e à medida dos dias que vêm, e das semanas que vêm, algumas poucas semanas que
vêm, que as coisas vão levá-los num turbilhão, ao mesmo tempo emocional, ao mesmo tempo relativo a acontecimentos, que vão tomar
proporções hollywoodianas, como dizem. 

Então, obviamente, isto não era uma encenação, não é?, vocês compreendem. 
Mas é a reação em relação com os níveis de consciência e de vibração que nós lhes transmitimos. 
É extremamente importante compreender. 

Muitas coisas ligadas à Luz provocam um verdadeiro pânico, não na humanidade, mas, antes, naqueles que queriam impor algumas de
suas dominações. 

Obviamente, a época se presta à cessação desta dominação, mas o ser humano é, infelizmente, em sua maioria, uma manada, como
vocês sabem, quer dizer, seres que não veem mais longe do que a ponta de seu nariz e que não querem ver o que acontece, tanto no
Céu como na Terra e eles são o problema o mais crucial, eu diria, na história que vocês vivem atualmente. 

E, para simplificar, porque não vale a pena entrar em detalhes que seriam um pouco confusos, eu diria, e é importante compreender
que mais de 80% de sua humanidade apenas quer fazer o combate da Sombra e da Luz. 
Esse combate não é um combate, se vocês querem, é uma supremacia entre a Luz e a liberdade, ou a supremacia da Sombra e da
escravidão. 
Mas não é, propriamente falando, um combate. 

Como vocês sabem, a Luz não pode combater a Sombra, em qualquer caso, nesta dimensão onde vocês vivem. 
A Luz apenas pode esperar, por intermédio do que Miguel chamou os Semeadores, os Transmissores da Luz, a possibilidade de
entrar o mais possível de vibrações, em sua humanidade. 
Isso foi, vocês sabem, um muito grande sucesso. 
E não terminou. 

Mas, no entanto, 80% da humanidade estão ainda, literalmente, adormecidos ao que acontece e isso é extremamente prejudicial à
história da humanidade, em seu conjunto. 

Então, é necessário bem compreender que o que se joga não é o futuro individual, mas o futuro coletivo, porque jamais a Luz aceitará,
os planos da Luz não aceitarão, que a humanidade seja dominada, totalmente, a qualquer coisa que ultrapasse mesmo seu
entendimento o mais sinistro. 

Então, nós somos obrigados a desencadear processos vibratórios e, se necessário, desencadearemos processos que não serão
unicamente vibratórios, mas que são suscetíveis de alterar o funcionamento eletrônico, elétrico e total de seu sistema. 
Eu tenho que avisá-los. 
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Tudo dependerá da massa crítica, de qualquer modo, que despertará ou que será capaz de se interessar pela Luz, nas semanas que
vêm. 
Não é preciso, portanto, ficar transtornado se acontecimentos de natureza eletromagnética extremamente potentes ocorram lugar na
superfície desse planeta. 

Obviamente, vocês sabem, nós estamos aí esperando, mas nós não somos os únicos na espera, compreendem isso? 
Há muito numerosas forças presentes que, sem poder, literalmente, brigar, no sentido que vocês entendem, tentam fazer valer sua
superioridade na evolução da humanidade. 
E, isso, não podemos permitir, obviamente. 

E nós não podemos permitir que 90 a 95% da humanidade se engajem num caminho que seria um não retorno à Divindade e, isso, de
maneira definitiva. 
Isso seria um sofrimento muito demasiado para cada alma, cada liberdade individual, mas também, mesmo, para a Fonte Pai/Mãe,
isso não pode ser concebível. 

Então, seremos talvez obrigados a parar a evolução da vida neste planeta, de maneira definitiva. 
Eu tinha que adverti-los. 

Isto é extremamente importante, porque a Luz deve ganhar de uma maneira ou outra. 
A maneira mais flexível e mais vantajosa é a incorporação da Luz por esta dimensão. 
Mas se isso não é possível, quer dizer, se as resistências da humanidade que está indiferente tornem-se demasiadas, seremos
obrigados a passar para outras extremidades. 
Não há outra alternativa. 

Compreendam bem que nós estamos, não desolados, evidentemente, eis que a finalidade é exatamente a mesma, ou seja, o retorno à
Luz, mas tínhamos necessidade de certo número de seres que retornem à Luz conservando esta estrutura que vocês chamam de
biológica. 
Nós esperamos sempre que isso seja possível, mas, como vocês constataram, há uma aceleração grandiosa de manipulações, de
forças da Sombra, que querem tomar velocidade, de maneira a evitar, como dizer, reconhecer sua derrota que aconteceu há algumas
semanas no Céu. 
Nós estamos lá. 

Então, eu tinha imperativamente que intervir, onde, na pior das hipóteses, nós chegaríamos a uma destruição total desta Terra e a uma
evacuação literal com os corpos daqueles que devem partir com seus corpos. 
Nós não desejamos chegar a esse extremo, porque isso significaria que a Terra se tornaria inabitável por tempos extremamente
longos, o que representa um traumatismo extremamente importante para o conjunto da humanidade e para o conjunto de material
genético da humanidade, mas também da Terra e de todas as vidas que ela abriga. 
Isto é extremamente importante. 

Quer dizer que o Arcanjo Miguel e o conjunto dos Arcanjos estão prontos a intervir, sob o impulso da Divina Maria, a fim de permitir a
melhor elevação vibratória possível. 
Isso dependerá da qualidade da resposta vibratória da Terra, durante a semana que precede a festa dos Arcanjos. 
Compreendam bem que vocês devem fazer um esforço colossal, todos e cada um, de subir em vibração, como Anael disse àquele que
guarda, que precisava subir em vibração. 

Vocês devem todos, coletivamente, subir as vibrações, é extremamente importante.

Muitos seres, atualmente, se engajam na via da resistência e de um combate. 
O combate jamais fez ganhar a Luz. 
O combate mantém a dualidade e a oposição entre o bem e o mal. 

Hoje, vocês devem unicamente se preocupar em subir suas vibrações. 
Isso deve ocupar a totalidade de seu tempo. 

A subida vibratória é indispensável e indissociável de sua evolução. 
Isto é extremamente importante para fazer passar. 

Eu sei que vocês têm momentos, durante o dia, ao nível da humanidade toda, em que se realiza uma alquimia vibratória. 
Mas compreendam bem que há uma alquimia vibratória, exatamente inversa, que se produziu pela difusão do medo na humanidade. 
Há, de algum modo, uma neutralização e um equilíbrio insuportáveis entre as forças da Luz e as forças da Sombra. 

Então, a Luz, ganhou lá em cima, é evidente. 
Mas é necessário também que ela ganhe aqui. 
E, isso, é o mais importante e nada está ainda certo. 
Vocês devem também aceitar e integrar como uma possibilidade. 

Eu não posso lhes dizer mais no momento, o que peço simplesmente, é que o conjunto dos trabalhadores da Luz, todos aqueles que
seguiram os Casamentos Celestes, deem uma cotovelada ou um impulso suplementar.

Assim, eu peço a cada ser humano consciente da gravidade do que acontece, consagrar uma hora de seu dia para subir em vibração,
cantando o que quiser, tendo cristais, rezando, pouco importa, é preciso subir as vibrações. 

Aumentar sua própria vibração de consciência consiste em aumentar também o nível vibratório de da Terra. 

É extremamente importante e é a obra principal que vocês têm a fazer até o final deste mês. 

Vocês compreenderam que tudo se joga durante esta semana que precede o final de setembro. 
É extremamente importante. 

Vocês entram em zonas de turbulências extremas que nós não deixaremos estabelecer sobre esta Terra, qualquer que seja o preço a
pagar. 



Aí está o que eu tinha a dizer como Grande Comandante da Ordem de Melquisedeque.

Se vocês têm questões em relação a este anúncio solene que eu fiz, e que repeti, de maneira oficial por Maria, certamente, mas
também pelo Conclave Arcangélico, eu quero tentar respondê-las. 

E eu confirmo entretanto, caros amigos, que este é um pedido formal. 
Trata-se de uma canalização onde eu intervenho, mas eu o faço a pedido expresso de Maria e do Conclave Arcangélico e, portanto, eu
me exprimo como Grande Comandante da Ordem de Melquisedeque, que transmite a vontade da Fonte, a vontade de Maria e a
vontade do Conclave Arcangélico. 

Os trabalhadores de Luz devem vibrar durante uma hora, cada dia, por toda a parte sobre a Terra. 

Questão: há uma hora preferível do dia?

Pouco importa. 
A hora que mais lhes convenha, mas vocês devem consagrar uma hora de solidão, na intimidade mais profunda de seu ser, em
vibração, em oração, em meditação, pouco importa o nome que vocês dão. 
Nós contamos com vocês durante esses 16 últimos dias do mês de setembro. 

Cada ser humano é diferente. 
Vocês fazem o que lhes é mais confortável e cada ser humano sobre este planeta deve fazê-lo no momento em que o sente ou no
momento em que pode. 
Qualquer que seja a hora, qualquer que seja a posição e qualquer que seja a técnica. 

A coisa a pedir é, obviamente, a Luz Unitária, quer dizer, a subida em vibração de vocês mesmos e do conjunto desse sistema Solar e
deste planeta. 
É o único pedido: «que a Luz estabeleça seu reino». 
Nenhum outro.

Questão: trabalhar sobre os pontos da cabeça e os pontos do coração pode ser útil nessa subida em vibração?

Completamente. 
Assim como as frases que lhes foram dadas e comunicadas. 
Tudo o que aumente em vocês a Vibração é, para vocês, necessário. 
A Vibração, vocês a aumentam para vocês, mas também para a Terra. 
Para o resto da humanidade.

Questão: quando você fala frases, fala de OD - ER - IM - IS - AL?

Eu falo de OD - ER - IM – IS- AL e do acolhimento da Luz Crística em Verdade e em Unidade. 
Pode ser, também, para alguns, por exemplo, a meditação de Mestre Ram. 
Pode ser a focalização da consciência sobre os pontos vibratórios da cabeça ou do coração. 
Para alguns entre vocês, pode ser os protocolos Merkabas e Salomons, se eles os fazem subir em vibração. 

Vocês devem saber quais são as técnicas ou os modos que vocês têm para sentir o mais de Vibrações possível. 

Eu falo de Vibrações no corpo físico, eu não falo de sair do corpo ou eu não falo de fenômenos visuais. 
Eu falo verdadeiramente de uma vibração no corpo.

Questão: a hora de meditação, de subida vibratória, que você pediu, é algo a fazer além da meia hora de efusão de 14 h a
14h30? 

Sim, é totalmente independente.
Se, para vocês, uma hora é muito, isso pode ser duas vezes meia hora, quatro vezes 15 minutos, como quiserem. 

Então, se vocês o permitem, é tempo, agora, para mim, de subir, porque temos muitas coisas a fazer. 
Caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e não esqueçam de vibrar o que é importante. 
Eu lhes digo até muito em breve. 
Estejam certos de nossa devoção e de nossa Presença. 
Nós os acompanhamos. 
Eu lhes digo até breve. 

____________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de ver que há pessoas
que não conheço pessoalmente.

Então, eu me apresento primeiro e lhes transmito todas as minhas bênçãos e todo o meu Amor.
Mas vocês são muito numerosos, efetivamente, a seguir as minhas palavras, mas, a terem me ouvido, muito

menos numerosos.
Eu fui encarnado há não muito tempo.

Meu nome era Mikäel Omraam Aïvanhov e, para aqueles que seguem o que disse, eu me tornei, desde
algumas semanas do seu Tempo Terrestre, aquele que dirige o que vocês chamam de Assembleia dos 24

Veneráveis Anciões, ou seja, a Ordem dos Melquizedeques.
Como sabem, talvez para a maior parte de vocês, quando eu intervenho, é sempre por perguntas e respostas,
porque eu considero que responder a questões é certamente a melhor maneira de ajudá-los a irem para o seu

caminho.
Entretanto, eu lhes devo hoje algumas explicações.

Lembrem-se, para aqueles que já leram as minhas propostas, no início de agosto anunciei que o mês de
setembro seria um mês muito particular onde a hiper excitação mental iria se encontrar, sobre a Terra, levada a

sua convulsão.
Eu empreguei, com justa razão, uma expressão que acho bizarra e eu constato hoje que corresponde

completamente à realidade: empreguei a expressão «delirar» («yoyotter de la touffe»), ou seja, que o mental,
no nível da Humanidade, ia se encontrar projetado nas esferas de questionamentos extremamente importantes.

Como sabem, é o que constatam em vocês, mas também, para aqueles que se interessam sobre o que
acontece no exterior de vocês, coisas estão se entrechocando e, para aqueles também que seguiram o que eu

disse na semana passada, vocês sabem que os 24 Anciões, nós estávamos extremamente inquietos, sem
poder precisar o porquê de estarmos inquietos.

Simplesmente, do nosso ponto de vista, observamos que a Humanidade e muitos seres humanos seguiam, eu
diria, de maneira conscienciosa, com integridade, com Consciência, também, os Casamentos Micaélicos.

Nós estávamos extremamente contentes, obviamente, e o que é que constatamos desde aproximadamente
duas semanas?

Que o ser humano, na sua totalidade, ao nível da egrégora da Humanidade, não chegou a superar e a
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transcender o início, eu diria, da Translação Dimensional que vocês escolheram chamar de Ascensão.
Eu estive extremamente preocupado porque não tínhamos, tanto os Arcanjos como nós mesmos, nas

diferentes Dimensões, a razão ou a explicação desse processo que eu chamaria de atraso à ignição, de algum
modo, dos seus corpos espirituais e dos seus corpos de Eternidade ou corpos de Estado de Ser.

Tivemos dificuldade para compreender.
A resposta interveio há alguns dias.

Então, como sabem, eu fui, na minha vida, mais um pedagogo, um ser espiritual, mas não um ser de ciência e
vou então tentar explicar-lhes porque é muito importante, não unicamente para vocês, que estão aí, eu estou
pesaroso, e talvez vocês tenham perguntas muito ardentes, mas o que eu lhes digo é também extremamente

ardente.
Nós tínhamos uma pergunta então e não compreendíamos porque a Humanidade não chegava a acender, de

algum modo, um sinal preciso de Luz que estava inscrito no nível da alma e nós não tínhamos a resposta.
Então, havíamos emitido a hipótese de que a Humanidade não estava talvez pronta para juntar-se à sua

dimensão de Eternidade.
E bem, imaginem que não era nada disso.

Nós trabalhamos (quando digo «nós», não sou eu, certamente), e encontramos a razão específica do porquê a
Humanidade não chegava a aceder a este estágio de ignição da alma.

Nós faremos de modo a retificar isso muito, muito rápido.
Eu lhes devo, entretanto, explicações, porque talvez muitas pessoas sentiram medo, mas devo assegurar-lhes
que, nós também, nós tivemos um pouco de medo por vocês e a resposta é a seguinte: durante a história da

Humanidade, existiram processos muito específicos de modificações de seu sistema imunológico.
Estes foram chamados de vacinas.

Há uma vacina que a Humanidade inteira tomou, todos, sem exceção, que foi chamada de vacina contra a
varíola, que foi parada, agora, desde mais de 30 anos.

Essa vacina possuía uma toxina muito específica que se instala, de algum modo, no nível de seu DNA,
impedindo-o literalmente de mudar.

Se vocês olharem o que aconteceu na Terra quando a vacina da varíola foi parada, vocês constatam que
crianças diferentes nasciam.

Vocês as chamaram de crianças índigo, no início dos anos 80 e 90.
Essas crianças possuíam, eu diria, antenas cósmicas e a capacidade para interagir com outras Dimensões e

penetrar essas outras Dimensões.
Obviamente, a vacina da varíola tinha sido parada e, então, o que aconteceu?

Nos anos muito mais recentes, sobre o conjunto da Terra, apareceu outra vacina relacionada a hepatites, que
quiseram dar, sobretudo aos jovens e vocês compreendem porque, é para recolocar a mesma molécula que

permitia impedir que a nova geração acedesse a esta multidimensionalidade.
Levamos muito tempo para compreender isso e somente o compreendemos há alguns dias, e sabemos que

há uma substância que é introduzida, na maior parte dos seres humanos no planeta, sejam os mais idosos e os
mais jovens que é, de algum modo, um redutor vibratório.

É exatamente a palavra que corresponde, que impede o DNA de se duplicar.
Vocês sabem que, durante os Casamentos Celestes, o Arcanjo Miguel falou-lhes da ativação das 12 lâmpadas

e também das novas fitas de DNA.
Bem, nós constatamos que a Humanidade, a sua Consciência, havia subido, mas que a Vibração do corpo

biológico não podia seguir e aí está a razão.
Então, sabemos qual é a natureza desta molécula, sabemos como neutralizá-la e eu creio que o Arcanjo Miguel,

também, quando intervier, lhes dirá o que ele conta fazer para vocês durante a semana que antecede o final
dos Casamentos Celestes que vai corresponder, também, à liberação das correntes colocadas no nível do seu

DNA, e não unicamente no nível da Humanidade, através dos sistemas de controle que foram instaurados
desde milhares de anos nesta Humanidade.

Aí está, eu tinha então que lhes comunicar isso e, obviamente, não era para associar medo ao medo, era
simplesmente para tentar compreender o que acontecia.

Obviamente, os cientistas lá de cima compreenderam o que acontecia e trabalhamos, agora, para a liberação
deste engrama cristalino que foi colocado, à base de carbono, para impedir o DNA de mudar.

Isso é uma Verdade e vamos trabalhar, todos juntos, muito em breve, para liberar isso, a fim de que o seu
corpo biológico comece, ele também, a sua Translação Dimensional.

Era muito importante esse desenvolvimento.
Se vocês tiverem uma ou duas perguntas, não demasiadamente científica, com relação a isso, eu gostaria de

tentar responder antes de começar, se quiserem, a dialogar com vocês e a trocar, no meu modo habitual.

***

Questão: onde está o que chamamos de Sombra?

Houve um combate memorável, que ocorreu nos planos multidimensionais.



Miguel não está aí por acaso.
Certamente, nós lavamos, limpamos, é um termo que gosto muito, os planos intermediários, o que São João

chamou de franjas de interferência, ou seja, nós passamos, desde vários meses, em revista e em limpeza, de
algum modo, as franjas que eram como sua prisão, ou seja, as forças astrais, emocionais, que bloqueavam a

Humanidade nos esquemas de funcionamento ligados ao medo.
Obviamente, nós ganhamos, porque não podia ser de outro modo.

A Luz veio e a Luz ganhou.
Ela ganhou no Céu, mas ela deve ganhar também na Terra e, a partir do período de meados de agosto, desde

a insuflação de novos códigos de Luz Metatrônica, nós pudemos expulsar, literalmente, da atmosfera astral
desse sistema solar, as forças opostas à Luz.

Algumas, aliás, entraram em dissidência e se voltaram para a Luz.
Entretanto, há seres humanos na Terra que acreditam poder levar intenções sombrias, para não dizer outra

coisa.
Então, qual foi o meio que encontraram?

Impedir a Humanidade de viver a Ascensão e a Translação Dimensional.
É, primeiramente, e é o mais importante, o medo.

Causar-lhes medo e causar medo é o meio mais potente para impedir o ser humano de aceder à sua
Dimensão eterna, porque o medo os mantém no ‘sistema de controle humano’, ou seja, nesse sistema em que

vocês estão aprisionados, literalmente.
A segunda coisa, obviamente, é que, aí também, nesses produtos que querem lhes injetar, há coisas que não

estão verdadeiramente na Ordem com a Luz.
Aí está o que posso dizer.

De nada serve ir mais longe.
Entretanto, com relação a isso, vocês sabem, e nós o esperamos, com a potência vibratória que vai se
manifestar sobre a Terra entre 22 e 29 de setembro, todos esses obstáculos ligados ao medo vão ser

volatizados.
Portanto, de nada serve se interessarem muito especialmente pelo que está ali dentro.

Eu iria lhes responder simplesmente que o que há dentro é nada e que é grande perigo, mas que o perigo não
deve fazê-los reagir ou tomar as armas, mas deve fazê-los subir em Vibração.

O único modo de escapar disso, e é o paradoxo, é não se opor, porque aquele que se opõe tem o mesmo
resultado que aquele que consente, porque ele provoca a dualidade entre o bem e o mal.

Vocês devem, hoje, elevar-se acima do bem e do mal pela potência da Vibração da Luz e do Amor.
Não há alternativa e é isso que vocês devem realizar.

Não é se opondo, ou dizendo ‘não’, que vocês vão servir à Luz, e aqueles que os mantêm sob o sistema de
controle sabem muito bem disso.

Eles buscam apenas uma coisa, que vocês entrem em rebelião e se oponham à ordem estabelecida para
instaurar algo que será terrível.

Então, vocês não têm que se opor, vocês têm que elevar as suas Vibrações, individualmente, e se algumas
dezenas de milhões de seres humanos elevarem as suas Vibrações deste modo, o conjunto do planeta,

naquele momento, irá descobrir a Liberdade e sairá dos sistemas de controle para penetrar a sua soberania
espiritual.

É muito importante aceitar isso: não gerar medo, não gerar oposição, mas elevar-se acima disso.
Essa é, como dizer, a grande metamorfose da Humanidade que está se preparando.

Então, vocês devem, como alguns disseram neste verão (inverno, no hemisfério sul), agradecer aos seus
próprios algozes, porque eles lhes deram a oportunidade de se revelarem e despertarem.

Não é preciso julgá-los.
Não é preciso condená-los, senão vocês jogam o jogo deles, mas é preciso se elevarem, literalmente, acima

disso e vocês têm a possibilidade.
O Espírito humano vai tornar-se de novo muito potente, sobretudo quando tivermos liberado, juntos, o que

bloqueia a evolução do seu DNA.
Compreendem isso?

***

Questão: Você acaba de dizer que o medo era um obstáculo no caminho, mas você mesmo disse
que, nos outros planos, vocês «tiveram medo».

Tivemos medo por vocês.
Não tivemos medo, nós.

Não é de forma alguma a mesma coisa.
Não me faça dizer o que eu não disse.

Para nós, se quiser, não há estado de humor.



Para nós, o importante é que a alma humana seja salva, com ou sem o seu corpo, ainda que nós tenhamos
necessidade de material genético, para vocês, não para nós.

Portanto, para nós, a elevação da Humanidade, a Translação Dimensional, é o final desta matriz de ilusão na
qual vocês estão.

É uma certeza porque é algo que foi decidido pela própria Fonte, pelos 24 Anciões e pelo Conclave
Arcangélico, e pela sua e pela nossa Criadora, de todos nós, Maria.

Nós decidimos acabar, de todo modo, com o sistema da experiência, tal como a conhecem, da ação/reação,
ou ainda chamado de karma, ou ainda, de eletromagnetismo.

Vocês devem, toda a Humanidade deve passar, agora, além desta matriz e juntar-se às esferas da Eternidade
e da não separação.

O medo que tivemos por vocês correspondia à dificuldade de conservar um material genético.
Vamos regular esse problema, bem depressa, agora.

Quando eu falo de medo, mesmo eu, na minha vida, eu sempre disse que precisava fazer o bem,
evidentemente, para se opor ao mal.

Bem, eu creio que, hoje, podemos dizer que fazer o bem ou fazer o mal nutre necessariamente a Lei de
ação/reação e os afasta definitivamente da ação da Graça.

Isso não quer dizer que o mal não existe.
Isso não quer dizer que o bem não existe.

Isso quer dizer que o seu nível de Consciência, a sua Vibração, deve elevar-se além desta dualidade para ser
capaz de juntar-se à Unidade, ou seja, à Fonte.

Isso é muito importante de compreender.
Houve um decreto extremamente importante, neste verão (inverno, no hemisfério sul), que decidiu, por um
comum acordo, que os planos da Ilusão, os planos da separação, os planos da 3ª dimensão dissociada

estavam acabados, isso é extremamente importante de compreender.

***

Questão: Como, no quotidiano, viver essa superação do bem e do mal?

Superando o quotidiano, justamente.
O que isso quer dizer?

Por exemplo, se um membro da sua família lhe faz uma observação desagradável, você vai, obviamente, tentar
reagir porque você acha que é justo reagir para colocar as coisas em ordem, para, como vocês dizem, colocar

em pratos limpos, as coisas.
É um modo de ver, de restabelecer o equilíbrio, mas, agindo assim, vocês participam da ação/reação.

Eu não disse que era algo fácil, mas já é algo a aceitar, em Espírito e em Verdade.
Isso quer dizer que passar além do bem e do mal significa que, por exemplo, ao invés de remeter esta pessoa
ao seu lugar, vocês se elevam em Vibração, vocês se conectam, vocês usam cristal, vocês fazem uma oração,

vocês decidem o que quiserem, mas vocês se desinteressam totalmente pelo elemento causal para passar
acima.

E isso é válido em todos os gestos da Vida quotidiana porque, se vocês se elevarem acima da Vibração que
pode gerar o problema, qualquer que seja a causa, e quem quer que seja a causa, se vocês se elevarem na
Vibração (e isso, hoje, é extremamente fácil, desde os Casamentos Celestes de Miguel), vocês têm acesso,

todos os seres humanos têm acesso à Vibração pelo chacra coronal e pelo chacra do Coração.
Portanto, naquele momento, antes de querer fazer intervir o mental reativo que vai se opor, ou que vai se aliar

(não importa, é o mesmo resultado), se vocês tirarem o tempo de alguns minutos para subir na Vibração,
conectando-se, o problema dissolver-se-á por si.

Vocês verão que o Espírito humano é onipotente e que, por exemplo, o que as forças opostas à Luz querem
fazê-los suportar, com o que elas querem lhes fazer, não vai ocorrer, simplesmente porque vocês terão

passado acima.
Mas, por outro lado, se a Humanidade se opuser e apenas fizer se opor sem subir na Vibração, ela irá reforçar
a oposição, sobretudo nesses períodos de abertura para as energias Arcangélicas que são momentos, eu os

lembro, privilegiados na história da Humanidade.
Vocês não estão mais em uma Dimensão de evolução linear, vocês estão em algo que leva à transmutação,

vocês estão em uma metamorfose.
Guardem essa palavra porque ela é extremamente importante.

Trata-se, na verdade, de uma metamorfose total da sua Consciência, do seu corpo e da Humanidade, e isso
acontece agora.

***

Questão: sob qual forma e quando vai se manifestar a ajuda que nos será prestada?



Eu falei de duas coisas: eu falei do seu impulso, para vocês, da sua metamorfose em vocês, ou seja, que
vocês devem engajar uma revolução do Espírito que irá permitir a metamorfose, ou seja, superar a dualidade

bem/mal para ir para a Unidade, isso é muito importante.
Eu creio que muitos Arcanjos se expressaram sobre isso.

A segunda coisa é que devemos desatar, juntos, a molécula que foi colocada no conjunto do seu DNA.
Isso é um fenômeno vibratório que será desencadeado completamente no final de setembro, por uma

qualidade de irradiação da Luz extremamente específica e que vocês chamariam, eu creio, de acordo com o
que me disseram, de radiação ionizante.

Não é preciso ter medo.
Isso vai quebrar especificamente esta molécula, no nível do seu DNA, mas, vocês também, pelo seu Espírito,

elevando-se para a Unidade, vocês irão afirmar a liberação do seu próprio DNA.
Eu creio que Miguel previu, para isso, afirmações extremamente precisas no nível vibratório e também no nível

do pensamento, ou palavras, eu não sei exatamente.
Vocês vão ver com ele mas, entretanto, há um duplo trabalho que será feito.

Nós vamos polarizar, literalmente, a Luz que vem do cosmos para vocês e vamos transformá-la em uma
qualidade específica de radiação que chamamos de radiação ionizante.

Estão me dizendo que isso também é chamado de raios gama.
Portanto, haverá impulsos de raios gama nos últimos dias de setembro, no momento oportuno, para liberar o

seu DNA.

***

Questão: é possível que as crianças índigo não estejam abertas a tudo isso?

Isso pode ser explicado simplesmente: você esquece o destino individual da alma.
Entretanto, lembre-se das palavras de Cristo: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».

Eu creio que isso também nós já dissemos.
Muitos seres humanos que seguiram os Casamentos Celestiais necessariamente não viveram, ainda, a

Vibração que lhes permite aceder ao seu Estado de Ser ou ainda à percepção das novas lâmpadas.
Mas não há que se preocupar porque a conclusão dos Casamentos Celestes, que irá ocorrer no final de

setembro, não firma, e de maneira absoluta, o fim da abertura e da passagem com Translação Dimensional.
Os seres que tiverem despertado esses novos centros, essas novas energias, mesmo se o DNA não tiver

acompanhado isso, são seres que têm sido os Ancoradores desta nova Luz.
Eles foram os Transmissores, sobre a Terra, desta nova Luz.

É preciso bem compreender que nós somos, como dizer (os Arcanjos, Maria, os 24 Anciões e várias formas
de Consciência) onipresentes, mas estamos sobre planos dimensionais que ainda estão afastados do seu

plano dimensional porque, se a nossa dimensão, ou outras dimensões ainda mais elevadas, se aproximarem
da sua dimensão, a sua dimensão iria literalmente explodir.

Nós procedemos por pequenos toques.
A nossa aproximação vibratória apenas pode ocorrer através desses canais purificados.

Por enquanto, há milhões de seres humanos que abriram esses canais e que vivem os Casamentos Celestes
na Vibração.

Outros vivem isso em Verdade, mas sem a Vibração.
No momento, isso não quer dizer que não sejam «eleitos», ou que não irão para a metamorfose.

Isso significa, simplesmente, que estão abertos aqueles que poderiam suportar este afluxo vibratório.
Os outros irão seguir no último momento e, aliás, para aqueles que se abrirem no último momento, não haverá

mesmo necessidade de ter despertado a Kundalini ou de ter despertado as novas lâmpadas, mas a energia irá
ativar, literalmente, a porta, ou seja, o Coração, e nada mais.

***

Questão: como explicar as diferenças de datas de final de ciclo, 2012, 2011?

Então, você aponta para algo importante.
De início, o Mestre da Luz que se expressava através de médiuns, recentemente, ou mesmo Maria, bem

disseram que ninguém conhece a data e a hora, exceto o Pai, exceto a Fonte.
Entretanto, existe um relógio cósmico inegável ao qual toda evolução de Vida e toda Consciência de Vida está

submetida.
Esse calendário Maia de que fala, é preciso bem compreender que, efetivamente, a data do final não é o ano

2012.
Isso é o que lhes fizeram crer os Illuminati, porque estavam convencidos de que, dando-lhes esta data, eles

teriam tempo de instalar uma série de coisas muito desagradáveis.



A verdadeira data é, certamente, a primeira que lhes deram, é o final de outubro de 2011, mas mesmo esta
data não corresponde à Verdade.

Por quê?
Porque a Fonte decidiu se adiantar às forças da Sombra.

Como se adiantar às forças da Sombra?
As forças ditas da Sombra (nesta dimensão, prefiro chamá-las de forças de controle) são forças que estão a

par, desde milhares de anos, dos ciclos, em particular, das passagens de Marduk, de Hercólubus, das
passagens de Nibiru, das passagens por alguns eventos astronômicos extremamente importantes.
Elas basearam o conjunto da evolução da história da Humanidade sobre esses conceitos de ciclos.

Aqueles que, pelo conhecimento das datas, do clima e das modificações que ocorrem nesse sistema solar,
controlam a Humanidade.

Mas esqueceram de uma coisa que não poderiam saber, é que a Luz chegaria bem antes desta data e, isso,
eles não podiam saber, porque esses maus rapazes não têm acesso completo, se quiserem, a essas

dimensões superiores.
Eles têm acesso a uma dimensão temporal: eles podem ir ao futuro ou ao passado, mas dentro desta mesma

dimensão, eles não podem conhecer o que vem de outros sistemas solares, ou de outras galáxias.
E é exatamente o que está acontecendo.

Portanto, empregando uma expressão trivial, vamos superá-los por um triz e é por isso que eles estão se
transtornando, e é por isso que eles se agitam em todos os sentidos, porque eles sabem, de maneira

irremediável, que perderam totalmente esta dimensão que existia apenas pela sua criação.
Eles não poderão mais prender nenhuma alma neste mundo e neste universo, isso acabou.

Resta, agora, fazer as coisas corretamente.
Eu empreguei a palavra, como o Arcanjo Miguel, limpar um pouco o terreno do jogo, se quiserem, de maneira a

que as coisas ocorram em ordem, em harmonia e na Beleza.
Portanto, o que acontece atualmente corresponde a uma etapa essencial e esta etapa essencial é agora, ela

não é em 2011, ela é imediatamente.

***

Questão: quais são as coisas mais importantes para subirmos da melhor forma possível em
Vibração? 

Então, as Vibrações, a Radiação, se quiserem, do Espírito Santo, as Radiações do Ultravioleta, as Radiações
da Fonte, são, todas, potentes.

Como não bloquear, se quiserem, essas energias?
O maior obstáculo do ser humano é o mental, ou seja, assim que vocês se põem a refletir (sobre a vacina,

sobre o seu futuro, sobre o dia a dia), a irradiação cósmica não pode atingi-los.
É tão simples assim.

É por isso que, na última semana, eu solicitei um esforço da Consciência, para subir na Vibração.
É nesse sentido que o Arcanjo Miguel irá lhes solicitar, durante uma semana, para subirem na Vibração e não

mais durante uma ou duas horas, mas durante uma semana inteira.
O ser humano é muito potente, então, como subir na Vibração?

Parando o mental.
Então, se, para você, for cozinhar que para o mental, cozinhe e pense na Vibração.

Se, para você, for cantar, então, cante e pare o mental.
Se, para você, for colocar cristais, então, coloquem cristais.

Se, para você, for fazer uma oração, ainda que seja uma oração repetitiva, se você sentir a Vibração, então,
faça-o.

O que é a Vibração, a subida vibratória?
É quando o mental se coloca em repouso, quando vocês não são mais controlados pela consciência comum,

quando o chacra da Coroa se põe a Vibrar e quando o chacra do Coração se põe a Vibrar em uníssono.
Naquele momento, vocês mudam, vocês provocam uma metamorfose e uma Translação Dimensional.

Compreendem isso?
Entretanto, há um protocolo que foi dado mais de uma vez, é o protocolo de ‘Meditação sobre o Coração’ (1),

de RAM, que utiliza a focalização da Consciência sobre seis zonas vibratórias específicas.
Ele dá início, muito precisamente, à Vibração do Coração.

Quando a Vibração do coração se ativa, vocês saem desta Dimensão, mesmo tendo os pés sobre a Terra.
É isso que é preciso realizar, a cada minuto ou a cada oportunidade, quaisquer que sejam suas vidas, mas,

sobretudo, não deixar o mental embarcá-los nos medos, nas reações, porque é o meio de cortar as Vibrações
e o Pai sabe que, lá em cima, nós fazemos de tudo para que essas Vibrações cheguem sobre a Terra, nós

fazemos de tudo, mas, os outros, também, fazem de tudo para que as Vibrações não cheguem aí.



Então, o que eles têm como meio para impedir as Vibrações de chegarem?
Eles têm o medo, portanto, eles geram o medo: o medo da economia, o medo da doença, e o medo da

ditadura, e o medo da perda de liberdade.
Mas vocês são livres nesse mundo?

Absolutamente não.
Vocês não têm qualquer liberdade.

Vocês são livres para não irem trabalhar amanhã?
Não, porque vocês irão me responder que é preciso pagar tal coisa, tal coisa.

Portanto, a liberdade não é algo que corresponda à sua vida, ela corresponde ao seu Espírito, eventualmente, à
sua liberdade de pensar.

Vocês creem ser totalmente livres do que pensam?
Sim, se não ouvirem o rádio, se não navegarem na internet (exceto para ler as mensagens, certamente) e se

vocês cortarem todos os meios da mídia.
Naquele momento, vocês podem declarar-se livres, mas admitam que isso dificilmente é realizável, atualmente,

não é?
Portanto, subir na Vibração é o único modo de encontrar e de adquirir a Liberdade que está a caminho para

vocês, independentemente do que queiram lhes fazer crer as mídias.
Isso é muito importante de compreender.

E, sobretudo, o motor da Liberdade é o motor da elevação Vibratória e, isso, nós o dissemos inúmeras vezes,
é a Alegria.

Se vocês fossem capazes de rir uma hora por dia, nós não teríamos qualquer preocupação.
Não teríamos medo por vocês.

***

Questão: Isso significa que depois de 29 de setembro tudo para? 

Não verdadeiramente.
Tudo começa.

Se devêssemos «parar» algo, isso apenas poderia se fazer graças a uma intervenção maciça das
Embarcações de Luz.

Quando eu digo maciça, vocês sequer imaginam o número, porque queremos a todo custo salvar esta
Humanidade, mas preferiríamos (e isso é muito mais fácil de compreender, também do seu ponto de vista) que

a Humanidade passasse pela metamorfose sozinha.
Com a nossa ajuda, certamente, porque, sozinhos, vocês não iriam saber, mas, metabolizando as energias e

os raios cósmicos que há nesse momento aí, teremos tempo, vocês e nós, de fazer de modo com que o
máximo de seres humanos possa aceder a esta metamorfose.

Nós esperamos uma revolução total da Consciência, mas não uma revolução pela guerra, não é?
Uma revolução pelo Amor e pela Vibração.

E temos muita esperança de ali chegar.

***

Questão: o seu discurso de hoje parece ser muito mais confiante do que aquele que teve semana
passada.

Não é mais confiante, é radicalmente a 180º, por uma razão muito simples: quando me expresso, eu lhes digo a
Verdade.

Na semana passada, tudo estava complicado, literalmente.
Nós encontramos a solução.

Então, sim, o meu discurso está a 180º.

***

Questão: quando vivemos já um início desse processo e há um problema fisio-energético que cria
um bloqueio no nível cerebral, bloqueando o acesso da Coroa a essas Vibrações, o processo

transdimensional pode ser bloqueado?

Não, porque vocês não sabem o que vai ocorrer, no último momento.
Obviamente, ainda uma vez, eu repito, aqueles que fusionaram a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração são



os Ancoradores da Luz e os Transmissores da Luz, mas isso não quer dizer que os outros são deixados de
lado.

Isso quer dizer, simplesmente, que eles têm um trabalho de transmutação talvez mais importante a fazer, não
de purificação no nível kármico, ou outro, eu falo de subida Vibratória.

Então, talvez o que é o bloqueio biológico, nós iremos sabê-lo no final de setembro.
Talvez, também, isso simplesmente significa que essas pessoas deverão viver o fenômeno de Translação,
mas no último momento, sem participar do esforço vibratório, porque elas devem estar protegidas, de uma

maneira ou de outra.
Portanto, não há qualquer julgamento ou qualquer corrida ou qualquer competição com relação a isso.

Por outro lado, obviamente, é verdade que aqueles que têm a oportunidade de viver as Vibrações da Coroa e
do Coração e as novas lâmpadas, obviamente, têm acesso a planos dimensionais aos quais, por enquanto,

vocês não têm acesso, mas isso deve ser um encorajamento e não uma frustração porque, em última análise, o
resultado será o mesmo.

Eu creio, aliás, que a Divina Maria lhes disse na semana passada: ela não quer deixar ninguém para trás, ela irá
estender a mão a todos e isso não é uma visão da mente.

***

Questão: como criar as Vibrações se tivemos acesso a esses aspectos multidimensionais e eles
estão hoje cortados ou bloqueados?

Eles estão cortados hoje, unicamente porque a mídia, o dinheiro, a finança, a saúde, todos esses problemas
que há ao redor de vocês, desde quinze dias, intensificaram a capa de medo que havíamos liberado.
Então, muitos seres humanos sentiram subidas Vibratórias até o final de agosto e sentem um discreto

incômodo, para não dizer de outro modo, desde o início de setembro.
Isso está unicamente ligado a esta luta sutil que existe entre a liberação e o controle entre a Sombra e a Luz.

Então, não se preocupem, tudo isso vai desaparecer, muito em breve.

***

Questão: por que não se chega a imaginar, para mim, que o processo ascensional possa ocorrer
sem o corpo?

A Ascensão corresponde à saída da Ilusão na qual vocês estão presos, que é esta Dimensão.
É o acesso à Luz.

O aceso à Luz se faz em Consciência.
Não é uma morte, quer dizer que a Consciência não se apaga, mesmo se o corpo se apagar, o que é diferente

da morte, isso é muito importante de compreender.
Agora, eu lhes garanto que se fizerem a experiência do seu corpo de Estado de Ser, do seu corpo de Luz, o
corpo imortal ou o corpo de Cristal, para alguns, vocês vão olhar esse corpo no qual estão como um despojo

que não tem qualquer valor.
Entretanto, o mais importante, e sempre dissemos, é a Consciência, e não o corpo.

Então, para nós e para vocês, não faz qualquer diferença entre a Ascensão com o corpo e sem o corpo,
porque, de todo modo, vocês irão se encontrar em um mundo que nada mais tem a ver com este.

Então, o corpo é importante, no nível do material genético, mas não o seu corpo para vocês e vocês mesmos,
aliás, vocês irão pensar a mesma coisa quando se transmutarem dentro do corpo de Estado de Ser.

O que foi chamado de Ressurreição final não é a Ressurreição da carne, tal como quiseram fazê-los crer
através de algumas escrituras, é a Ressurreição do Espírito.

Coloquem-se a questão: por que lhes disseram que vocês são Corpo/Alma/Espírito, mas que têm corpos
sutis?

Por outro lado, para os corpos espirituais e os corpos Divinos, disseram-lhes que não são corpos, disseram-
lhes que são centelhas.
Falta uma ponta, não é?

E a ponta está lá em cima, no sol, quer dizer que, a partir do momento em que vocês «caíram», a partir do
momento em que vocês se precipitaram pelas leis de atração eletromagnética nesta densidade, vocês

deixaram, como diz, inquebrável, no vestiário, o corpo de Luz e ele espera por vocês.
Quando penetrarem o corpo de Luz, eu posso lhes dizer que esse corpo daqui embaixo, nada tem a fazer.

Olhem as experiências das pessoas que fizeram as experiências de morte iminente, como dizem, em inglês,
NDE: quando trazidos nesse corpo, elas dizem que reintegram algo que é a morte.

É isso que vocês são no inferno e na morte, não quando estão lá em cima, é uma questão de ponto de vista.
O ponto de vista do ego e da personalidade é querer manter a integridade desse corpo, da sua vida quotidiana

e de tudo o que faz sua vida comum.



O ponto de vista do Espírito é juntar-se ao Espírito e nada mais.

***

Questão: o que vão se tornar as pessoas que não estão nesse processo de despertar? 

Mas você não compreendeu.
Toda a Humanidade deve passar pelo processo de despertar, uma vez que esta matriz não vai mais existir.

A partir do momento em que não houver mais a possibilidade de prosseguir a experiência (como lhes dizíamos
ainda há um ano ou dois) nesta Dimensão e recomeçar um ciclo (dado que esta terceira Dimensão dissociada

não vai mais existir em lugar algum), conclusão: não há alternativa do que irem viver reunificados.
É tão simples assim e, isso, isso é novo também.

***

Questão: quer essas pessoas «creem», ou não creem?

Não é um problema de crença.
Você pode bem dizer que tal coisa não existe, você pode colocar a cabeça no buraco e fechar os olhos, não é

por isso que a coisa irá desaparecer.
A Divindade, a sua Dimensão de Semente de estrela, é Verdade, ainda que vocês não acreditem.

E vocês não terão qualquer meio de escapar a esta Verdade, dado que não haverá outra Verdade ou outra
experiência.

Vocês compreendem por vocês mesmos o que isso quer dizer.

***

Questão: as orações podem trazer algo a mais, nesse momento?

Eu responderia de modo humorístico: se disserem «bla, bla, bla» com o Coração, isso terá o mesmo efeito.
O importante é a intenção que colocam com a oração.

Eu os lembro de que (está, eu creio, em Mateus) Cristo disse: «não faça das suas orações palavras em vão».
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês podem passar a sua Vida orando com palavras, sem ali colocar o Coração, isso não
terá qualquer valor.

Vocês podem orar chorando e ter um valor porque, naquele momento, vocês contataram o Coração.
Portanto, não há regra absoluta.

Vocês podem orar o que quiserem, tudo depende da qualidade Vibratória do seu Coração no momento da
oração.

Não há oração superior a outra.
Há apenas orações de Coração mais fortes do que outras, mas elas estão ligadas ao Coração.

Agora, se quiserem abordar o problema da Vibração, é diferente, porque, obviamente, as Vibrações vão levá-
los a níveis vibratórios, mas, entretanto, mesmo aí, o Coração será preponderante e predominante com relação

à Vibração gerada pelas palavras da oração.

***

Questão: qual é a utilidade, hoje, de fenômenos de queimações, no nível Vibratório, na base da
coluna vertebral?

Eles tentam lhes dar o Fogo na base.
O que quer dizer?

O despertar da Kundalini, se tiverem a oportunidade de vivê-lo, vocês podem aceder à dimensão do Fogo do
Amor muito mais facilmente.

Vocês sabem, o meu Mestre, Bença Deunov, disse que houve o dilúvio, na época de Noé, esse mundo
terminou na água.

Esse mundo aqui vai terminar no Fogo do Amor.
O Fogo do Amor são as chamas do Amor e é um Fogo devorador.

Esse Fogo pode nascer, no nível da Terra, no nível da sua base das costas.



Ele pode nascer diretamente no seu Coração.
Ele pode nascer, a partir das chaves Metatrônicas, na cabeça.

Esses três Fogos (da cabeça, do Coração e da base das costas) participam do Fogo do Amor.
Quando vocês estão no Fogo do Amor, vocês têm o encargo místico, o encargo espiritual, de irradiar esse

Fogo.
É preciso inicialmente encontrar o Fogo e, quando o Fogo se manifesta a vocês, vocês devem redistribuí-lo

amplamente, por toda parte.
É o que faremos com Miguel: vamos colocar o Fogo por toda parte.

***

Questão: qual é a melhor maneira de redistribuir esse Fogo? 

Deixar o Fogo se exteriorizar.
Não há intenção.

Permanecer, obviamente, na integridade, na bondade, no Amor, no Coração, na Alegria e deixar o Fogo fluir.
Não há necessidade de você direcioná-lo, ele se dirige para onde deve ir.

Esse Fogo é extremamente importante.
Todos os místicos que lhes descreveram fenômenos místicos específicos viveram esse Fogo do Amor.

Há diferentes tonalidades, diferentes colorações, diferentes efeitos, diferentes impactos, também, mas é o
mesmo Fogo que chamamos de Fogo do Amor.

***

Questão: hoje, qual é o papel daqueles que são chamados de Anjos da Transição?

Os Anjos da Transição são os Anjos do Senhor.
Os Anjos do Senhor são entidades que evoluem no que vocês chamariam, vocês, de 3ª Dimensão unificada,

ou seja, de fato, a 5ª Dimensão.
Eles não foram cortados da sua Fonte.

São os únicos seres, conscientes, biológicos, cujo sistema biológico é baseado no mesmo átomo que vocês,
para ser capaz de intervir na sua Dimensão.

Se um Arcanjo se manifestasse (no nível da sua Dimensão e na sua Luz, não por meio de um canal, de um
médium, mas diretamente sobre a Terra), a Terra explodiria literalmente, porque não há amortização.

Nas Dimensões, os Anjos do Senhor ou Anjos da Transição ou Anjo da Ascensão são os Anjos que podem
intervir na sua Dimensão.

As Embarcações de Luz, se precisassem intervir, não poderiam, em caso algum, colocar-se sobre esta
Dimensão.

Elas irão permanecer visíveis, invisíveis, se quiserem, precisamente sobre as duas Dimensões.
Serão os Anjos do Senhor que poderão intervir, ou Anjos da Transição ou da Ascensão.

***

Questão: à noite, durante o sono, podemos participar do combate contra a Sombra? 

Mas parece-me que Miguel lhes disse que vocês não tinham que se preocupar com a Sombra.
Ele disse, desde as primeiras etapas dos Casamentos Celestes: o objetivo é subir a Vibração.

Compreendam bem que vocês estão em uma etapa específica.
Nos tempos antigos, o bem lutava contra o mal.

Hoje, vocês devem compreender e admitir que, se vocês lutarem contra o mal, vocês nutrem a dualidade, ainda
que façam o bem.

É-lhes solicitado para ultrapassarem a dualidade.
Não existe solução final na luta contra o bem e o mal.

Isso é uma ilusão porque se o mal pudesse ganhar, esse mundo não existiria mais, simplesmente, mas o que
existiria no seu lugar não seria a Luz, seria outra coisa.

Então, superem o combate e vão para a Unidade.
Eu creio que, na França, há exemplos flagrantes de pessoas que se interpretavam caçadores de demônios,

que construíram mesmo, eu creio, estátuas gigantescas, não é?
Então, é verdade que muitos seres humanos gostam muito desta noção de combate contra o mal, mas o único

modo de superar o mal é transcendê-lo.



Hoje, lembrem-se de que vocês estão no Apocalipse, ou seja, na Revelação.
Tudo o que lhes foi escondido está sendo revelado: a Verdade com relação às falsidades que lhes disseram a

sua mídia, a Verdade sobre a noção de liberdade.
Por que tantos seres humanos reivindicam hoje para não serem vacinados, para não mais fazerem parte da

manada?
Tudo isso participa do mesmo despertar.

O despertar não é uma luta.
A luta mantém a dualidade.

O bem ou o mal jamais são ganhadores.
A única coisa que está ganhando é a Unidade.

Há uma mudança de paradigma extremamente importante nesse nível, porque vocês estão neste período e se
quiserem colocar fim nesta dualidade (o que será o caso, muito em breve) vocês devem estar na Unidade.

Portanto, querer manter os esquemas de oposição, de contradição entre o bem e o mal, faz o jogo do bem e
do mal, mas não faz o jogo do bem, ou seja, da Luz e da Unidade.

É uma mudança de paradigma.
Há algo de mágico no seu mundo (e que era o meu): um princípio que chamamos de ressonância e atração.
O princípio de ressonância e de atração lhes diz isso: se eu fizer o bem, se eu servir o bem, eu irei colher o

bem.
Então, coloquem-se a questão de porque aqueles que semeiam sem parar o bem são, sem parar, aborrecidos

pelo Diabo ou pelo Escuro.
Eles encontram, aliás, uma justificação aí dentro dizendo «é normal, eu faço o bem, então o mal me ataca».

É mesmo paradoxal.
E coloquem-se a questão: por que os seres que chegam a encontrar a Unidade jamais foram, oh jamais,
atacados pelas forças ditas escuras, porque as forças escuras nada podiam contra eles, eles estavam na

Unidade.
Vocês atraem aquilo em que pensam.

Se vocês pensarem na Sombra, vocês atraem a Sombra.
Se vocês pensarem na Luz, vocês atraem a Luz.

A subida Vibratória não é unicamente um pensamento, é algo que vai fazê-los mudar de ponto de vista, para
fazê-los ir para a Unidade.

A Unidade não conhece nem a Sombra nem a Luz, ela conhece apenas a Vibração da Luz e da Unidade.
A Unidade é Unidade.

A dualidade participa do seu mundo.
Os princípios do eletromagnetismo, que vocês conhecem nesta Dimensão, não existem nas outras

Dimensões.

***

Questão: eu sinto Vibrações no nível do Coração, da cabeça, por vezes sob forma de opressão. É
normal ou uma forma de bloqueio?

Meu caro amigo, isso é estritamente normal.
Lembre-se de que o Arcanjo Miguel falou da pressão da Radiação do Ultravioleta.

Quando uma energia nova se manifesta, seja no nível da Coroa da cabeça ou da Coroa do Coração, não é
sempre uma Vibração suave, leve, agradável, que os transporta.

Isso pode ser também, nas primeiras fases, e por intermitência, uma compressão, uma verdadeira
compressão.

Aliás, alguns seres viveram a abertura do chacra do Coração tendo medo de ter um infarto, porque isso dá uma
dor em forma de barra acima do Coração.

Isso é estritamente normal, isso não reflete absolutamente um bloqueio, mas está em relação direta com a
ativação do que é chamado de chacra do enraizamento da alma e de chacra de enraizamento do Espírito que

estão acima do chacra do Coração.
Por vezes isso dá uma Vibração pesada, como uma dor, efetivamente, de infarto, mas é diferente, assim

mesmo, é menos forte.
Mas, efetivamente, fenômenos de compressão precedem ou acompanham, por vezes, a Vibração.

Não há bloqueio nesse nível.

***

Questão: poderia nos dar a verdadeira cor dos chacras unificados? 



Mas todos os chacras são de Luz Vibrante, de cor branca.
O espectro eletromagnético dividido em 7 cores é específico da sua Dimensão.

No corpo de Estado de Ser não há 7 chacras, há 12 chacras.
Vocês redimensionam os seus chacras sobre a Vibração espiritual.

São fluxos de Luz, esses fluxos de Luz não são nem iridescentes, nem coloridos, eles pertencem à Luz branca
ou à Luz que eu qualificaria, para vocês, de incolor.

Sobre esse limite dimensional há 12 chacras.
Esses 12 chacras são ou de Luz incolor, ou de Luz Vibrante de cor branca, brilhante.

Mas os chacras não são algo que os seguem, de dimensão em dimensão, é preciso bem compreender.
Os chacras são o encolhimento, é linguagem simbólica, não completamente a Verdade, mas dificilmente posso

expressá-la de outro modo.
Sempre lhes disseram que um chacra estava em relação com um corpo, é muito mais do que isso: um chacra é
a condensação de um corpo (não confundir com as auras ou os corpos espirituais que são ainda outra coisa).
Hoje, os chacras, os seres humanos estão em profunda transformação, devido mesmo ao fato da ativação da

Coroa radiante do Coração, da cabeça e do sacro.
Para alguns, os três estão, lembrem-se, impressos com o Fogo do Amor.

Esse Fogo do Amor é uma Vibração extremamente rápida que induz uma Vibração ionizante que transforma,
que devia transformar, literalmente, o DNA.

Portanto, é um Fogo, é uma Vibração, antes de ser uma cor e uma forma.
Então, não posso lhes dar cores reais, eu posso lhes dar as cores, para um indivíduo.

Não há normalidade, como dizer, a aplicar sobre todos os indivíduos do planeta.
Vocês podem ter alguém que tem um primeiro chacra verde e salmão e que esteja completamente normal, e

há outro indivíduo que vai ter um chacra vermelho, verde e salmão e isso será, para ele, também,
completamente normal, porque isso será diferente segundo a sua origem estelar e segundo as suas linhagens

espirituais.
Não podemos entrar nisso, é demasiadamente complexo, durante a minha intervenção de hoje.

***

Questão: em que consiste a inversão dos polos, e isso está ligado aos três dias?

Então, não vamos falar dos três dias de Trevas ou dos três dias de Luz, há muitos místicos que anunciaram
esses três dias, mas, vocês sabem, eles anunciaram eventos em função de um calendário.

Não esqueçam e não percam jamais de vista que eu lhes disse que modificamos esse calendário para que a
Luz ganhe, sem contestação possível.

Agora, o basculamento dos polos é uma realidade, não somente dos polos magnéticos, mas também dos
polos físicos.

A Humanidade terá ascensionado bem antes, portanto, não se preocupem com essas profecias, nem mesmo
com os aspectos científicos que são bem reais, que mostram que a ionosfera e a magnetosfera estão já

amplamente modificadas.
Ocupem-se das suas Vibrações, é muito mais importante.

Não é mais tempo de se ocupar (como lhes digo, aliás, incansavelmente) do que acontece no exterior.
Ocupem-se da sua Vibração, façam subir a sua Vibração e vocês farão subir a Vibração da Terra que, se vocês
se interessarem pelos três dias, vocês terão enormemente coisas a ler e se leem, estão no mental e não estão

na Vibração.
Hoje, nós temos necessidade de todas as suas Vibrações.

Então, eu não direi mais nada com relação a isso.

***

Questão: Orionis, em agosto de 2008, havia dito que veríamos, em cerca de um ano, Hercólubus, e
sobre isto? 

Hercólubus está visível.
Coloquem lunetas infravermelho e vocês irão vê-lo.

Hercólubus foi filmado por toda parte pelo mundo, não sob as suas latitudes, infelizmente, mas digo-lhes que
não é importante porque Hercólubus é um planeta que provoca efeitos que vocês já percebem.

Os aquecimentos de todos os planetas do sistema solar estão ligados a este planeta.
Os cometas que chocaram os planetas, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), estão diretamente

ligados a Hercólubus.



Os planetas, os asteroides e os cometas que vocês verão no seu Céu, muito em breve, estão diretamente
ligados a Hercólubus, portanto, Hercólubus está visível, mas não é visível, assim, a olho nu, em qualquer

momento do dia.
Ele se encontra muito exatamente atrás de Sagitário e, como o sol está à frente, vocês não podem vê-lo,
exceto talvez ao pôr-do-sol ou ao nascer, muito cedo, do sol, conforme o lugar onde vocês estiverem, no

hemisfério norte ou no hemisfério sul.
Entretanto, ele chega atrás de Sagitário.

É o combate que ocorreu em 15 de agosto.
A partir do momento em que a estrela, chamada Bételgeuse, tornou-se uma supernova, ela enviou a Luz ao

mesmo lugar onde se encontrava Hercólubus e, atravessando Hercólubus, ela diminuiu a sua qualidade
vibratória.

No mesmo momento, ela também golpeou algo que é chamado de Nibiru e eu creio que muitas pessoas
confundiram (e, aliás, Incansável (o canal Jean-Luc), também vai precisar dizer, Nibiru e Hercólubus).

São duas entidades diferentes e todos colocaram o mesmo qualificativo sobre a mesma coisa, mas não é a
mesma coisa.

Hercólubus, de que lhes falou Orionis, é o planeta (é uma estrela, de fato, não um planeta), é uma estrela
sombra, que intervém aproximadamente a cada 3.600 anos.

É chamada de estrela sombra, portanto, ela é apenas visível a partir do momento em que ela for iluminada pelo
sol, mas não estou mesmo certo de que vocês vejam isso, dado que o calendário foi um tanto apressado.

***

Questão: existem lugares com vantagens favoráveis para a elevação desta Vibração?

Então, é preciso saber que os lugares mais favoráveis para a percepção desta Vibração e para a elevação
vibratória são as árvores, onde elas estiverem, porque as árvores são os elos e as ligações entre esta

Dimensão e a 5ª Dimensão.
Todas as árvores são vetores privilegiados desse contato energético.

Há, em todas as regiões da França, lugares vibratórios extremamente fortes.
As regiões montanhosas são, de todo modo, pela Presença de minerais, mesmo não cristalinos, suportes

vibratórios importantes.
É evidente que é muito mais fácil realizar uma subida vibratória em uma floresta do que no metrô, não é?, mas,

entretanto, vocês deveriam poder também ali chegar no metrô.
No início, será melhor encontrar-se em condições prévias propícias à realização disso.

A floresta, a árvore, é um excelente meio, mais do que o mar, que vai absorver a irradiação, enquanto que a
árvore vai restituí-la.

***

Questão: como acompanhar da melhor forma possível um filho que está como em rebelião?

Então, cara amiga, a dificuldade que vive o seu filho está apenas ligada, nesse momento, às lutas interiores
entre o que ele quer desagregar desse mundo (que ele considera agora como uma ilusão), ao passo que, ele,

não está mais na Ilusão.
Contrariamente ao discurso anterior, há, efetivamente, um sofrimento que é vivido entre a intensidade vibratória

das energias que se vertem sobre a Terra e a tomada de Consciência que se faz dentro da sua alma.
O único modo de acompanhar é aumentar você mesma as suas próprias Vibrações, porque isso irá lhe permitir

ajudá-lo.
Querer ajudá-lo, como mãe, como pai, intervindo na materialidade, mesmo com Amor, apenas poderá, e você

se aperceber disso, aliás, colocá-lo na oposição e na rejeição, o que é o caso.
Portanto, convém, nesse caso, fazer um trabalho muito mais sobre a sua própria Vibração, porque é preciso
bem compreender que, ele também, estando aberto e sensível, mais sensível, ao que acontece, vai captar o

seu próprio medo de mãe.
O seu próprio medo de mãe vindo então atingir, nele, as suas zonas de resistência e de medo.

Isso cria um conflito sem fim, portanto, convém ajudá-lo, de início, não projetando mais, de maneira
inconsciente, certamente, este medo de pai, este medo de mãe que, é lógico, eu não a critico, mas eu digo
simplesmente que, no seu nível de acuidade de percepção, isso é para ele um incômodo, mais do que uma

ajuda.
Portanto, convém trabalhar sobre o seu próprio medo de mãe, subindo a Vibração e, naquele momento, você

poderá ajudá-lo estando libertada do seu próprio medo de mãe.

***



Aí está, eu creio que vou trazer, agora, todo o meu Amor, todos os meus agradecimentos, porque, como
sabem, eu gosto muito de dialogar com vocês e eu espero também, com as mudanças a 180º, dar-lhes um

pontapé ainda mais importante para ir para a Vibração da Luz.
Vocês não devem relaxar a atenção para a Luz.

É preciso subir de intenção e subir a Vibração, cada vez mais, mas eu deixarei o Arcanjo Miguel lhes detalhar
tudo isso.

Podem acreditar que estamos com vocês, para vocês e que os amamos incondicional e eternamente.
E, como lhes dizia Maria, nós sempre lhes estendemos a mão.

Passem bem e eu lhes digo, talvez, até breve.

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

1 – ‘Meditação direcionada para o Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIOS mp3 ORIGINAIS:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_250909_-_OMA_-_1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_250909_-_OMA_-_2.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e também muito feliz de vê-los em tão
grande número para vir escutar o que temos que partilhar.

Para aqueles que não me conhecem, eu estive encarnado há pouco tempo.
Meu nome era Omraam Mikhael Aïvanhov.

Hoje, e há muito pouco tempo, eu intervenho como aquele que é o Venerável, como nós chamamos lá em
cima, que preside os destinos diretos do seu mundo e desta Dimensão, particularmente.

Os traços antigos que irão encontrar são chamados, segundo as tradições, de 24 Anciões ou ainda de
Melquisedeques.

Se vocês se voltarem para o que foi chamado na tradição oriental, nós somos chamados, bem pomposamente,
é verdade, de «Lipka Cármicos».

Aí está.
Então, trabalhemos.

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações, todo o meu Amor e, fiel ao meu hábito, vamos, se bem
quiserem, responder às suas questões, porque considero que o mais importante hoje, no seu andamento, é

responder às suas questões, de maneira muito simples, evidentemente.

Não é necessário entrar em questões extremamente complexas.

Então, estou certo de que, entre vocês, muitas pessoas têm, como dizer..., seguido o que foi chamado de
Casamentos Celestes.

Temos, de algum modo, solucionado o problema dos corpos biológicos da Humanidade.

Então, hoje, estamos extremamente felizes e vocês podem congratular-se conosco, porque nós estamos no
caminho, todos juntos, para um futuro e um grande porvir.

Para colocar o quadro do debate, eu gostaria de lhes dizer que, no nível da Humanidade, hoje, resumem-se
duas escolhas.

O.M. AÏVANHOV - 25 de setembro de 2009 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_250909_-_OMA_-_2.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_250909_-_OMA_-_1.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Tudo irá  resultar, se quiserem, para seu futuro individual, desta única coisa.
Então, compreendam bem, eu creio que há muitas interrogações para as pessoas que vivem isto ou aquilo ou

que não o vivem.

Jamais o Arcanjo MIGUEL e o Conclave Arcangélico disseram que o dia 29 de setembro seria uma data limite,
muito pelo contrário.

É o momento em que se revelam, cada vez mais, as energias da desconstrução que vão lhes permitir
reencontrar a sua Liberdade essencial.

Hoje, como vocês constatam, e como nós constatamos também, do nosso nível, o que observamos na
Humanidade, na sua globalidade, é que há duas forças, se preferirem, que estão em oposição.

A primeira chama-se confiança.
Ela os dirige para o seu futuro luminoso, como lhes revelou agora, em parte, o Arcanjo MIGUEL.

Todos vocês aqui são Sementes de estrelas.
A Dimensão em que vivem é uma Ilusão.

Isto eu sei que todas as tradições disseram.

Mas é verdade que, quando se é confrontado com o fato de se alimentar, com o fato de trabalhar, tem-se
dificuldade de crer que é uma Ilusão e, no entanto, é a estrita Verdade.

A primeira força chama-se confiança.
A confiança no que vocês são e o que vocês vão realmente descobrir de novo do que vocês são.

E a segunda força, que é o oposto (o medo) e que vocês veem trabalhar de maneira magistral desde o início
de setembro.

No início de agosto eu empreguei uma expressão trivial, segundo as suas palavras, onde eu empreguei a
expressão «yoyoter de la touffe » (delírio).

Isso queria dizer que o ser humano, a partir da entrada do mês de setembro, seria confrontado com medos.

De um lado, há a confiança e, do outro, há a força que os leva ainda mais para a Ilusão, que está ligada ao
medo.

E, então, a grande questão que vai se colocar a vocês e que já se coloca a cada dia: vocês estão na confiança
ou vocês estão no medo?

Então, eu sei que o que vocês chamam de seus meios de comunicação (mídia) os saturam de informações
desagradáveis, não é?, sobre a crise econômica de início, o que eu já anunciei há alguns anos e que está

apenas no seu início, contrariamente ao que lhes dizem.

E depois houve também, agora, esta história de vacinas sobre as quais eu não vou me estender.

Vocês têm aqui os dois polos da energia do medo.
E, de outro lado, há a energia da esperança, da confiança e da fé, associadas aos Casamentos Celestes.

***

Seja o que for que vocês viverem (e alguns de vocês já chegam a perceber o som ou o silêncio Interior ou que,
para alguns de vocês, vivem apenas um sentimento vago e difuso de paz interior), eu posso lhes assegurar, e

já disse há muito tempo, que os Casamentos Celestes permitiram, realmente, assim como disse Arcanjo
MIGUEL, assentar a Luz nesta Dimensão.

Mesmo se os sinais que vocês esperam impacientemente no exterior se manifestarem, sobretudo, no
momento, no seu ser Interior.

Mas a Revelação da Luz, a dimensão do que chamo de Eternidade, a dimensão do que vocês são em
Verdade, é interior, ela não é exterior.

O exterior é tudo o que faz este mundo, que tentou, desde muito tempo, aprisioná-los no medo.

De um lado, a confiança e a Luz e, de outro, o medo.

Isto é muito importante compreender pois todo ser humano, seja qual for o seu nível de despertar, vive, quer
queira ou não, nessa dupla escolha.

Vocês sabem que as escolhas da Luz foram já feitas há alguns anos, como disse, no ano passado, o Arcanjo
JOFIEL.

Mas, hoje, vocês estão nas últimas revelações.
Então, isto os faz delirar (yoyoter de la touffe).

Pois o mental, que sempre quer se apropriar de tudo, vai lhes dizer
«mas você não pode ser a Luz, olhe o mundo no qual você vive»,

«mas você não pode ser a Luz, é necessário que se ocupe de alimentar a sua família»,
«mas você não pode estar na Luz, você se dá conta do sofrimento deste mundo?».



E é todo o paradoxo e o desafio que vocês têm hoje que transcender.
A Luz está realmente aí.

As forças do Conclave Arcangélico, as forças ligadas à energia de MARIA, que quer salvar todos vocês, sem
exceção, contrariamente ao que disseram certas entidades que não são da Luz, para lhes causar medo, para

querer lhes dizer “atenção, se vocês não pagarem tal coisa serão punidos”.
Isto é uma heresia.

MARIA, todos nós, todos nós queremos levá-los à sua Divindade, sem exceção.
A Graça Divina é eterna e infinita.

Não há oposição ou limitação alguma ligada a qualquer carma, a qualquer doença.

A única limitação que poderá surgir é o medo.
Por que o medo leva à densidade.

O medo leva à retração.

Enquanto que a confiança, a esperança, a fé, os leva para a Luz que está aí.

O Arcanjo MIGUEL lhes disse que vocês vivem um período de sete Etapas extremamente importante.
Então, irão lhes dizer não na mídia, porque muitas pessoas dizem «mas não vemos nada».

Mas obviamente que vocês nada veem.
Por que tudo acontece no Interior.

O dia em que vocês virem no exterior, isso vai querer dizer que o fim final está aí, desta Ilusão.
Mas acontecem muitas coisas, que todos os seus cientistas e aqueles que estão no poder escondem de

vocês, literalmente.

***

A elevação do nível vibratório, não unicamente da Terra, mas do conjunto do seu Sistema Solar, é uma
evidência.

Há, atualmente, assim como disse MIGUEL, uma radiação ionizante que está vindo em cima de vocês.
Ela está aí, quer vocês a sintam ou não.

E ela estará na sua máxima atividade na véspera da festa dos Arcanjos.
E, isto, vocês vão ver e sentir no Interior, e vão ver através de manifestações exteriores.

Recordem-se, no ano passado, ORIONIS lhes falou de um planeta chamado Hercólubus, que iria chegar.
E ele está no seu Céu.

E ele é visível em alguns momentos.
Entretanto, obviamente, se vocês esperarem vê-lo na tevê ou ler sobre ele no seu jornal, vocês podem esperar

por muito tempo.
Pois, obviamente, as forças do medo, como eu as chamo, não querem, sobretudo, que haja uma esperança

nascendo na Humanidade.
E elas bem se aperceberam de que, desde o período de 15 de agosto, as forças que eu chamo de garotos

malvados, opostas à Luz, foram rejeitadas.

Existe, atualmente, sobre este planeta, apenas os medos de alguns seres humanos, que são em número
extremamente limitado em relação à massa de seres humanos que buscam sinceramente a Luz e a Verdade.
E vocês têm a possibilidade, como disse o Arcanjo, e como eu já lhes pedi há 15 dias, para elevar o seu nível

vibratório, para elevar o nível vibratório da Terra, a fim de aceder a esta Verdade.

Aí, eu paro, mas lhes passo imediatamente a palavra.

Tenham certeza, nós iremos tentar avançar juntos no que vocês perguntarem, com relação a este período, ou a
vocês.

Então, é com vocês, caros amigos.

***

Questão: estamos hoje, agora, na quinta Dimensão?

Ainda não, caro amigo, vocês estão no caminho para a quinta Dimensão.

Há alguns planetas do seu Sistema Solar, os planetas que chamamos de 'sistema solar exterior', quer dizer,
situados depois de Júpiter, que já estão na quinta Dimensão.

Quer dizer que os planetas como Plutão, Urano, Netuno e Saturno já na maior parte (não Saturno ainda),
bascularam os seus polos, o que quer dizer que eles passaram na transição ascensional.

Vocês, vocês vivem as primícias através dos Casamentos Celestes, vocês vivem transformações interiores.

Mas o acesso à quinta Dimensão os remete a uma Translação Dimensional onde a Humanidade vai descobrir
que a Ilusão é o que ela acreditava ser a Verdade.

Isso necessita de passar no que é chamado, no Apocalipse de São João, de corpo da Ressurreição e no que



é chamado, pelo Arcanjo MIGUEL, de corpo de Estado de Ser ou corpo de Eternidade.

Se vocês quiserem, e para simplificar, vocês estão sobre a Terra e vocês são aí prisioneiros, todos nós fomos
prisioneiros deste Sistema Solar que foi precipitado, de alguma maneira.

E eu me refiro com isto à história da Queda.

A Queda não é o feito do Homem.
O Homem é uma Semente de Estrelas, um ser de Luz que vem de Dimensões muito elevadas, contrariamente

ao que lhes quiseram fazer crer, com as histórias de pecados, de redenção e outras.

Vocês foram presos em uma matriz eletromagnética criada de maneira artificial e reencarnaram em uma
densidade que chamamos de terceira Dimensão dissociada.

Mas quando chegaram sobre esta Terra, vocês foram obrigados a deixar a sua vestimenta (que é de fato o seu
corpo de Estado de Ser, ou corpo Eterno, ou corpo de Cristal, ou corpo de Luz, ou ainda corpo de Diamante,

segundo o lugar de onde vocês vêm) no vestiário.

E o vestiário, é o quê?
É o que eu adorei na minha existência e que fez, se quiserem, o objeto de todos os cultos de todas as

humanidades, ou seja, o Sol, o que vocês chamam de Sol.

E vocês foram precipitados nesta Dimensão para viver neste corpo biológico que está cortado, realmente, da
sua Divindade, a tal ponto que nas tradições orientais sequer se fala mais de corpo Divino, fala-se de Centelha

Divina.

O verdadeiro corpo Divino é o corpo da Ressurreição, não a Ressurreição da carne, não vamos dizer
bobagem, é uma grande palavra, mas absurdo, o que disseram.

Não há Ressurreição da carne. 
Há uma Ressurreição do Espírito, o que não é exatamente a mesma coisa.

Então, vocês estão a caminho deste futuro.

Alguns seres estão talvez um pouco mais adiantados.
E eles têm a possibilidade de viver no Sol quando quiserem.

Mas isto não é o que vocês chamariam de uma viagem astral, isto não se faz no corpo astral.
A Consciência se transfere diretamente no corpo de Luz e ali encontra a Dimensão dos Arcanjos e pode subir

até a 11ª Dimensão porque, a partir do momento em que vocês estiverem nesse corpo de Estado de Ser,
vocês não estão mais limitados pela matéria.

Vocês se tornaram a Eternidade.

Então, o que vocês chamam de Ascensão, estar na 5ª Dimensão, necessita de um ajuste vibratório entre o
corpo material, biológico, que vocês têm, à base de carbono e esse corpo de Estado de Ser que os espera no

Sol, com o qual vocês devem se fundir.

Alguns seres humanos sobre o planeta, mesmo se o número não for ainda importante (e vocês sabem por que,
eu expliquei a relação dos bloqueios que estavam ligados ao DNA, que não foi sua culpa) são, que quiserem,

capazes de viver essas Dimensões novas.

Lembrem-se de que aceder à nota Si já é alguma coisa enorme.

Na época, há muito tempo, os iogues eram obrigados a passar dezenas de vidas para aceder a esta ativação
específica que está ligada à nota no ouvido, que estava ligada à construção de uma ponte de Luz que era feita

pacientemente, de Vida em Vida, entre a personalidade interior e a alma e o Espírito. 

Era o Antakarana ou o Cordão Celeste, se preferirem.
Hoje, vocês realizaram isto sobre a Terra, por milhões, e no espaço de alguns meses.

É uma oportunidade inesperada e nós os abençoamos e agradecemos por isto, por terem ancorado a Luz
nesta Dimensão. 

Mas agora, como sabem, uma vez que a Luz está ancorada nesta Dimensão, é necessário elevar esta matéria
na Luz.

É a etapa que lhes resta viver.
E isto vai levar algum tempo.

Assim, vocês têm acesso, alguns de vocês, à 4ª ou à 5ª Dimensão.
Mas, enquanto estiverem neste corpo de carne, vocês voltam a este corpo de carne, e vivem a experiência do

que vocês fazem, das suas jornadas, vocês estão ainda na 3ª Dimensão.

Mas o véu cai muito rápido agora, tudo o que foi escondido é revelado.
Olhem, por exemplo, a manipulação que fizeram os maus rapazes há anos (quando eu digo anos, eu quero

dizer milhares de anos).
Mas, agora, com os diferentes meios da mídia oficial, vocês têm a possibilidade de compreender que foram

manipulados em todos os sentidos do termo.

A manipulação aparece claramente, vocês se dão conta de que há algo de errado.

http://mysteryoftheinquity.files.wordpress.com/2011/03/kundalini-energy-2.jpg?w=450&h=624
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Vocês se dão conta de que mentiram para vocês. 
Vocês se dão conta de que as religiões não são realmente o que elas disseram que eram.

Tudo isso assinala também, e vocês o têm no calendário Maia, o fim da era do Poder.

Vocês devem recuperar o seu Poder sobre si mesmo.
Recuperar o Poder sobre si mesmo significa eliminar todos os Poderes exteriores sobre vocês, sejam

familiares, sejam sociais, profissionais ou outros.
É o que vocês estão descobrindo.

Vocês passam (a expressão não é minha, mas eu a achei muito boa) de um sistema de controle total do
humano ao que eu chamarei de Poder sobre Si, ou ainda o sistema da Soberania Integral Humana.

Vocês passam do controle à soberania e isso é algo de fundamental.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de «corpo de diamante»?

Certamente.
Cada ser humano, a partir do momento que se encarnou nesta densidade, foi preso em uma matriz que eu

chamaria de eletromagnética.
Esta matriz eletromagnética é baseada na dualidade do Bem e do Mal.

Isto é simples de compreender, não é?

Vocês deixaram, vindo nesta densidade, nesta Dimensão dissociada, os seus corpos de Eternidade no Sol.
Segundo a sua Fonte estelar, segundo o nível vibratório de onde vocês vinham, vocês deixaram um corpo de

Eternidade diferente.

Existem muitos corpos de Eternidade, com muitas formas, com muitos nomes ligados à sua origem
Dimensional.

O corpo de Luz corresponde a um corpo de 5ª Dimensão.
O corpo de Cristal corresponde a um corpo ligado à 11ª Dimensão.

É a Dimensão que está exatamente acima dos Arcanjos, que corresponde ao que chamamos de Seres de
Cristal ou os Elohim, se preferirem.

Acima desta Dimensão, há seres que estão aqui entre vocês, que são seres de Diamante, quer dizer, que vêm
da 18ª Dimensão.

É por isso que CRISTO lhes disse que vocês jamais devem julgar, por que vocês jamais sabem com quem
estão lidando.

E, por vezes, qualquer um que lhes pareça, como dizer..., não no sentido da Luz, é, certamente, em outras
Dimensões, muito mais luminoso do que vocês.

É preciso, portanto, jamais julgar e é muito difícil hoje, quando as coisas se revelam, como hoje, não é?
É necessário compreender que, estando encarnado nesta Dimensão, cada ser humano está ligado ao seu

corpo de Estado de Ser, corpo de Cristal, corpo de Diamante, corpo de Luz, ou, em alguns casos, corpo de
Triângulo Brilhante (eu voltarei depois nisso, se quiserem).

Mas cada ser humano possui também quatro filiações espirituais.
As quatro filiações espirituais estão diretamente conectadas com o que vocês chamam na Terra de

Elementos: Água, Fogo, Terra e Ar, os quais, eles mesmos, estão conectados de maneira arquetípica com os
planos vibratórios Hayoth Ha Kodesh, ou aqueles a quem chamamos de Rodas nas Rodas, que suportam a

Criação, não é? e que estão no nível da Coroa, quer dizer, no nível de Kether.
Isto é importante compreender.

O que eu gostaria de dizer é que, hoje, são reveladas a vocês muitas coisas.

Alguns seres humanos, depois de terem vivido os Casamentos Celestes, depois de terem vivido a Lemniscata
Sagrada, depois de terem vivido a nota Si, acederam ao silêncio Interior e, depois, acederam ao corpo de

Estado de Ser.

Muitos, efetivamente, permaneceram na nota Si e no silêncio Interior.
Isso já é enorme.

O corpo de Estado de Ser, quando vocês nele entrarem, não têm realmente vontade de voltar e, no entanto, é
necessário, pois vocês têm uma missão, em particular, o que MIGUEL chamou de Ancoradores e de

Transmissores da Luz.
Vocês devem assentar a Luz e irradiá-la.

Vocês se tornam, não irradiadores, ou o que possa se assemelhar a isso, seres que irradiam a Luz.

Ora, a Luz é o quê?

Muitos seres imaginam, nesta Dimensão, que, se você fechar os olhos e ver a Luz, é isso, você está na Luz.



Bem, isto não é verdade.

A Luz é uma Vibração, antes de tudo.
A Luz de que falo não é a Luz que você vê, que é um reflexo.

A Luz espiritual é o Fogo do Amor.

Quando você penetra na Vibração da Luz, você penetra no Fogo do Amor, tal como foi descrito por místicos
que, por exemplo, viveram a Crucificação, como São Francisco de Assis, ou, mais perto de vocês, como o

Padre Pio, ou ainda pessoas que viveram uma União mística com CRISTO e que foram literalmente possuídos,
no sentido mais nobre, pelo Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é o que vem para vocês, é o Fogo do Sol, obviamente.
É o Fogo do Sol Central da Galáxia, do seu Sol Central, mas também do conjunto de Sóis Centrais para o

conjunto desta Galáxia que é Alcyone.

Há também irradiações, que lhes chegam, que são em grande quantidade.
Todo o objetivo dessas irradiações não é o de destruí-los, obviamente, mas de fazê-los ascensionar.

E o trabalho é feito em vocês, no Interior.

A Ilusão foi crer que vocês mesmos, por vocês mesmos e totalmente sós, no seu canto, poderiam
ascensionar.

Isto é o que querem lhes fazer crer aqueles a quem chamaria de espiritualistas mentais, que querem fazê-los
crer que tudo vem de vocês e que nada vem de outro lugar.

Olhem o número de seres humanos que conseguiram se livrar desta matéria.
Não há muitos, não é?

Vocês podem contá-los, tão poucos eles são.
Hoje, é um processo de massa, não é a mesma coisa.

É muito importante compreender isto.

Então, por exemplo, quando falamos do corpo de Cristal, há referências a isto que foram feitas por alguns
místicos que o viveram.

Por exemplo, Padre Pio falou da Fonte de Cristal.
Por exemplo, os Tibetanos despertaram falando de Vajra, ou de Bindu, quer dizer, o acesso a esta Eternidade,
a esse corpo multidimensional que os espera e que é Você, em outro nível, no nível da Verdade e não no nível

da Ilusão em que vivem.

Então, é necessário bem compreender que a Luz, ela está no Interior deste corpo, não é uma irradiação que
vocês percebem no exterior do corpo.

Se alguns de vocês percebem o que chamamos de auras, vocês a veem no exterior.

No que se refere ao corpo de Luz, por exemplo, se você tiver a chance de perceber um Arcanjo ou MARIA que
vem vê-los na cabeceira do seu leito, o que vão ver?

Vão ver alguma coisa que é banhada de Luz, certamente, mas, sobretudo, vão ver uma entidade DE Luz.
Há uma Luz ambiente e há uma Luz que constitui a entidade no Interior da entidade e não uma irradiação.

Isto são as forças astrais.
A irradiação pertence à sua Dimensão. 
A Luz não pertence à sua Dimensão.

Então, um corpo de Luz, é uma Luz.
E a mesma coisa, o mesmo paralelo pode ser feito com o que chamaria de Embarcações de Luz.

Então, vocês chamam isso de discos voadores, se quiserem, de OVNI, de UFO, se forem americanos, não
importa.

Mas é preciso compreender que há Embarcações da Sombra, eu as chamo de sucata, e há as Embarcações
de Luz.

E as Embarcações de Luz, elas estão na Luz, elas não precisam de tecnologia, não é?
Elas são as Merkabah criadas pelos seres vindos de Dimensões superiores para estarem na sua atmosfera

vibratória.

O Arcanjo MIGUEL, os Arcanjos dos Conclaves são, eles mesmos, a sua própria Merkabah, a sua própria
Embarcação de Luz.

Mas os seres mais evoluídos, por exemplo, nós, os 24 Anciões, onde vocês acham que estamos,
em Shamballa ou em Agartha?

Não, nós estamos, atualmente, também, estacionados próximos ao Sol, em um veículo de Luz.
E nós estamos todos lá, em torno do Sol, esperando o momento oportuno e para canalizar, nós também, as

energias e as radiações que vêm do Sol Central, que vêm do seu Sol, que vêm das nossas próprias orações,
para vocês.

***

Questão: o que vem fazer Hercólubus no nosso Sistema Solar?



Então, o que vocês chamam de Hercólubus é conhecido pelos maus rapazes há muito tempo, isto faz parte da
História Suméria.

Hercólubus é seu sistema solar duplo.
É a sua estrela que chamamos de negra, se preferirem, é sua irmã do Sol que passa regularmente no seu

Sistema Solar e que causa certo uma série de modificações específicas.
Não é uma punição e não é para confundir também (como creio que o Cabeça de Caboche fez, e muitas

pessoas), com Nibiru, isso nada tem a ver.
Vocês podem fazer pesquisas nos seus meios de comunicação modernos como internet, vocês podem fazer a

pesquisa com o nome Nêmesis.
Nêmesis é esta estrela escura que chega por trás de Sagitário e que ejeta os cometas que foram esmagados

sobre os planetas do sistema solar exterior neste verão.
E vocês mesmos vão passar nesta região, em breve, do Céu.

Mas não há mais que isto nesta região do Céu.
Isto corresponde a muitas profecias, quando falamos do ponto de Sagitário, vocês o têm em muitos profetas.

Entretanto, é preciso compreender que, nesta região do Céu, encontra-se também Alcyone, quer dizer, o eixo
galáctico, se quiserem, o centro galáctico; encontra-se também neste lugar uma estrela de Orion que se chama

Betelgeuse.
Encontra-se também Antares.

E se encontram ainda muitas coisas que têm uma influência direta sobre a sua evolução e que chegam agora
ao seu final.

Então, obviamente, a Consciência Nova, uma energia de transmutação, provocou uma série de modificações
no conjunto deste Sistema Solar e de outros sistemas solares, aliás, que estão no alinhamento em relação ao

centro galáctico naquele em que vocês já estão, mas que irão atravessar em breve.

Este evento é conhecido, obviamente, e lhes foi escondido por aqueles que os dirigem e que têm poder sobre
vocês, quer dizer, aqueles que os governam.

Eles sabem, obviamente.
Eles sabem de muitas coisas.

Mas, eles, não tiram as mesmas conclusões que vocês. 
Vocês, vocês sabem, e espero que saibam, que isso assinala a Ascensão, a Translação Dimensional.

Eles, eles estão convencidos de que é o fim desta vida sobre a Terra.
Não é absolutamente o caso, certamente.

É a transformação da vida para todos aqueles que quiserem e que poderão aceder a esta Vibração.

Então, Hercólubus não é um planeta de alguma punição.
Ele faz parte de um cenário e de um plano cósmico, eu diria, de um relógio cósmico e de um plano da Luz.

A única diferença em relação ao ciclo anterior, ela é enorme, pois a Ilusão sobre este planeta e os planos de
ação/reação duram desde muitos ciclos, não um ciclo de 50.000 anos, mas vocês terminam um grande ciclo

de 6 vezes 50.000 anos.
Alguns de vocês estão aí usando suas calças e suas botas há 300.000 anos, isso é enorme.

Então, hoje, é o final de um grande ciclo e não unicamente de um pequeno ciclo.
Então, não é que você, no nível deste Sistema Solar, vai liberar as portas da Ilusão.

É um conjunto de sistemas solares, que estiveram privados de Luz, que vão reencontrar a sua Dimensão
eterna. 

Portanto, é uma grande festa cósmica, na qual esperamos ver a maioria dos seres humanos aderir.
É muito importante.

***

Questão: quantos anos terrestres é preciso ainda esperar para a grande festa cósmica?

Cara amiga, não são anos.
Vocês entraram nesse momento, e como disse o Arcanjo MIGUEL, ele disse várias vezes que os Casamentos

Celestes foram a concordância de ressonância entre o relógio espiritual e o relógio terrestre.

Várias vezes lhes dissemos que não havia adequação, e era verdade, entre o tempo terrestre e o tempo
espiritual, entre o tempo humano e mesmo o tempo astral.

Esse tempo é passado, também.
Por quê?

Porque vocês entraram sob a influência da irradiação do Sol Central.
Quer dizer que vocês entraram sob a influência das irradiações multidimensionais.

Então, quer chamem de galácticas, de cósmicas, de raios X, de raios ionizantes, há vários tipos de radiações
que chegam a vocês.



Portanto, não é certamente uma questão de anos.
Como sabem, e como sabem também os maus rapazes, há uma contagem regressiva.

Para eles, eles conhecem a data exata do final da contagem regressiva.
Eles quiseram fazer crer à Humanidade que o final da contagem regressiva seria 21 de dezembro de 2012,

para insinuar, no ser humano, que teríamos tempo, não é?
E esta data circula há muito tempo, mesmo nos meios que vocês chamam de New Age ou nos meios

esotéricos.
É preciso saber que a data não é aquela.

Então, obviamente, somente o Pai conhece a data.
Mas o Pai conhece a data em função de um relógio cósmico.

E o relógio cósmico está sob os seus olhos.
É agora.

Portanto o tempo, tal como conhecem, desse quinto Sol, termina em 21 de outubro de 2011.

Mas o que não sabem os maus rapazes que, eles conhecem esta data, é que eles teriam tempo de instalar,
tranquilamente, as coisas desagradáveis que eles queriam lhes fazer (ou seja, o que vocês chamam de Nova

Ordem Mundial) e de lhes colocar a camisa de força, além da que vocês têm.

Mas, obviamente, eles não tinham acesso a essas Dimensões situadas além do sistema solar, porque, estando
fechados na terceira Dimensão, eles têm acesso até a quarta Dimensão.

Dito de outro modo, eles não podem fazer viagem temporal.

E eles não poderiam saber, independentemente do Sol Central no qual vocês vão passar, isto eles conhecem.
É por isso que eles querem se enterrar, obviamente, para evitarem esses raios, e voltarem depois.

Mas eles não podiam saber que as irradiações que chegam, ou, se quiserem, as supernovas (que se chamam
Antares e Betelgeuse) foram esperá-los a partir de 15 de agosto.

É preciso saber que a distância de Betelgeuse, que era de mais de 700 anos-Luz, não é mais do que 200
anos-Luz.

Quer dizer que a detecção do que chamamos de raios gama, que começaram a chegar a partir de 15 de
agosto, vão estar no máximo nas próximas semanas e e meses.

Isto não vem destruí-los, isto vem despertá-los, pelo Fogo do Amor, ao seu Estado de Ser.
Mas, disto, eles não podem saber.

Eles jogaram o que podiam para colocar a mão na Humanidade, a cada final de ciclo, apesar dos ciclos de
Criação iniciados, até mesmo, por ORIONIS, para contrariar os seus planos.

Hoje, a Luz venceu.
E nós queremos que vocês vivam também esta vitória da Luz.

E ela não é dentro de 10 anos, não é daqui a 20 anos, ela é para, o mais tardar, daqui a dois anos.
Nem um ano a mais e nem um dia a mais.

Tudo vai acontecer, mas de maneira abreviada.
É muito importante compreender.

MARIA está pronta.
O Conclave Arcangélico entregou as chaves a Maria.

MARIA está pronta para lhes dar a mão, a todos vocês, a todos aqueles que quiserem ir para a Luz.
Quer vocês tenham alcançado o corpo de Estado de Ser ou não, no momento.

Aqueles que alcançaram o corpo de Estado de Ser hoje devem se lembrar de que «os primeiros serão os
últimos».

E de que «os últimos serão os primeiros».
Eles têm um papel de assentar a Luz, de irradiar a Luz e de revelar o Fogo do Amor na Humanidade e nada

mais.

***

Questão: quem acompanha esses processos?

Caro amigo, o que eu posso lhe dizer, é que não são apenas os Arcanjos, MARIA e os 24 Anciões que estão
aí.

Há milhares de entidades da Luz que estão aí, de diferentes Dimensões e de diferentes Galáxias, de
Multiversos.

O evento que acontece neste Sistema Solar é extremamente raro.
E, portanto, nós todos viemos ajudá-los e assistir ao espetáculo.

E eu mesmo não conheço os nomes de todas as Confederações de Luz que estão aí.
Elas são inumeráveis: há as que vêm das Plêiades, há as que vêm de Arcturus, há as que vêm de Vega da Lira,

os Anjos do Senhor.
Elas estão todas aí para assistir a sua Translação e para ajudá-los.



Elas estão todas aí para preparar o retorno do Mestre da Luz que virá, assim que a Luz estiver instalada sobre a
Terra.

Nós somos, como diria o outro, legiões, e uma legião de Luz, e legiões de Luz.
Compreendam bem, por outro lado, que vocês são seres de Luz que foram presos nesta Dimensão.

Lembrem-se disso.

Isto tem o que como consequência?
Isto quer dizer que mesmo um Arcanjo que se manifesta próximo ao Sol, como alguns podem vê-lo nesse

momento, manifesta-se através dos Elementos: o Fogo, os cometas.
Mas não pode se manifestar em pessoa.

Por quê?
Porque, mesmo um Arcanjo ou um Anjo, se viesse a se aproximar muito de perto desta Dimensão que não está

ainda transmutada, ele seria preso, ele também, nesta matriz.
É exatamente o que lhes aconteceu.

Então, nós esperamos a resposta da Luz sobre a Terra, que vocês subam um pouco, a fim de que lhes
estendamos a mão.

Mas nós não hesitaremos em intervir se os quase milhares de pessoas, não mais, quiserem levá-los a alguma
coisa que vocês não merecem.

Percebam: há sobre a Terra, vamos dizer 80%, talvez um pouco menos, de pessoas indiferentes, que não
sabem o que acontece nesse momento.

Nós os chamamos de manada, mas não é pejorativo.

Há 15 a 20% de pessoas que procuram a Luz, de maneira ativa e autêntica.
E há 0,00001% de pessoas que os «chateiam», como se diz.

Então, é necessário ser lógico, de todo modo.

Elas só esperam uma coisa, essas pessoas.
É que vocês entrem em reação e em rebelião e na emoção e no mental.

Ao passo que o seu trabalho é a elevação Vibratória e nada mais.

E vocês vão ver por vocês mesmos, agora as radiações estão aí.

O Arcanjo MIGUEL anunciou, o seu Sol verte quantidades fenomenais de raios X, de raios gama e de
partículas diversas na sua Terra.

Vocês as recebem atualmente e elas vão se amplificar nos próximos dias.
Esta é uma realidade e, aliás, eu penso que eles não possam escondê-la mais por muito tempo.

Elas já são visíveis, não aos seus olhos, elas são sentidas no nível Vibratório, mas elas são visíveis pelos
olhos dos telescópios que estão em órbita por todos os lugares do Sistema Solar.
Esta é a estrita verdade, não é alguma coisa que aconteça nos planos abstratos.

É muito concreto e acontece na sua Dimensão.

*** 

Questão: eu tenho os ouvidos que zumbem há vários anos. É a nota Si?

Bem, é necessário bem compreender que no nível de sons, há vários sons que expressam o que eu já disse,
ou seja, a ativação do Antakarana ou do Cordão Celestial.

Nos escritos antigos, nos Yoga Sutras, nos de Patanjali, nos Kriya Yoga, há uma série de sons que foram
descritos.

Há muitas pessoas que vivem esses sons e que são convencidas de ter um tumor na cabeça ou uma doença,
não é?

Há também fenômenos realmente médicos.
Mas, se você perguntar às pessoas, vai perceber que esses sons são modulados, eles intervêm em momentos

precisos.
E, se você olhar bem as fases lunares, você vai perceber que elas são regidas por eventos lunares, mas

também por outros eventos, vamos chamar isso de eventos ligados a celebrações, como por exemplo, Wesak,
como por exemplo, o Novo Ano, o nascimento da Primavera, os equinócios, os solstícios etc., pois isso

corresponde a Vibrações específicas.

Agora, como saber se é a nota Si?
É evidente que quando você ouve uma Vibração, um som e que quando você medita, que o som se amplifica
antes de passar ao silêncio, se você for capaz de acessar, você constata que existe uma relação entre o seu

alinhamento, o seu estado Interior e a Vibração ocorrida no seu ouvido por um som.

***

Questão: como ajudar a minha filha a desenvolver a espiritualidade?



Então, querida amiga, você deve compreender uma coisa.
É que o seu filho não é seu filho.

É uma alma livre e soberana.

Enquanto você quiser fazê-lo aderir às suas crenças, mesmo que elas sejam as mais nobres e as mais
verdadeiras possíveis, você interfere no seu próprio livre arbítrio.

A única maneira de ajudar uma alma (eu falo no nível espiritual, não é proibido dar dinheiro, dar a mão ou
socorrer), eu falo de ajudá-la espiritualmente, a única ajuda é ser você mesma no Amor e nada pedir.

A partir do momento em que você entrar nas palavras ou na necessidade de fazer aderir o outro às suas
crenças, você já está na violação do livre arbítrio.

Como você quer ir para a Luz querendo, à força, levar os outros?

É muito louvável, no nível humano, mas, no nível espiritual, isto não pode ser.
Você deve ficar na neutralidade e na Radiação do Amor.

Você propõe o Fogo do Amor.
Se você estiver, você mesma, no Amor, a sua irradiação pode ser suficiente para levar outras almas, mas

jamais deve atrair por uma sedução, por palavras ou por crenças ou por convicções.

Você acha que um ser humano, mesmo que você tenha experimentado a Luz e o Estado de Ser, mesmo que
você tenha navegado nas Embarcações de MARIA, vai segui-la por que você vai lhe dizer, seja seu ascendente

ou seu descendente?
Um pouco de lógica.

Ele mesmo não acessou isso.
Ele vai dizer que você é tola e terá toda razão.

Por outro lado, se você estiver no Amor e se você emanar esse Fogo e esta Vibração de Luz, nesse momento
haverá, se a sua energia estiver próxima, captação desta Vibração, deste Fogo e deste Amor.

E, naquele momento, haverá, ainda que eu não goste desse termo, Conversão.

Este foi o caso para o Padre Pio.
Este foi o caso, por exemplo, para Marthe Robin.

Este foi o caso para mim.

Mas não são as palavras que transformam os seres, obviamente, jamais, porque se você adotar palavras sem
vivê-las na Essência, você está na dependência e você está nas cadeias.

Olhem, na minha vida, na Fraternidade (eu tomo sempre este exemplo): eu decidi que o sal deveria estar lá e
durante 20 anos, colocaram-me o sal no mesmo lugar.

Isso se chama como, Liberdade espiritual, isso?
Não, eu creio que não.

Por outro lado, aqueles que experienciaram aproximar-se de seres que estão talvez mais próximos da Luz e
que tiveram contato com certas energias, esses seres que procuram realmente a Luz, bem, se transformam,

pela Radiação de Luz.

Mas você não pode convencer ninguém por palavras.
E você não pode, sobretudo jogar com os seus ascendentes ou descendentes por que isso não é a Ordem da

Luz.
Você deve deixar o outro livre.

Você pode lhe propor a Luz, a Vibração, mas nada de palavras, sem isso você interfere no seu livre arbítrio.

Qualquer um que não tenha experienciado a Luz, você bem lhe fala da Luz, ele vai escutá-lo, talvez vá achá-lo
interessante, mas se ele mesmo não viveu esta Luz, como você quer que ele se junte?

Pelo princípio da fé, simplesmente?
Mas a fé não é suficiente, mesmo se a fé for a base de tudo e, sobretudo hoje, eu repito.

Mas se você não tiver fé na Luz, não é falando de Luz que o outro vai encontrar a fé na Luz, não é?
É um problema delicado.

É preciso se elevar na Vibração.
A única maneira, coletiva e individualmente, é vocês elevarem cada vez mais as suas Vibrações.

Quanto mais os seus chacras se ativarem, mais vocês vão irradiar esta Vibração e esse Fogo.
E aqueles que estiverem perto desse Fogo, irão recebê-lo, em Verdade e não nas palavras, ou na cabeça,

nem na emoção.

Você deve se tornar contagioso, pela Luz e pelo seu exemplo, também, no comportamento, na boa vontade, na
sua integridade.

Obviamente, se você viver a Luz e, entretanto, viver ainda coisas desconectas por muito tempo, a Luz vai fugir.
Há uma adequação, se você quiser, entre o Amor, a Vibração, a Luz e o comportamento humano, é lógico.

Lembrem-se de que a Luz não pode combater nesta Dimensão.



Quando MIGUEL lhes disse que combateu, lá em cima, ele falou dos planos intermediários, ou seja, do que
chamamos de planos astrais que estão situados além da 3ª Dimensão, na 4ª Dimensão, astral/mental.

Mas aqui, todo combate está ligado e você o vive há tempo suficiente para compreender que a Luz jamais se
impôs frente à Sombra.

É muito simples, pois o princípio de dualidade mantém, propriamente falando, a existência desta Dimensão.
Você pode apenas elevar as suas Vibrações de Luz, tornar-se Luz e irradiar o Fogo do Amor, não há alternativa

se você quiser ver os seus aderirem ou levar o máximo de seres humanos no caminho do retorno.

***

Questão: se, em meditação, não ouvimos nada, como saber se ativamos esta nota Si?

Se você não ouve nada, é que você não está na nota Si.
No período de meditação, há de início vários sons que aparecem.

Depois, aparece a nota Si, antes do silêncio.

Nesse estado meditativo, alguns seres não vão sentir as Vibrações, nem o som, mas vão sentir um
apaziguamento geral, é já uma etapa importante.

Entretanto, acessar o silêncio Interior lhes permite, instantaneamente, acessar o corpo de Estado de Ser.
Portanto, se você não tiver a nota Si e se você não tiver o silêncio Interior e, então, o acesso ao Estado de Ser,

significa mesmo que você não está ainda nesta etapa, simplesmente.
Mas essa não é uma razão para parar.

Então, evidentemente, há pessoas que vão se dizer «bom, isso não é verdade, isso não se refere a mim».
Então, elas terão razão.

Se você não acreditar em algo, não o faça.
Se você não vibrar, é que o momento ainda não chegou.

Então, a questão que se coloca: é preciso continuar ou é preciso fazer outra coisa?
Mas, aí, é uma questão na sua alma e na sua Consciência, eu não posso responder no seu lugar.

Entretanto, não é porque você não vive o Estado de Ser ou a nota Si que isso significa que os outros não
estejam vivendo.

Há milhões de seres humanos, eu diria mesmo dezenas de milhões de seres humanos, que vivem isso, neste
momento.

O som Si é uma Vibração que é percebida sob a forma auditiva.

O que se pode dizer é que depois desse som, o Arcanjo MIGUEL lhes falou do silêncio Interior.
Há outra oitava que alguns seres ouviram, que chamamos de Música das Esferas.
A Música das Esferas corresponde à ativação do plano mais alto do Antakarana.

Corresponde ao contato com o Espírito da Eternidade.

Entretanto, o conjunto de sons percebidos no exterior do ouvido participa da Vibração.
É preciso bem compreender que esse som (seja qual for o nome que vocês o chamarem, é preciso chamá-lo

de qualquer coisa), os orientais chamam de Siddhi, aliás, uma forma do Yoga é o Siddha Yoga.
O «Nada» que ouvimos é o som da alma. 

Obviamente, esse som é ouvido fora da orelha.
Corresponde à Vibração do chacra que está situado na ampola da clariaudição, que vocês ouvem, que assinala

o contato com a alma.
Portanto, agora, qual é o interesse de poder reproduzi-lo em um instrumento musical?

Quando você ouvir a Música das Esferas (para aqueles que tiveram oportunidade de ouvir esses milhares de
coros de Anjos cantarem ao mesmo tempo como milhares de violinos), nenhum instrumento de música poderá

superar, não é?
Então, a melhor definição que se pode encontrar, é aquela que foi dada pelo Arcanjo MIGUEL e que foi

descrita pelos seres humanos que viveram aquilo, ou seja, a nota Si ou o som Si.

Isto pode ser entendido como um Si.
Agora, um músico que o ouve lhes dirá que é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos.

Mas, agora, dizer que esse seja um Si menor ou tal oitava, isso pode ser analisado desta maneira, pois é uma
soma de sons que se resumem em um som.

Agora, como estar certo?
É evidente que, se você meditar, quer você sinta as Vibrações no nível do chacra coronal, no nível de pontos
ativados da Luz, ou, de maneira difusa, quer você sinta uma paz Interior, quer você perceba o seu corpo muito

pesado ou muito leve, quer o som se torne muito forte, obviamente, você está nesta Dimensão, o que você
quer que isso seja?

***



Questão: CRISTO vai se manifestar de novo?

Eu vou responder pelas palavras do Apocalipse de São João.
O Mestre da Luz chama-se CRISTO.

No Sumério, é KI-RI-STI ou Nibiru, NIB-IRU, se você preferir.

O Mestre da Luz vai voltar como partiu.
Ele partiu na nuvem e vai voltar pela nuvem.

Ele partiu em Embarcações de Luz e ele vai voltar pela Luz.
Aqueles que o esperam em um corpo de carne enganam-se totalmente.
Jamais CRISTO disse que estaria encarnado ou reencarnado, ô jamais.

O Apocalipse de São João é muito claro.
É o único Evangelho, independentemente dos Evangelhos Apócrifos, nos quais você pode ter fé, é o único

texto que diz, e, aliás, é dito em outros Evangelhos, que CRISTO voltará como ele partiu.

Aquele que se chamasse CRISTO, em um corpo de carne, seria uma mentira.
E não pode ser de outro modo.

Lembrem, vocês mesmos, podem se salvar.
Nós estamos aí para ajudá-los e para estender a mão a vocês.

Mas ninguém fará o trabalho no seu lugar.

Somente o seu ser Interior, a sua soberania integral, fará de vocês CRISTO à imagem de CRISTO.
Se você esperar ser salvo de maneira exterior, bem, isso não corresponde à realidade, mesmo se interviermos

de maneira visível e direta na sua Dimensão.

Isto não quer dizer que poderemos fazer ascensionar todos aqueles que o quiserem ou que decidirem que,
finalmente, seja talvez bom subir na Luz ao invés de ir a outros lugares.

Somente o seu estado Interior, e eu sequer falo mais de corpo de Luz ou de lâmpadas de MARIA, eu falo do
seu estado de Leveza interior, eu falo da sua Alegria interior, eu falo da sua Confiança Interior.

O medo irá afastá-los da Luz tão seguramente como qualquer coisa que seja oposta à Luz.
Se você quiser ir para a Luz, se você quiser participar dos Casamentos Celestes e dos Casamentos da Luz da

Terra, é preciso que você transcenda o medo.
E eu sei que toda a história da alma humana é baseada, justamente, no medo.

E não conte com um salvador externo.
Nós estamos aí para ajudá-los e para estender a mão e para assisti-los, mas não para salvá-los no seu lugar.

Isto é muito importante compreender.

Eu gostaria também de lhes dizer, certamente, até muito em breve.
Eu lhes trago todas as minhas Bênçãos e eu os abençoo, todos sendo o que são.

E, lembrem-se, subam em Vibração e riam.
Vocês devem estar na Alegria.

Todas as imagens dos seus meios de comunicação e da sua sociedade que os escravizam, há tanto e tanto
tempo, querem mantê-los na ignorância e no medo.

Vocês são seres de Luz.
Vocês não são seres a tornar-se Luz, que, talvez, em um futuro longínquo, iriam tornar-se algo Luminoso.

Vocês são isso na origem.
Compreendam bem isto.

Não há punição.
Todas as aparições que lhes foram anunciadas de maldades, de castigos, são uma heresia.

Nós estamos aí para ajudá-los.
Então, eu lhes digo até muito em breve.

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

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, para alguns entre vocês, de lhes dizer bom
dia pela primeira vez. 

Então, meu nome, quando estive encarnado, foi Omraam Mickaël Aïvanhov.
Estou aqui, eu, para ajudá-los, devido ao fato de meus modestos conhecimentos da encarnação. 

Ajudá-los a ir, com mais facilidade, para este acontecimento que os espera a todos, e que alguns dentre vocês
receiam, que está ligado à grande transformação da Humanidade que vai reencontrar, enfim, sua dimensão eterna. 
É algo mágico. 
É algo muito belo. 

Como o sabem, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler minhas intervenções de há duas semanas, estava, na
época, extremamente inquieto e para aqueles que não o sabem, eu faço uma volta de 180º. 

Tivemos um pequeno bloqueio na Humanidade, o qual se resolve ativamente, nesse momento através do que
observamos, ou seja, como o disse, eu creio, Anael, anteriormente, vocês viveram o que chamam seu mês de
setembro, o início da interiorização de energia com, vamos dizer, algumas dificuldades, não é? com relação aos
meses precedentes, porque havia bloqueios e havia, sobretudo, os maus garotos que tentaram lhes colocar uma
dose de medo na cabeça.

Mas, bem, obviamente, tudo isso termina sempre com a vitória da Luz. 
A Luz já ganhou, como o sabem, lá onde estamos, em nossas dimensões as mais elevadas. 
Nós esperamos agora atualizar isso ao nível desta Terra. 
Então, isto é muito em breve, como lhes disse a Fonte, chamando isso, hoje e amanhã, e ela não falou em termos de
além, ou seja, não temporal, ela falou em termos temporais. 

Nós precisamos de vocês todos. 
Nós precisamos que vocês elevem, como já disse, seu nível de Consciência, seu nível de Vibração, fora do medo
ambiente que querem lhes insuflar, quer isso seja com relação a sua Vida social, à sua Vida afetiva, às vacinas, às
doenças etc. 
Vocês têm agora a capacidade real de se elevar, real e concretamente, acima de tudo isso.

As radiações, como o disse o Arcanjo Miguel, são potentes, que irradiamos todos para vocês sobre este planeta e
sobre os seres despertados, como sobre os seres não ainda despertados, para lhes permitir levantar, de algum modo,
a ponta do véu e perceber que atrás do véu é muito bonito, não é? 
Aí está. 

Então, nesta perspectiva, eu volto agora, como meu hábito, dialogar com vocês e tentar ajudá-los, com relação a
suas questões, a ir para o que vem, em toda leveza. 

Então, eu lhes dou a palavra.

Questão: poderia desenvolver sobre os laços de almas em encarnação, tal como as almas irmãs, as
chamas gêmeas, as almas complementares e como reconhecê-las?

Obviamente, poderíamos falar durante horas sobre isso. 
Então, vou tentar, assim mesmo, fazer um resumo e dar a vocês elementos de natureza sintética.

A primeira coisa a dizer é que, quaisquer que sejam as almas que os rodeiam, quer sejam elas irmãs gêmeas,
complementares etc., etc..., hoje (mesmo se é muito agradável e por vezes desagradável sentir atrações de almas e,
até mesmo, atrações de Espírito), não é preciso cair na armadilha da dualidade. 
Quer dizer que lhes é preciso se conceber como seres inteiros, totalmente sós, é extremamente importante.

Agora, efetivamente, devido ao fato que os véus são levantados, que as distâncias que separavam as dimensões e
os planos estão muito diminuídas, se preferem, vocês todos ouviram falar, ou mesmo viveram, experiências de almas
irmãs, de chamas gêmeas, de almas gêmeas e de almas complementares.
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Obviamente, todos os reencontros que fizeram nesta encarnação, e, em primeiro lugar, aqueles que vocês
reencontram, como aqueles a quem vocês chamam os genitores, são pessoas com quem vocês têm laços de alma
extremamente específicos.

Acima, eu creio, fui suficientemente entendido, há muito tempo, não vamos voltar lá. 
Ao contrário, com relação ao que você pergunta e que concerne preferencialmente aos reencontros que não estão
ligados, «a priori», ao que chamamos as linhas hereditárias: um dia, você passeia, você assiste a uma conferência,
você faz um seminário e, literalmente, você lampeja sobre uma alma que está lá, pouco importa a diferença de sexo,
diferença de idade. 
Há uma atração magnética, indescritível e que não é a mesma coisa que um amor à primeira vista no sentido sexual,
mas, entretanto, há ali algo que é ainda mais forte. 

Então, que isso quer dizer? 
Quer isso dizer que você deve deixar mulher, filho, família, para ir para esta Vibração que você reconheceu? 
Não, porque o que chamamos reencontros de almas existem e existirão mais e mais. 
Então, se a cada vez que você reencontrar uma Vibração que deslancha uma atração específica, você quebra tudo,
isso vai fazer sobrecarregar os escritórios de divórcios, não é?
Então, é preciso prestar atenção. 

A atração mostra uma reconexão e um reconhecimento. 
Além desse reconhecimento, quer isso seja uma alma irmã, quer seja uma alma com a qual há um contrato, quer seja,
ainda mais alto, o que chamamos as chamas gêmeas, jamais lhes foi pedido de se colocar juntos e viver juntos ou ter
uma Vida específica juntos, não.

O que vocês têm a apreciar e a viver, é a reconexão em si, ou seja, a possibilidade de conectar uma parte de vocês
que vocês ocultaram. 
Não é preciso ver o outro como um objeto de desejo, eu diria, ou um objeto com o qual vocês vão construir grandes
ideais, mesmo se, por vezes, há contratos de almas. 

Há almas irmãs que têm necessidade de caminharem, em alguma parte, juntas. 
Mas quando eu digo alguma parte, não é estabelecer uma relação sexual ou amorosa ou privilegiada, se querem. 
Isso deve, ao contrário, abri-los ainda mais porque, aliás, as pessoas que têm esta sensibilidade às almas irmãs e às
almas complementares, quando é a primeira vez, elas acham que isso é mágico. 
E depois, elas vêem que a experiência se reproduz todos os anos e, aí, elas começam a dizer "Uau, que acontece?
Não vou mesmo quebrar meu meio de Vida todos os anos" e elas têm toda razão. 

Vocês têm simplesmente que viver a experiência da Vibração e da energia desta reconexão específica.

Então, as almas que são complementares, são as almas cujas cores são diferentes e elas têm a impressão que
podem se aninhar juntas, mas elas não têm carma juntas. 
É uma reconexão que está além, eu diria, da encarnação. 
É algo que se situa lá acima e não aqui, não nesta dimensão.

As almas irmãs são almas que frequentemente caminharam, lado a lado, em papéis diferentes: irmãos, irmãs,
amantes, maridos, mulheres e ascendentes, descendentes ou relações profissionais importantes, relações fortes
nesse nível. 
Essas almas irmãs se reencontram muitas e muitas vezes e não é fácil viver com uma alma irmã, contrariamente ao
que se poderia crer.

A Vida a mais simples, é a Vida em que as almas não têm um contrato de almas, mas uma missão espiritual,
independentemente de qualquer relação como alma irmã, alma gêmea ou chama gêmea ou alma ligada por um
contrato porque há, nesse nível, uma liberdade e um respeito e uma relação que se situa pela ligação espiritual e não
mais por qualquer relação carnal, afetiva ou de dependência.

A maior parte das relações de almas irmãs são de fato relações de dependência que, mesmo se elas desabrocham,
conduzem, como o sabem, de maneira por vezes discordante, a uma confusão. 
É muito importante compreender. 

Agora, as chamas gêmeas, são, aí, uma reconexão que se faz bem além da matéria, quer dizer, são almas que saíram
da mesma Fonte ou da mesma ejeção da Fonte com relação à constituição primária de sua chama de Espírito, ou
seja, de seus corpos de Luz ou seus corpos de Estado de Ser. 
Mas isso não significa, em caso algum, que há uma relação a estabelecer num plano formal. 
Recordem-se que são reconexões vibratórias que são destinadas, antes de tudo, a lhes render ao que vocês são, na
inteireza, porque vocês são inteiros a vocês totalmente sós, eu lhes asseguro, mesmo se, por vezes, seja realmente
sedutor olhar-se no olhar do outro, admirar-se ou detestar-se, também, no olhar do outro. 
O animal humano é um animal social, mas o que vocês chamam casal é algo específico desta dimensão e que ilustra
a dualidade. 

Questão: quando se vive contatos com os corpos de Estado de Ser ou com os seus potenciais ilimitados,
por que os problemas físicos não são todos curados?



Então, jamais foi dito, caro amigo, que porque você contatou com a Luz ou com o corpo de Estado de Ser que o corpo
físico iria, com isso, por uma Graça misteriosa, viver o milagre absoluto da cura eterna.

Temos todos problemas, na encarnação, que desaparecem quando estamos do outro lado. 
Há os que são frágeis em alguns lugares. 
Em minha vida, também, eu fui. 

Eu sei que hoje a Humanidade, desde os últimos vinte, trinta anos, desenvolveu uma série de teorias que ligam o
corpo físico pelo simbólico, pelas memórias, pela energia, a componentes psicológicos, o que é já muito bom. 
Mas não é preciso crer que, porque vocês vão tocar algo espiritual, vocês vão necessariamente se desembaraçar de
todos os problemas orgânicos.

Eu me explico por um exemplo preciso: imagine, por exemplo, que um dia você está em perfeita saúde e que
descobre, porque o véu rasga, os mundos espirituais. 
Você não compreende nada, mas vive coisas que são muito reais. 
Naquele momento, seu corpo vai fabricar, eu diria, por exemplo, um fibroma. 
E você vai se colocar a questão: «mas que que eu fiz, agora que estou em contato com a Luz, para fabricar tal
coisa?». 
Simplesmente, o fibroma não é uma doença ou uma punição. 
Ele é, nesse caso, o meio de mantê-lo nesta encarnação. 
Mesmo se houve uma lesão, a um dado momento, é necessário compreender que algumas dessas lesões devem
permanecer ainda certo tempo para impedi-los de partir definitivamente no seu corpo de Estado de Ser. 
Então, você não tem que se inquietar. 

Você não será jamais conduzido a viver extremos dramáticos, sintomas ou doenças que você tem. 
Ao contrário, elas estão aí para recordar sua Presença, o desconforto, também, em certos casos, mas isso não irá
jamais até os extremos dramáticos. 
Isso você deve compreender. 

Há seres que, conectando com o corpo de Estado de Ser nesta dimensão, ou quando em viagem no corpo de Estado
de Ser, se não estiverem ligados por algumas pequenas dores no corpo, eles saem do campo. 
Então, temos necessidade de vocês, nesta dimensão, mesmo se vocês descobrem (e vão descobrir mais e mais) a
realidade maravilhosa do que é o Estado de Ser. 

Então, é necessário aceitar que os pequenos desagrados estão aí, às vezes, para recordá-los que vocês têm ainda
um corpo e que não é necessariamente uma punição ou uma falta que está atrás disso. 
Simplesmente, o que vai ressoar e manifestar é, por vezes, relacionado com seu caminho de Vida que é permanecer
encarnado apesar da Luz que descobriu. 
É muito importante compreender isso. 

Questão: não conectar com o corpo de Estado de Ser poderia ser devido a uma falta de perseverança?

Não há qualquer punição e qualquer falta de perseverança. 
Há bem um primeiro obstáculo que definimos, há já três semanas agora, que estava ligado ao que tive medo, ou seja,
ao que se passou nos bloqueios do DNA. 
Isto está sendo levantado e estará terminado na festa dos Arcanjos, em 29 de setembro de seu ano.

Entretanto, foi sempre dito que esperamos somente 1/5 de seres despertados. 
Entendo por despertados aqueles que captam as Vibrações pela cabeça, pelo coração ou pelo som no ouvido. 
Entretanto, esses seres aí vivem já certa forma de paz, certo despertar, de algum modo, da dimensão espiritual.
Mas, para esses seres, há ainda 80% que não terão acesso ao Estado de Ser até o momento final. 
Porque, se lhes mostrassem o Estado de Ser, partiriam imediatamente.
Então, não queremos que partam. 
Aí está. 

Portanto, há, por exemplo, o que sentem, alguns de vocês, a partir do momento em que começam a meditar, nos
horários de Miguel ou independentemente, repetindo as sílabas sagradas, ou as frases que lhes foram dadas, ou
suas técnicas de meditação ou de Vibração, que vão sentir uma paz lhes invadir, a Luz lhes penetrar. 
E, de um golpe, o corpo vai se tornar mais pesado ou, de um golpe, uma parte do corpo, frequentemente as pernas
ou os tornozelos, vai ficar retida. 
E bem, é justamente para que vocês não partam e não é uma punição, é uma proteção (guard-rail), eu diria.

Portanto, não há culpa a ter aí. 
Contentem-se de viver o que vocês têm que viver para subir a Vibração. 
O Estado de Ser lhes será revelado e permitido. 
Ela está já ganha, mas está diferida no tempo. 
É um tipo de seguro de Vida. 

Questão: é útil tratar ainda dos problemas físicos?



Sim, vocês têm, de todo modo, o esforço a fazer para aliviar os sofrimentos, quaisquer que sejam, mesmo se estão
ligados a, não problemáticas, mas efeitos espirituais, certamente. 
Vocês devem colocar um mínimo de atenção, certamente, mas evitem colocar atenções, como esse foi o caso no
passado, em particular de procurar, no passado, uma causa para o sofrimento do presente. 

Vocês são seres que conectaram, a maior parte de vocês, a Luz. 
A Luz está no instante e, a partir do momento em vocês vão procurar uma explicação no passado, vocês vão
despolarizar sua Consciência. 

Para alguns seres, é necessário, em particular se eles não estão ainda despertados nesta dimensão. 
Mas, para vocês que estão despertados, que sentem o chacra Coroa, que sentem as Vibrações, que ouvem o som,
evitem pensar, mesmo se há imagens que chegam de seus passados, de suas vidas passadas.

A Vibração não se encontra no passado, qualquer que tenha sido sua Vibração passada. 
A Vibração não se encontra nas visões do futuro que vocês possam ter. 
A Vibração exata, ela se encontra no presente e no Estado de Ser. 

O Estado de Ser, independentemente do corpo de Estado de Ser, está centrado e alinhado entre a cabeça, o coração
e o corpo. 
A melhor maneira de subir a Vibração é estar no presente e, disso, vocês sabem, isso foi sempre ensinado, não é?

Questão: o sofrimento tem uma utilidade e poderia passar?

Individualmente, ele pode ter certa utilidade, a um dado momento, para uma alma, provocando forças de atrito e de
resistência que vão conduzir para a Luz. 

O Fogo nasce do atrito, certamente, e o Fogo do Amor, também. 
Entretanto, é necessário compreender que nesta dimensão dissociada, o sofrimento é o lote diário de encarnação. 
Entretanto, não é se solidarizando com o sofrimento da Humanidade que você vai ajudá-la a superar o sofrimento. 
Isso é muito importante compreender.

A melhor maneira de ajudar no desaparecimento do sofrimento é elevar a Vibração da Luz. 
Você ajudará muito melhor os seres em resistência e em sofrimento elevando suas Vibrações ao invés de jogando de
salvadores como isso foi criado pelos movimentos humanitários que, eles, mantém a Ilusão da dualidade. 
Porque há o mal, o sofrimento, então, eles levam o bem e eles levam o consolo e, isso, isso pode durar milhões de
anos.
A única maneira de sair disso é subir as Vibrações. 
Isso não quer dizer, atenção, que não é preciso se compadecer ou que não é preciso olhar o sofrimento. 
Isso quer dizer, simplesmente, que não é preciso dar-lhe demasiada atenção vibratória. 

A melhor maneira de ajudar aquele que sofre, é talvez estender-lhe a mão e compadecer, mas, é, antes de tudo, subir
o nível vibratório que é o seu e aquele da Terra. 

Está longe de ser um ato de egoísmo, bem ao contrário, é um ato de Serviço. 

É necessário bem compreender que a ajuda levada, mesmo com a emoção do coração, não é o coração. 
O importante é trabalhar sobre a Vibração e, hoje, vocês o sabem mais que jamais. 

Progressivamente e à medida que vocês sobem as Vibrações, progressivamente o sofrimento se dissolverá, e ele
está se dissolvendo. 
Mas ele passa por forças de resistência extremas. 
Não se esqueçam, não mais, que não foram as dimensões superiores que quiseram o sofrimento, não é? 
Foi sim a conduta do humano que conduziu a isso e nenhum outro.
A Luz não está aí estritamente para nada. 
É justamente a ausência de Luz que gera o sofrimento. 

Questão: Pode nos falar de novo da noção de julgamento?

Então, vou tentar retomar, em palavras simples, os ensinamentos que lhes deu o Arcanjo Anael.

Eu os lembro que o Arcanjo Anael é o Arcanjo da relação, do ar e regente ou reitor, se preferem, do planeta Vênus
que é o planeta, como o sabem, do amor.

O julgamento, qualquer que seja e, sobretudo quando uma pessoa não está presente, os faz descer ao nível da
personalidade. 
É um nível vibratório.

A partir do momento que você coloca uma opinião ou um julgamento, mesmo sobre uma situação que é, que você vê
e que você discerne e que você discrimina como sendo de natureza oposta à Luz, o simples fato de dizê-lo o afasta
da dimensão do coração. 
É uma realidade vibratória. 



E você lê, muitas vezes, que não se deve julgar. 
Então, há também seres que se servem desta noção de não julgamento para continuar seus malfeitos, vocês vão me
responder. 
Mas não é problema seu. 
Seu problema é, para você, estar desperto e em fase de despertar, de não julgar.

Deixem os outros evoluir como quiserem, mas vocês têm, vocês, que fazer o esforço indispensável de permanecer no
coração. 

Ora, o julgamento, o que vocês chamam mesmo, para alguns, o discernimento do bem e do mal, os afasta
inexoravelmente de seu coração.

Se você é um ser intuitivo e sensitivo, você vai funcionar com o que chamamos o terceiro olho e vai se tornar muito
orgulhoso de você porque é capaz de discernir o bem e o mal. 
Você é capaz de ver os prós e os contras de uma situação. 
Mas, isso, você o faz com o terceiro olho, não é? 
Você não pode fazê-lo com o coração, porque, quando você está na Vibração do Coração, está no Amor e, estando
no Amor e a Vibração da Luz, nada além da Vibração da Luz pode existir. 
Isso não quer dizer que você está indiferente ao sofrimento, que você está indiferente ao que se passa nesta
dimensão, na Sombra e Luz mas que seu status vibratório e de Consciência o coloca, queiramos ou não, acima desta
dualidade. 
E é o que lhes é pedido hoje.
Então, o julgamento participa da dualidade.

A Vibração e o amor participam da Unidade e se você julga, você se afasta tão seguramente da Verdade e do Amor
como se você fosse qualquer um que serve as forças da Sombra ou as forças dos maus rapazes, se preferem. 
É muito importante compreender porque os maus rapazes, e esta dimensão dual, é uma Criação. 
Isso, agora, muitos de vocês compreenderam: uma Criação artificial e não da Fonte, uma Criação de maus deuses, se
quiserem, que são de fato os maus rapazes. 
Mas esses maus rapazes são talvez muito mais luminosos que vocês. 
Em outras dimensões, mas eles empurraram o jogo tão longe, eles quiseram tanto se separar da Luz que eles foram
em parte bem sucedidos e, eles, o que lhes interessa, é que esta dimensão perdure, não é?, na dualidade.

Portanto, eles são obrigados de se servir de leis da dualidade e quais são as leis da dualidade?
É o julgamento, o bem e o mal. 

Quando Miguel lhes disse que combate o mal e como ele é representado, se querem na iconografia, quando derruba
o Dragão, isso quer dizer que ele separa, ele faz desaparecer a distância existente entre a Luz e a dualidade, nada
mais. 
Ele remove, ele limpa o que está situado nos planos intermediários que não pertencem à Luz, ou seja, os mundos
astrais. 
Ele libera as entidades. 
Ele libera alguns desencarnados. 
Ele limpa algumas egrégoras e, em particular, as egrégoras de medo nas quais vocês foram mantidos. 

Portanto, se você participa no combate do bem e do mal, você participa da dualidade. 
Hoje, é preciso compreender e aceitar que a solução não é o combate do bem e do mal. 
Ela está na aspiração para a Unidade, para a Luz. 

As palavras de Cristo não disseram outra coisa: «Procurai o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado». 
Certamente, Cristo expulsou os demônios. 
Certamente, vocês podem expulsar os demônios, mas vocês não são ainda o Cristo, não é?
Portanto, obviamente, há seres cuja missão foi, durante muito tempo, classificar o bem e o mal e caçar o mal, mas,
caçando o mal, vocês participam do bem e do mal. 

Procurando a Luz e estabelecendo a Luz, você sobe vibratoriamente, sem, no entanto ser desenraizado ou
desencarnado. 
Você participa da elevação vibratória da Terra que é demandada hoje e quando Cristo lhes disse que à medida que
julgar, você será julgado, é a estrita Verdade, infelizmente, para alguns entre vocês. 
Quer dizer que se você passa seu tempo a ver o bem e o mal, quando chega do outro lado, será focalizado sobre o
bem e o mal que fez e as menores ações que são pecadinhos, eu diria, lhe aparecerão como tarefas impossíveis de
retirar, compreenda isso. 

No mais, quando você julga alguém, quando você coloca uma afirmação sobre qualquer um, que é um julgamento,
quer você queira ou não, você vai emitir uma onda, uma Vibração. 
Esta Vibração não está mais em seu coração porque eu os lembro que a própria Fonte disse: «quando você não
puder abençoar alguém, siga seu caminho». 

Não procure justificar ou julgar porque quando você julga, você emite uma Vibração e segundo o princípio
eletromagnético de atração e de repulsão desta dimensão, você vai criar também certamente uma ligação que



pretende afastá-lo e separá-lo. 
Isso quer dizer que se você diz: «Atenção, tal situação ou tal pessoa é negativa», você vai criar uma Lei de retribuição
cármica de ação/reação, de atração e de ressonância relacionada, de um lado, à situação que você criou, emitido do
julgamento, mas também com relação à pessoa e você responderá um dia ou outro, obrigatoriamente. 

Então, se você quer superar a ação/reação, penetre na ação da Graça, ou seja, no não-julgamento. 
Você deve se manter nisso, cada minuto de sua Vida, a cada vez que tenha um pensamento que os atravessa,
mesmo em relação aos maus rapazes. 

É todo o paradoxo, é que hoje, por exemplo, com relação ao medo da vacina, há muitos seres que se erigem como
salvadores, é preciso informar: «atenção, perigo». 
O que você faz? 
Você alimenta as egrégoras de separação e de divisão e, nesse sentido, também, independentemente dos bloqueios
do DNA.

É por isso que o mês de setembro foi vivido com certa inquietude, por vocês, não de nossa parte, mas uma inquietude
por vocês. 
Vocês devem superar isso. 
Vocês não devem cair nas armadilhas, uma vez mais, da dualidade. 
Vocês são seres a despertar e a iluminar. 
Vocês devem ir para além das aparências. 

O medo da vacina é ainda mais nefasto que a vacina. 
Vocês compreendem isso? 
Porque vocês criaram, naquele momento, Vibrações de medo e a Vibração de medo é oposta da Vibração do Amor e
da Vibração da Luz. 
Poderíamos resumir dizendo que a Sombra, em sua totalidade, é apenas o medo da Luz e nada mais, absolutamente
nada mais.

Questão: que será da ascensão daqueles que não tiveram a oportunidade de consultar seu site ou ter
acesso a esse gênero de informações?

Mas, espere, há seres que viverão a transição e a transformação e que estarão acima daqueles que estão a par,
como dizem. 
Não creia que, porque você lê o site, ou que você ouve minhas palavras, que você está acima. 
Você está simplesmente informado. 
Estando informado, você tem uma responsabilidade maior. 
Mas, entretanto, as crianças precisam ler Internet ou me ouvir falar para ascensionar? 
Certamente não. 

É o mesmo para aqueles que vivem nos confins da floresta amazônica, eles estão muito mais perto que vocês da Luz,
não se inquietem por eles. 

Questão: podemos utilizar os círculos de cultura (sinais nas plantações) no contexto de cuidados ou a título
vibratório?

Obviamente. 
Os círculos de cultura (eu falo dos verídicos porque há muitos pequenos malignos que também são), os verdadeiros
têm características físicas que seus cientistas encontraram. 

Se vocês olham a aparição de círculos de cultura, este ano, vocês perceberão que na véspera, no dia ou no dia
seguinte de cada episódio dos Casamentos Celestiais, um círculo de cultura, em relação com a transmissão, a
Translação dimensional, apareceu. 
A cada etapa dos Casamentos de Miguel houve um círculo de cultura correspondente. 

O círculo de cultura, além da análise, é uma energia criada por seres vindos de Arcturius, essencialmente, mas
também por alguns Vegalianos, pouco importa. 
São seres extraterrestres, assim como vocês chamam, que criaram essas matrizes vibratórias a fim de que os
humanos façam os apoios de Vibração, de cura e de informação. 
Todos os círculos de cultura deste ano lhes falaram de astronomia e de Translação dimensional.
Absolutamente tudo está sobre o plano vibratório, sobre o plano explicação e sobre o plano dos acontecimentos
históricos se desenrolando sobre sua Terra. 
Isso começou no início dos casamentos de Miguel. 
O último círculo de cultura apareceu em 15 e 17 de agosto e, depois, não há mais qualquer círculo de cultura e não
haverá jamais porque tudo foi dito e tudo é neste ano. 

Ao final de algum tempo, a energia vai se diluir, mas, entretanto, há lugares onde eles aparecem de maneira
privilegiada e, como o sabem, que são lugares importantes. 
Aí, evidentemente, a energia é permanentemente diferente. 
Mas, entretanto, há as fotos, há os diagramas, há a representação e, portanto, há a energia ligada à forma que vocês
chamam radiônica mesmo se é uma forma diferente da radiônica. 



Eu chamaria isso uma radiônica multidimensional, se preferem. 

Vocês têm a possibilidade de encontrar, nas datas, ou seja, entre os meses de abril e agosto, a totalidade de círculos
de cultura deste ano. 
Eles estão ligados aos eventos que vocês vivem atualmente. 
Eles lhes anunciaram, de maneira extremamente precisa, os acontecimentos históricos ocorridos no nível astronômico
que, obviamente, os maus rapazes não querem que vocês conheçam, certamente, porque tudo se joga no relógio
astronômico. 
Tudo ali está, absolutamente tudo. 
Há alguns na França, cada ano, mas muito raramente. 
A história simbólica e vibratória se faz em um país que é muito marcado pelos maus rapazes, ou seja, a Inglaterra. 

Nota: segue na segunda parte (2/2)
__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

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



DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Nota: continuação da 1ª parte (1/2)

Questão: qual é o papel dos 24 Anciões e suas ligações com os 12 Elohim?

Então, os 24 Anciões são seres que aceitaram presidir as evoluções da Terra e tomar decisões que vão permitir a
seres muito mais etéreos, como por exemplo os Arcanjos ou o Grande Comandante anterior que vinham de
dimensões extremamente etéreas, de dimensões bem além das problemáticas ligadas à encarnação que vocês
vivem...

Somos, portanto, de qualquer modo, as garantias de certo número de coisas. Chamam-nos, e eu já lhes disse: os
Lipika cármicos, no Oriente. 

Intervimos na gestão de assuntos correntes mas também de assuntos espirituais. 
Os Elohim nada têm a ver com isso. 

Os Elohim são aqueles a quem chamamos, em outros termos: as entidades Criadoras. São eles que vão permitir a
Criação de dimensões, sustentados, obviamente, pelos Arcanjos, alguns Arcanjos Criadores e sustentados, também,
pelos Quatro pilares fundamentais que são os Quatro Hayoth Ha Kodeh que intervêm em todas as constituições
ligadas a esta dimensão mas também em outras dimensões. 

Portanto, os Elohim têm um papel Criador e eles são obrigados a sacrificar sua Divindade para participar e se inserir
na Criação, até o final dos tempos. 

Os Anciões, os 24 Anciões, os Lipika cármicos são, eles, um Conselho que dirige e que faz executar.

Evidentemente, inúmeros seres, de todos os tempos, estiveram ligados a esses 24 Anciões, em Atlântida também, de
maneira a poder aplicar, nesta dimensão, as realidades espirituais e as decisões que foram tomadas, porque os 24
Anciões estão, se querem, sobre os planos intermediários, entre as dimensões as mais densas e as dimensões que
estão muito mais altas. 
Eles são, portanto, de algum modo, o canal e a Consciência unificada dos 24 que permite fazer a ligação entre o
mundo em que vocês estão e os mundos os mais elevados.

Questão: onde está a dissolução do astral e o que é das almas desencarnadas?

As almas desencarnadas estão em trânsito. 
Elas estão, eu não gosto da palavra, mas isso corresponde a uma forma de realidade, para vocês, que vocês vão
compreender: elas estão armazenadas. 
Elas estão estocadas, as almas que partiram depois de um caminho e de terem vivido sua encarnação, elas estão, de
algum modo, num espaço de cura piramidal, extremamente luminoso, aguardando, se querem, o momento que é
chamado a Ressurreição, a fim de retomar seus corpos de Existência e de ir para a nova Terra, mas, para isso, é
preciso que a nova Terra seja realizada, o que não é o caso. 
Ela está no útero, no momento, em gestação, se preferem. 

Então, o Arcanjo Miguel veio limpar, como eu disse, os planos astrais. 
Os planos astrais são os planos de cativeiro, de escravidão, do medo e mantém esta Ilusão que vocês chamam
matéria e onde há ódios, como vocês sabem, ilimitados. 

Desde já o ano passado (desde em particular o final do ano de 2008 quando o sol ligou a Terra por fenômenos
elétricos) e desde a intervenção do Arcanjo Miguel, desde o início do ano e desde a reunião do Conclave
Arcangélico, os Arcanjos que presidem o destino ligado à Criação sobre planos muito mais etéreos (não desta
dimensão, mas desse sistema solar diretamente) são seres que vão permitir limpar esses planos intermediários que
eram, de algum modo, a energia matricial do medo, do bem, do mal etc..., que está ligado à emoção. 
Portanto o plano emocional foi dissolvido. 
Foi dissolvido nos planos intermediários, não foi ainda dissolvido em sua densidade. 
Foi dissolvido no que chamamos o plano astral. 

As almas, a partir do momento em que se desencarnam, passam os 7 planos astrais ligados além do etéreo. 
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Os seres que fazem uma experiência de morte passam por um túnel e manobram, literalmente, esses planos astrais
para ver a Luz. 
Cada um, no momento de sua morte, vai experimentar esses planos astrais e ver a Luz. 
Hoje, as almas desencarnadas, ou elas permanecem, como alguns podem ver, vagando nesta dimensão, porque elas
não são capazes ainda, de ficarem suficientemente leves para ir aos espaços de armazenamento da Luz. 
Mas a maior parte vai para lá e, quando dizemos que uma alma está na Luz, ela está em espaços luminosos, mas ela
não está na Luz, uma vez que está armazenada para voltar na Luz, não é?

Mas há também muitas almas que se encarnam. 
As almas que se encarnam, e que vão se encarnar, sobretudo a partir do final de setembro e durante este período,
são muito grandes Mestres. 
Os Mestres estão de retorno sobre a Terra, em corpos de crianças. 
Eles vêm trazer a Vibração multidimensional em sua densidade e vão se tornar a ancoragem, a despeito de sua jovem
idade, que vai permitir guiar vocês. 

É por isso que sempre digo: "Não se preocupem com as crianças". 
É muito importante.

As crianças que vão nascer, doravante, vão nascer, e esperamos, todos, na totalidade, com as doze fitas de DNA. 
Elas são profundamente diferentes, bem além do que vocês podem imaginar e isso se verá, antes de tudo, nos seus
olhos, quando elas são jovens, na forma de seu crânio. 
E, mais tarde, se você for até lá, através, obviamente, do seu comportamento. 
Mas já recém nascida, ela emanará uma Luz inacreditável. 

Portanto o plano astral está dissolvido no Céu e está se dissolvendo sobre a Terra, ou seja, que a dualidade deve se
dissolver.
O astral é mantido como força de coesão bem /mal relacionada às forças histérico/físicas. 

Questão: como pai de uma criança de 2 anos e meio, como gerir o aprendizado sobre o bem, o mal, o
tempo, em relação às evoluções atuais?

Bem, obviamente, se você nada diz ao filho se ele coloca a mão sobre o Fogo, ele vai se queimar, ele vai se fazer
mal, você é um pai em falta. 
É preciso bem compreender. 
Entretanto, há modo de proceder.

Você pode também interessar uma criança tão jovem a outras dimensões. 
Fale-lhe e interrogue-lhe sobre o que ela vê.
Não coloque em dúvida o que ela vê, o que ela percebe, seu contato com os Anjos, seu contato com Maria. 
Muitas crianças, inúmeras crianças, estão em contato espontâneo com Maria. 
Coloque-lhe a questão e você verá que é a Verdade, uma vez que Maria se interessa particularmente pelas crianças.

Então, evidentemente, há regras ligadas à dualidade que vocês vivem ainda, que devem ser inicializadas com as
crianças, mas, paralelamente a isso, vocês devem também lhes falar da Luz e da Unidade formá-las, literalmente, a
isso. 
Então, elas não podem ler, mas vocês devem lhes mostrar as estrelas. 
Vocês devem lhes ensinar a elevar seus olhos para o Céu. E não unicamente em Espírito, mas em Verdade, também. 
Faça-as olhar o ar, faça-as olhar a Vida, essencialmente, as árvores, as borboletas, os pássaros e as nuvens e
pergunte-lhes o que elas vêem, simplesmente. 

Questão: pode nos falar do xamanismo que volta a se desenvolver?

Isso é típico do ocidental que descobre que a natureza existe e que as outras dimensões estão presentes na
natureza. 
Mas isso sempre existiu em meio aos povos ditos primitivos, não é?

Hoje, vocês descobrem que as dimensões lhes esbarram desde sempre. 
É preciso não confundir o xamanismo Terrestre com a abertura às dimensões outras que a terceira dimensão. 

Há seres que povoam a terceira dimensão e que têm seu próprio caminho evolutivo: os elfos, por exemplo, mas que
não interferirão jamais, mesmo se você os vêem, com o destino do ser humano porque você não está nas mesmas
linhas evolutivas e diretrizes. 
Os elfos, as sereias, as salamandras e os gnomos não têm nada a fazer de sua evolução, mesmo se lhe dá prazer de
entrar em contato com eles e mesmo se isso seja possível. 

Vocês devem elevar suas Vibrações para além desta dimensão, quaisquer que sejam os habitantes que participem
dos planos de Luz, porque essa não é sua linha evolutiva. 
Vocês devem se conectar sobre o sol. 
Vocês devem se conectar sobre seu coração. 
Vocês devem se conectar sobre os contatos com outras dimensões mesmo se é muito atraente encontrar um elfo, não
o duvido.



Mas eles não fazem parte de seu mundo, mesmo se eles evoluem paralelamente a vocês, nesse mundo. 
Eu quero dizer com isso que suas prioridades devem ser outras. 

Questão: como lidar com situações de gestão, no trabalho, portanto de poder?

O mundo empresarial é o mundo do julgamento. 
Você não pode gerenciá-lo, você pode melhorá-lo e isso faz parte do que lhe diz sua Consciência. 

Imagine que você é um ser de poder que teve responsabilidades numa sociedade, ou num Estado, é a mesma coisa. 
Imagine que você reencontra a Luz. 
Imagine que você viva uma experiência com Cristo. 
Será que você vai poder se olhar no espelho e continuar a fazer o que você faz? 
Toda a questão está aí. 

Então, obviamente, você vai me responder: "mas eu não posso perder minha situação. Quem vai pagar as contas?"
Mas se você tiver a possibilidade de se projetar, realmente e concretamente, no que agora está à sua porta, você
veria que aquilo não tem qualquer importância. 

Eu não lhes disse com isso que é preciso deixar tudo, não é? 
Eu atraio sua atenção sobre o sentido da responsabilidade. 
Obviamente que seres foram colocados em situações de poder, com Amor sobre o outro, mas mesmo esse poder aí
deve desaparecer, e está à sua porta. 
Então, obviamente, cada ser humano, hoje, com relação ao que acontece, com relação ao que vem, está estritamente
no lugar certo.

Se você está só, é porque você deve viver isso só. 
Se você está em fase de casar, é que você deve viver isso em fase de casar. 
Se você está em tal posto de poder numa sociedade, que chamamos, em termos poéticos: o gerente, efetivamente, é
porque você deve estar aí e para que você tenha, aqui, como vocês chamam isso, o cerne do problema que você tem
que resolver. 
É muito importante compreender, não é?

Cada ser humano é diferente. 
Mas quando o poder for destruído, é preciso bem compreender que você vai ser liberado. 
Você não vai perder seu emprego ou seu dinheiro. 
Você vai ser liberado no nível de sua alma e de sua Consciência, é isso o mais importante.

No dia em que a Ilusão cai, o dia em que o eletrônico cai, você reencontra instantaneamente sua liberdade. 

Então, cabe a você, em sua alma e Consciência, saber se você deve ir para uma liberação antecipada ou esperar o
último momento, mas eu não posso lhes ditar sua conduta.

Alguns seres humanos já deixaram tudo, sem saber onde iriam amanhã, porque sua Consciência assim ditou. 
Alguns seres são vistos despojados de seu cônjuge, de seu trabalho, de seus empregos e eles se apercebem que
vivem energias. 
Então, eles talvez tenham medo, porque dizem: “mas onde vou?"
Na Luz, é também simples assim. 

Você deve aceitar e realizar, em Consciência, a seu ritmo, que você está dentro de uma matriz e de uma Ilusão. 
Quando você começa a viver a Existência e viaja nessa Existência, do mesmo modo que uma pessoa que fez uma
experiência às portas da morte e que vai na Luz e que volta, o que ela vai lhe dizer? 
Que ela permanece aí porque tem uma missão para os outros: de lhes fazer subir na Luz mas que, aqui é Ilusão, isso
não existe. 
É o que lhes disseram todas as correntes tradicionais e vocês tiveram dificuldade a aceitar, mesmo aqueles adeptos
de filosofias orientais, quando lhes disseram que esse mundo é "Maya".

Mas vocês aderiram tanto à Maya que, agora, para vocês, é a única realidade, para aqueles que não tiveram acesso
ao Estado de Ser, ainda. 
Entretanto, você descobre através do despertar, através dos sons, através das experiências, que não é
verdadeiramente o paraíso, aqui, não é?
Ademais, a maior parte de seres que viveram essas experiências às portas da morte, ou que viveram o Estado de
Ser, volta enriquecidas desta Luz, desta experiência. 

Obviamente, mesmo se existem coisas muito belas, existentes na Vida, nesta dimensão, somos obrigados a concluir
que o inferno é aqui e não em outro lugar. 
Como dizem na frase: "O inferno está cheio de boas intenções".

Questão: quem são aqueles que vocês chamam de maus rapazes?

Em sua dimensão, não são mais de, vamos dizer, 500 pessoas que dirigem o planeta. 
Eles estão aterrorizados pela Luz e são seres humanos. 



Há vários maus rapazes. 
Há maus rapazes que você vê, que são seres humanos a Serviço dos maus rapazes que, eles, estão em outras
dimensões que estão na quarta dimensão, ou na segunda dimensão, que você não percebe de modo algum. 

Alguns de vocês podem vê-los às vezes, eles são verdes, aliás.
São o que chamamos os Répteis ou chamados, também, nos Sumérios: os Anunakis. 
Os Anunakis amam manipular nos bastidores. 
Portanto, há maus rapazes, lá em cima, se preferem, que estavam curvando o espaço/tempo desde 320.000 anos,
que nós quebramos, literalmente, em 15 de agosto. 
Eles desapareceram.
Eles se manifestaram sobre a Terra todos os 4.000 anos, aproximadamente. 
Aqueles não existem mais, eles foram enviados a outros lugares. 
Aqueles que existem são os maus rapazes sobre a Terra que eram seus retransmissores. 
Esses, eles têm muito, muito medo, porque sabem que a Luz vem. 
São eles que têm acesso aos telescópios. 
São eles que têm acesso ao que acontece perto do sol e compreenderam o que estava acontecendo mas eles
querem sobretudo que você não o saiba e que você creia, ainda menos. 
Eles querem sobretudo que você não saiba que a frota intergaláctica está aí, e realmente aí. 
Eles vão lhes fazer crer, até o último momento, que são os maus rapazes que vêm para tomá-los, enquanto que nós
somos os libertadores. 
Eles falsificaram tudo, tudo está invertido, recordem-se disso: os ensinamentos dos Arcanjos deste verão.

Questão: qual a diferença você faz entre carisma e Luz?

Então, todas as religiões do planeta insistiram, à sua maneira, sobre o coração. 
Elas lhes falaram para serem bons, obviamente. 
Elas falaram também do carisma ao qual deviam chegar. 
O carisma não é o serviço. 

A Bhakti-yoga, como dizem os orientais, nada tem a ver com o carisma. 
Hoje, a maior parte de seres que têm carisma está na manipulação, porque é com o carisma que se manipula o outro.

Evidentemente, se você vê um diabo chifrudo a lhe dizer: "É preciso se amarem", você não vai acreditar. 
Ao contrário, se é um ser que o faz sorrir radiante e que está no carisma, você vai acreditar, obviamente, porque a
natureza humana é de ser um animal social. 

E se há um ser que tem carisma, é o que? 
É alguém que dominou as emoções, isso não quer dizer que seja um ser de Luz, mas alguém que vai seduzi-lo e a
sedução faz parte do carisma.
A Luz é Vibração, ela não é carisma.

Obviamente, um ser que vibre na Luz e na Verdade, vai manifestar também um carisma, mas você pode manifestar o
carisma sem estar na Luz e as forças opostas à Luz, obviamente, se servem disso. 
O carisma é atração e emanação ligada ao coração. 
Isto pode compreender por vezes a compaixão e todos os ensinamentos religiosos. 

Em particular, a igreja católica foi muito forte, lá atrás, para lhe fazer crer que estando no carisma e no sacrifício, você
iria para a Luz. 
Nada é mais falso. 

A Luz é, eu repito, Vibração. 
O Fogo do Amor nada tem a ver com o que vocês chamam carisma. 
O Fogo do Amor, assim como o viveram alguns estigmatizados e alguns seres iniciados ao Fogo solar, na iniciação
solar, assim como eu experimentei em minha vida, não tem absolutamente nada a ver com o carisma.

Os seres de Luz têm necessariamente o carisma mas eles estão além do carisma e a maior parte de seres
carismáticos, como vocês dizem, sem citar os palhaços que estão no topo e que os governam, os fizeram crer que
eles estavam no amor e na Luz, mas eles não estão na Luz. 
Isto é impossível porque o Amor é liberdade e, quando você descobre a dimensão do amor, você não pode exercer
qualquer poder sobre ninguém, exceto sobre si mesmo. 
Esta é a única maneira de manter a Vibração da Luz e do Amor.
Não há outra. 
Portanto, o carisma é também uma falsificação.

Não é por acaso se aquele que você chama de Diabo (ou de Deus, é a mesma coisa) é o sedutor. 
Ele o faz aderir. 
E eles são muito, muito talentosos para fazê-los aderir ao que chamamos o sistema de controle humano que se opõe
à sua soberania. 

A soberania é a Luz e a Vibração.
O controle humano é a escravidão e é a sedução e a manipulação.



Vocês têm o exemplo, todos os dias, com o que os fazem engolir desde milhares de anos e que vocês aceitaram,
porque não havia os meios de acessar esta Luz que, hoje, está aí. 
E muitos seres despertam, hoje, e tomam Consciência disso. 
Isto é Verdade. 

E aliás, eles não compreendem verdadeiramente, os maus rapazes, porque eles crêem lhes fazer muito medo com a
crise econômica.
Eles crêem lhes fazer muito medo com a desagradável gripe que chegou e felizmente a maioria da Humanidade,
mesmo aqueles que não crêem em outras dimensões, não tiveram medo.
Então, eles vão encontrar outra estratégia de substituição. 
Então, eles vão tentar tocar uns e outros porque é preciso fazer medo, a todo custo! 
E vocês estão além do medo, vocês são soberanos.

A partir do momento em que você reencontra o poder sobre si mesmo, você não aderirá mais à Sombra e você não
aderirá mais à manipulação e ao carisma. 
Você se junta à Luz e à Vibração. 
É isso que você está descobrindo graças aos Casamentos Celestiais e graças às efusões dos Arcanjos e também às
efusões cósmicas. 

Questão: qual é a melhor atitude a ter, hoje, com os adolescentes rebeldes?

Por que os adolescentes, como você os chama, estão em rebelião?
Por que eles querem tudo quebrar? 
Por que estão neste estado de afrontamento? 
Porque, obviamente, isto não pode satisfazer sua alma. 

Muitas crianças, como vocês as chamam, ou adolescentes, ou jovens adultos, mesmo, sabem que eles não têm lugar
nesse mundo e isso, evidentemente, leva a uma revolta mas esta revolta alimenta, ela também, a Sombra, o jogo da
Sombra e da Luz. 

Como fazer para essas crianças ou esses adolescentes ou esses jovens adultos? 
Eu lhe diria simplesmente ter confiança na Divina Providência, porque ninguém sabe como vai reagir o ser humano
que está na rebelião a mais total, no momento em que Maria intervier. 
Este Anúncio, individual e coletivo, permitirá a todo o mundo reencontrar suas raízes. 
Será a hora que poderemos chamar de grande "Yom Kippour", ou seja, o grande perdão, aquele da Humanidade. 
Então, não se inquietem. 

Questão: os doze Apóstolos de Jesus acompanham as evoluções em curso?

Eles as acompanham, mas não desse plano. 
Eles não estão encarnados sobre a Terra. 
Todos aqueles que acompanharam o Cristo e que comungaram de sua Luz foram os Despertadores e, em particular,
aqueles que vocês chamam os Apóstolos, mas sobretudo o Apóstolo a mais importante que foi Maria Madalena, que
foi esposa mística de Cristo. 

Se vocês querem, esses seres evoluem sobre dimensões que estão quase no nível dos Elohim, entre a 9ª e a 11ª
dimensões. 
Esses seres guiam a evolução da Terra porque eles participam da Ronda de Cristo. 
Eles serão, em outras Humanidades e em outros espaços, os novos Elohim. 
Eles adquirirão o status de Entidades Criadoras sobre dimensões não dissociadas, ou seja, dado que a 3ª dimensão,
chamada dissociada, que vocês vivem, não existirá mais nos múltiplos universos. 
Ao contrário, existirão dimensões de natureza 3ª mas unificadas, sem ruptura com a Fonte. 

Então, esses seres, hoje guiam, eu não os conheço a todos. 
Há muitas confrarias, no sentido o mais nobre que, hoje, estão aí para ajudá-los, literalmente, a ir onde devem ir, a
lhes estender a mão, como eu disse. 

Então, não vamos passar em revista os doze Apóstolos, mas saibam que cada quarto desses Apóstolos foi afiliado a
uma linhagem que foi expressa pelos 4 Evangelistas mas também pelos 4 elementos.

Há, por exemplo, aquele que conheço pessoalmente, que foi João o bem amado, chamado São João. 
São João fez parte da linhagem das Águias. 
Como linhagem das Águias, sua filiação espiritual foi Altair. 

Outras entidades que foram os Apóstolos, pertencem a outras linhagens, as linhagens do Fogo, por exemplo, que
vieram de Sirius, ou da água, que vieram de outro Sirius, por exemplo. 
Mas é extremamente complicado. 
Não há talvez necessidade de conhecer tudo isso, hoje, no momento.

Questão: qual é o acesso ou o caminho mais direto para a Luz? 



Então, há, eu diria, uma atitude comportamental e uma atitude de Espírito que é o abandono à Luz. 
Recorde-se que as circunstâncias atuais são diferentes daquelas que existiram anteriormente, a saber, que a Luz é
onipresente, e que antes, era preciso purificar o ego, purificar muitas coisas, para acessar a Luz. 
Hoje, a Luz, a Vibração da Luz apenas requer uma coisa, penetrá-los.

Então, para isso, é necessário se abandonar e aquiescer à Luz. 
Isso faz parte das fases de acolhimento da Luz Crística, em Verdade e em Unidade. 
Isso faz parte das cinco novas chaves de Luz Metatrônica. 
E há também as meditações sobre o coração que foram dadas. 

O importante é estar na doação de si e no Serviço. 
Servir a Humanidade toda, inteira, é servir a si mesmo e receber a Luz. 

São os caminhos os mais simples. 
Crer que você vai encontrar a Luz purificando-se, como foi o caso ao curso de suas inumeráveis encarnações, ou
seja, colocar o dedo lá onde há defeitos, isso pode durar muito tempo, porque os defeitos, eles estão por toda parte,
todo o mundo os tem. 
A perfeição não é desse mundo, não é? 

Mas, hoje, a Luz está aí. 
Ela só demanda uma coisa, que é a de penetrar mais, uma vez que ela penetrou, é preciso conduzi-la para o coração.

Então, há protocolos com músicas, cristais ou com meditações. 
Eles são inumeráveis. 
Mas escolha o caminho que lhe corresponda melhor e que é para você o mais simples e o mais natural. 

Se lhe beneficiam, por exemplo, os horários que foram dados pelos Conclaves Arcangélicos, você vai perceber que,
durante este período, a energia é muito mais fina e muito mais vibratória e luminosa porque, nesse momento, há um
triplo derramamento, que lhe permite captar esta Vibração. 

Mas, hoje, você pode captá-la não importa em que momento.
As chaves Metatrônicas foram reveladas à Humanidade, portanto vocês podem ativá-las, em vocês, com extrema
facilidade. 

Questão: o sacramento do batismo deixa uma marca, um traço, no corpo espiritual?

É o que quiseram fazê-los fazer crer. 
O único batismo é aquele que vocês têm a viver vocês mesmos, nascendo à Luz. 

Vocês devem compreender que a maior parte dos rituais foi feita pelas Igrejas e não pelo Cristo. 
O batismo de Cristo nada tem a ver com o batismo da Igreja. 
Cada um pode batizar o outro, na água e em Espírito, mas muitas coisas foram falsificadas. 

A marca espiritual ligada ao nascimento é vibratória. 
Isso corresponde às frases de São João: "Haverá muitos chamados e poucos escolhidos, mas os chamados serão
todos marcados na testa". 

E eu, eu digo, hoje, que haverá muitos escolhidos, basta simplesmente acessar a Verdade da Luz e isso não pode ser
obtido por quaisquer rituais que são destinados a reforçar a diminuição de seu poder. 

Vocês não têm necessidade de padre, vocês não têm necessidade de Mestre. 
Hoje, vocês apenas têm necessidade de serem vocês mesmos, compreendam bem isso.

Nenhum Mestre, mesmo o mais alto vibratoriamente, poderá fazer o trabalho em seu lugar. 
Nós podemos irradiar, para vocês, energias, mas são vocês que dão o passo para a Luz, não nós, jamais. 
O despertar, são vocês mesmos que o alcançam. 
Nenhum ser humano pode alcançá-lo por vocês, nenhum ser, mesmo o mais evoluído e o mais na Luz, não pode
alcançá-lo por vocês. 
A Fonte lhes disse. Ela os espera. 
Ela os faz beneficiar de sua Vibração mas são vocês que respondem, por sua Vibração, em resposta a esta
ressonância.

Então, vocês devem abandonar os esquemas antigos, arcaicos. 
Vocês devem abandonar, como disse Krishnamurti em sua vida, todas as crenças. 
Vocês devem matar todos os modelos. 
Você são um ser inteiro, em vocês, sós. 
Vocês são um universo em vocês, sós. 
Vocês são um planeta em vocês, sós. 

Não é por acaso se Miguel repetiu, sem parar, que vocês são, todos, sem exceção, Sementes de estrelas. 



Em minha vida, esta realidade estava ainda muito afastada dessa que vocês estão e do que nós vivemos. 
Eu falei do Sol e unicamente do Sol. 

Hoje vocês devem integrar esta Verdade que é o que vocês são, realmente, Sementes de estrelas. 
Vocês são soberanos e vocês devem todos descobrir e viver sua soberania integral, humana. 
É a única maneira de fazer desaparecer o sistema de controle que foi elaborado pelas mídias, pelo dinheiro, pela
televisão e pelas religiões, quaisquer que sejam. 

Vocês não devem mais crer, vocês devem ser, o que não é a mesma coisa, nem a mesma Vibração. 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos. 
Eu lhes dou todo meu Amor possível e imaginável e eu os encorajo a tornarem-se humanos, ou seja, humildes, mas
vibrantes da Luz Autêntica e da Luz Verdadeira. 

O Mestre de Luz não está ainda aí mas Cristo faz sentir já sua Presença, em nós e não no exterior. 
Não sigam pessoa alguma que não a Luz e a Vibração da Luz que são Vocês. 
Vocês devem encontrar sua autonomia. 
Vocês devem reencontrar seu poder. 
Vocês devem reencontrar sua liberdade e somente vocês podem se conferir isso. 
Vocês devem ajudar, no sentido do Serviço, esta Terra, a subir para a Luz, sendo vocês mesmos humildes e
luminosos.
Então, eu lhes transmito todo meu Amor e lhes digo talvez até uma próxima vez. Mantenham-se bem, nesta bela
jornada de sua Humanidade terrestre. Até breve.

__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que aqui temos muitas pessoas que vêm, pela primeira
vez, me ver. 
Então, eu lhes apresento todas minhas saudações e todos meus respeitos e todo meu Amor. 

Se querem, tenho algo importante a dizer hoje e deixarei a palavra, sobretudo ao Arcanjo Anael, para responder suas questões. 

Quanto a mim, tenho novas responsabilidades. 
Essas novas responsabilidades sobre os planos multidimensionais, como dizer, me obrigam algumas vezes a vir entre vocês para
fazer certo número de desenvolvimentos. 

Os primeiros desenvolvimentos que fiz remontam, agora, ao mês de agosto. 
Vocês se recordam que falei, naquele momento, que o mês de agosto seria um mês extremamente luminoso, onde a Luz progrediria
muito sobre esta Terra mas que no mês de setembro haveria períodos que chamei com uma expressão «delírio» («yoyoter de la
touffe»), ou seja, que o mental iria se encontrar projetado ao mais alto e ao mais baixo, em função de circunstâncias vibratórias deste
planeta. 

Todos, em seu nível pessoal, tiveram experiências, mais ou menos difíceis. 
Então, eu venho dizer que o mês de outubro não terá a mesma tonalidade. 
E assegurem-se, isso não será pior, isso será muito melhor. 

Que quer dizer isso? 
Isso quer dizer que o período dos Casamentos Celestiais, que terminaram há agora 2 dias, correspondeu, como eu lhes disse, à
elucidação e à transformação de um problema que qualifiquei espinhoso com relação ao DNA humano.
Isso foi realizado. 

Então, muitos seres humanos, desde este período, e eu diria mesmo por vezes alguns dias antes do final do processo, sentiram
modificações vibratórias extremamente importantes no funcionamento mesmo de sua energia. 
Então, devo dizer que o mês de outubro será chamado, não mais «delírio» (yoyotage de touffe), mas o mês da evidência da Luz. 

Hoje, como no mês de agosto, vocês não compreendiam, enquanto não viveram o «delírio», o que era. 
Hoje, eu digo que daqui até o final de seu mês de setembro, voces viverão rajadas da Luz, evidências da Luz em que coisas que lhes
pareciam confusas, ou não claras, vão se esclarecer, como por um milagre. 

Há um fenômeno de aceleração, se querem, dos limiares da consciência, quanto ao acesso à Existência. 
Muitos seres humanos vão começar a viver e a fazer viagens um pouco específicas. 

Então, assegurem-se, aí, isso não vai fazê-los «delirar » porque não há mais «touffe» (tufo?). 
Isso quer dizer que irão se voltar diretamente aos espaços interiores onde o mental não pode intervir de qualquer maneira. 

Obviamente, o que vão fazer como experiências, cada um segundo seu nível, certamente, talvez, pela primeira vez, extremamente
confusos e, no momento em que voltarem à consciência comum, o mental vai tentar lhes dizer que tiveram, justamente, «delírio»
("yoyoté de la touffe").

Vocês se aperceberão por vocês mesmos que o que viveram, qualquer que seja o lado completamente «sobrenatural», completamente
«extraordinário», não poderá deixá-los na impressão de falsidade. 

Obviamente, haverá ao redor de vocês pessoas que vão lhes dizer que é o astral, que isso não existe. 
Então, eu lhes peço expressamente de bem compreender que o que vocês vivem e o outro não vive, obviamente, ele não pode
compreender e, obviamente, ele o colocará em dúvida.

Então, há interesse, durante um primeiro período em que esses flashes da Luz vão se fazer, de guardar isso em seu interior, para
guardá-lo, de algum modo, no calor, a revelação da Luz. 
Ou seja, não jogue para o exterior, para pessoas que não poderão compreender e que poderão mesmo ser atingidas pelo que vocês
vão viver, em suas convicções as mais íntimas. 

Vocês não convencerão ninguém da realidade do que vivem, vocês apenas convencerão da realidade de vocês mesmos, com relação
a seu interior, com relação à espiritualidade e à Verdade desses contatos novos.

Imaginem, por exemplo, que você vê um Arcanjo e que você se coloque a descrevê-lo numa forma que corresponda a estados
dimensionais e ao limite do antropomorfismo, ou seja, por exemplo, e, bem antes das dimensões de civilizações ditas «Triângulos» e
que você encontra na rua alguém que conhece e que, ele também, viveu, por exemplo, os Casamentos de Miguel ou o reencontro com
a Luz, e, ele permaneceu sobre uma forma específica do Arcanjo Miguel que era uma representação que fez dentro de si, relativa a seu
sistema de crenças. 
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E você, imagine que você faz uma viagem, fora desse corpo, no corpo de Existência e que você encontre um Arcanjo que pareça a um
«sputinik», isso vai soar engraçado. 
Obviamente, não é «sputinik», mas isso poderá bem fazer esse efeito. 
Quer dizer que você vai se encontrar confrontado com uma estrutura de Luz que estritamente nada tem a ver com a representação
Angélica ou Arcangélica habitual que há em suas iconografias. 
Então, obviamente, se você encontra este amigo (mas pode ser igualmente sua mãe ou sua mulher, ou seu marido) e lhe diz «eu vi
isso», o que ele vai dizer? 
Ele vai dizer: «você é tolo», e ele terá razão, porque ele não terá acesso, no mesmo momento, a esse nível de realidade.

É necessário bem compreender, como disse o Arcanjo Miguel, que todos aqueles que viveram o despertamento interior até o som
ouvido, às pressões percebidas na cabeça ou no chacra do coração, vocês são os Transmissores da Luz. 

Então, por favor, as transmissões da Luz se fazem no silêncio e tendo a humildade de não contar necessariamente o que viveram
porque é a melhor maneira de fechar o outro que não acessou ainda esta dimensão. 

Então, permaneçam, como disse a Fonte, nesta humildade da experiência que vão viver, especialmente porque não poderão colocar
necessariamente em palavras sensatas. 

Ancorem a Verdade do que viveram. 

Para vocês, isso será uma evidência mas, para aquele que não a vive, aceitem que as limitações que ainda não cairam são obstáculos
à aceitação mesmo do que vocês viveram.

Aproveitem, ao contrário, dessas experiências de evidências e das rajadas da Luz, para compreender que é este estado,
particularmente, que vocês devem irradiar em torno de vocês. 

E recordem-se que a irradiação da Luz não é uma vontade deliberada de enviar a Luz sobre qualquer um, isso, é um ato de poder. 
Basta-lhes simplesmente religarem-se a seu estado de ser, eventualmente lembrarem-se, pela memória e vibratoriamente, a
fulgurância da Luz que viveram. 

Talvez alguns dentre vocês irão se banhar no Sol. 
Talvez alguns de vocês vão viver em Agartha etc... etc... 
Cada um partirá, eu diria, sobre linhas de menores resistências e essas linhas de menores resistências estão ligadas a suas próprias
filiações espirituais. 

Gostaria também de dizer que, não se surpreendam: por vezes vão encontrar com formas que nada têm a ver com formas humanas,
aquelas que pertencem à Luz, mas, em sua linguagem, vocês poderiam chamá-las «animais». 
Eu lhes asseguro que não são animais, são linhagens espirituais e Seres de Luz, como vocês, que vivem em dimensões onde o
humano não existe. 
Eles emprestam formas originadas da própria animalidade de seu planeta. 
Então, não se surpreendam.

Obviamente, vocês não vão encontrar gorilas, vão encontrar algumas linhagens descritas nos Evangelhos, por exemplo, e
representadas pelos Quatro Animais.
Essas, são linhagens muito conhecidas. 
E há também linhagens muito mais exóticas. 

Então, gostaria de dizer que, contrariamente ao mês precedente em que vocês foram puxados e empurrados entre a evidência do que
viveram anteriormente, com os Casamentos Celestiais, e as egrégoras de medos que, como os chamo, os maus rapazes tentaram
lhes colocar sobre as costas, tiveram (graças a vocês mesmos, antes de tudo, e ao trabalho de impulsão que realizamos de nossa
dimensão) tiveram sucesso a evitar a armadilha e começaram a viver essas experiências, em grande número. 

Mas, tentem se centrar sobre o vivido e não sobre o bla-bla-bla, porque o bla-bla-bla, com relação ao vivido, é demasiado, porque vai
levá-los a ter que justificar, na dualidade, suas experiências e vocês nada têm a justificar, mas apenas estar nesta Vibração da
fulgurância da Luz, assim como a denomino.

É assim que vocês completarão melhor sua missão de Luz, como transmissores da Luz: ser irradiante do Amor e do Fogo do Amor,
simplesmente por sua Presença e não por uma vontade qualquer. 

Essas experiências lhes são agora abertas e é a multiplicação dessas experiências que vai permitir, pouco a pouco (não a seu nível
porque a seu nível isso será um brilho), ao nível do resto da humanidade, perfurar, rasgar, literalmente, o véu da ilusão.
Pouco a pouco, esse véu vai se rasgar, de maneira natural, sem forçar, unicamente aplicando toques e toques de Luz na superfície
desta ilusão. 

Vocês são as Âncoras da Luz, vocês devem manifestar esta Luz acolhendo as experiências que vivem, qualquer que seja a
intensidade, no segredo de seu coração, durante este período e isso é extremamente importante. 
Aliás, vocês constatam que se querem falar desta experiência a alguém que não a viveu, obviamente, ele vai entrar em resistência
porque você pode lhe contar coisas que, para ele, são completamente inverídicas. 

Os sentimentos vibratórios, os fenômenos visuais e as transferências de consciência serão cada vez mais numerosos na superfície
deste planeta. 
Cada vez mais seres humanos vão reencontrar, de maneira individual, de maneira pessoal, a Divina Maria. 
Muitos seres humanos vão reencontrar e dialogar, literalmente, por locuções interiores e também por vibrações, com os Anjos
Guardiões e com povos da Luz que estão aí para assistí-los. 
Eles são extremamente numerosos. 
Como o sabem, somos uma multidão, vocês não podem mesmo imaginar o número. 

Então, satisfaçam-se de viver e acolher, em seu coração, essas experiências místicas que, hoje, vão se abrir literalmente para vocês. 
Vocês não se tornarão tolos, vocês se tornarão simplesmente seres a caminho para sua Unidade que descobrem que o que viveram na
ação/reação não era de fato a Verdade do que vocês são, não mais, a realidade do que crêem.

Então, muitas coisas vão se revelar. 



Então, muitas coisas vão se revelar. 
Acolham-nas na alcôva de seu coração, na segurança de seu coração. 
Depois, num prazo, talvez, de algumas semanas, vocês terão a possibilidade de trocar entre vocês porque os processos começarão a
tocar o que chamaria de consciência coletiva. 

Haverá um despertamento, progressivo ou brutal, não o sabemos ainda, nas próximas semanas, da consciência da humanidade, não
mais sua consciência individual através de experiências, mas a humanidade vai tomar consciência da manipulação e da falsificação do
lugar que viveram, de sua escravidão âs forças que regularam tudo o que era do domínio da sociedade, do domínio do poder, do
domínio de religiões e mesmo ensinamentos espirituais, para mantê-los nesta prisão.

Vocês irão, coletivamente, pouco a pouco ou brutalmente, a partir do final de outubro e o início de novembro, tomar consciência da
ilusão. 
Nesse momento, o que o Arcanjo Miguel chamou «desconstrução» vai chegar ao ápice. 
Ainda uma vez, a certeza dos estados que vocês vão começar a viver será, para vocês, uma promessa de eternidade, uma promessa
de não mais ser desestabilizado pelo que vocês verão na superfície deste planeta. 
É como se dois mundos fossem sobrepostos, um, outro, durante um certo tempo. 
É exatamente isso que vai se produzir. 

Aí estão, caros amigos, os desenvolvimentos que queria fazer, como Grande Comandante da Ordem Melquisedeque, aquele que
preside os 24 Anciões. 

Foi extremamente importante porque o que vocês vão viver faz parte de seu retorno à Unidade. 
Vocês vão viver, verdadeiramente, fenômenos místicos que até ainda há pouco tempo, mesmo os maiores místicos não tiveram
acesso, porque hoje, a Fonte se aproxima de vocês de maneira extremamente importante.

A vibração da Luz que lhes está tocando (eu falo de diferentes Luzes multidimensionais, ou seja, a radiação do Ultravioleta, a radiação
do Espírito Santo, a radiação da Fonte) está modificando, de maneira irreversível, a trama espaço-temporal curvada naquela em que
vivem, que vai se revelar a fim de lhes permitir reencontrar, realmente, o que vocês são.

Aí está, caros amigos. 
É algo grandioso e mágico que vão viver, então, não dêem atenção aos ruídos do mundo. 
Isso não quer dizer, também, que vocês devam ser egoístas, obviamente, longe disso, porque vocês entrarão na humildade de seu
coração, mas sua consciência se expandirá e mais você poderá ajudar o brilho da Luz nesta dimensão e fazer compreender ao resto
de seus irmãos e de suas irmãs que vivem ainda isso, que estão na ilusão e que a ilusão é sofrimento e que a Verdade é Alegria
eterna. 
Toda a diferença está aí.

Dualidade iguala precipitação nos mundos do sofrimento. 
Unidade é elevação nos mundos da Alegria. 
É também simples assim: Dilatação / Alegria, contração / sofrimento. 

E é esta vibração, esta pulsação, que vocês vão descobrir, aquela que quer levá-los para a Unidade e aquela que os arrebata da
dualidade. 
E vocês vão tomar cada vez mais consciência.
E é tomando consciência, vocês mesmos, que vão nutrir a aproximação da Luz e a dissolução da ilusão, sem esforço, sem combate,
sem resistência e na Alegria. 
Isto é Verdade. 

Aí está, caros amigos, então, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e todo meu Amor e os deixo com essas palavras, com este
desenvolvimento e vocês poderão se interrogar, em breve, se interessar com seu futuro, com sua revolução espiritual e eu deixarei,
desta vez, a palavra ao Arcanjo Anael, que responderá as questões que vocês lhe colocarão.

Eu lhes transmito todo o Amor do Conclave dos Anciões e dos 24 Anciões. 
Eu lhes transmito, e eles lhes transmitirão, eles mesmos, todo o Amor do Conclave Arcangélico e da Divina Maria, para vocês todos,
nesta Humaninade, sem exceção.
Nós os abençoamos e lhes dizemos até breve. 

__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo,
reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

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



DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e pois, para alguns entre vocês, de dizer bom dia pela primeira
vez.

Então, eu sou Omraam Mikaël e meu nome de encarnação era AÏVANHOV. 
Faço parte de uma fraternidade, que é a Fraternidade dos Anciões, aqueles que tentam, se vocês querem, permitir que a humanidade
reencontre o caminho da casa, evitando fazer demasiadas bobagens, não é?

Desde pouco tempo, como dissemos, tomei a direção dos 24 Anciões, tal como eles foram vistos, apercebidos e descritos em muito
numerosas tradições. 

Somos, se preferem, os Lipika Karmiques, ou seja, os Senhores do Carma, que percebem as ações humanas em níveis mais elevados
e, em particular, ao nível de Entidades evoluindo acima daqueles que conheceram a encarnação, de uma maneira ou de outra.

Então, neste dia, vamos evocar coisas em relação com sua evolução e se vocês têm também questionamentos particulares com
relação aos Arcanjos, com relação ao Conclave, com relação também aos destinos da Terra e aos acontecimentos extremamente
importantes que estão se produzindo, e que já anunciei, desde meus primeiros tempos desta vinda nesta «Cabeça de Caboche» que,
hoje, tornou-se inquebrável. 

Então, se querem, meu hábito é sempre dar informações. É assim que pratico: as questões e respostas que posso trazer, sabendo que
as perguntas que vocês se colocam, uns aos outros, correspondem a questões, obviamente, que se colocam muitas pessoas. 

Então, queridos amigos, eu lhes dou a palavra e vou tentar avançar com vocês e se possível com relação ao que vocês fazem aqui, de
uma maneira geral, mas também no nível espiritual. 

Questão: como se articulam os arquétipos feminino e masculino?

Vocês todos sabem que estão aqui, sobre esta Terra, num período particular de suas encarnações que é o período da Revelação do
Apocalipse, se preferem. 
Estão, como dizer, completamente dentro. Isso quer dizer que estão num período em que tudo o que estava escondido deve ser
revelado, com relação ao que acontece, de maneira geral, na sociedade, no ambiente, nas relações humanas mas também em seu ser
interior.

É tempo de tomar Consciência de sua Unidade. É, não é ?, isso que dizem todos os interventores. Isso corresponde à integração da
polaridade masculina e feminina. Não mais como antagonismo ou complementaridade mas verdadeiramente em relação à unificação
das duas polaridades conduzindo à androgenia, ou seja, ao retorno à Unidade. 

Aí está, portanto, não é um jogo. É uma revelação, e ao mesmo tempo, uma colocação em Vibração sincrônica, de duas polaridades. 

Simplesmente, há seres que estão separados de uma polaridade, devido a experiências, por vezes traumatizantes, nesta ou em outras
vidas. E portanto, a alguns Seres falta uma polaridade. 

Há, por exemplo, mulheres que têm rancores contra os homens. Então, elas desenvolvem um lado de poder masculino para contrariar
os homens. Nesse momento, elas são capazes de integrar sua polaridade feminina. 

Existem também alguns homens que sofreram com as mulheres e que portanto, como dizer, tentam camuflar sua polaridade feminina,
tanto que ela era forte. E isso volta a provocar um conflito sobre a polaridade feminina e portanto uma incapacidade para integrar a
Unidade, ou seja, a fusão da masculinidade e da feminilidade, ou seja, se preferem, o polo ativo e o polo passivo. 

Vocês todos têm desafios em relação a isso, certamente. 

Questão: quando Maria cobre uma pessoa com uma chuva de estrelas, qual é o simbolismo? 

Isso não é simbólico, é a Verdade de sua bênção. Ela os reconecta a sua própria reconexão a ela. 
Quer dizer que ela reativa, em vocês, uma forma de reconexão direta a sua Radiância, a sua Vibração e a sua Consciência. 

De um outro modo, há também a pequena Teresa que pode, por vezes, recobrí-los com suas pétalas de rosas. É o mesmo significado. 

Quer dizer que há uma conexão que se estabelece realmente com relação a isso. Os seres que recebem essas diferentes bênçãos, de
qualquer modo, têm os meios de se comunicarem diretamente com a Entidade em questão. Portanto, aqui, há uma permanência, é
algo que se instala ao longo do tempo, que se densifica ao longo do tempo no nível da confiança. 

Questão: Maria retirou ontem uma espécie nuvem diante de minha fronte. Por que?

Então, aí há um trabalho que corresponde a uma forma de limpeza que permite ver mais claro. 
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Maria, também, prepara seus mensageiros. 
E como ela disse, muitos seres humanos e sobretudo muitas crianças, estão em comunicação direta com ela. 

Então, o fato de se ver retirar uma espécie de nuvem sobre a fronte ou sobre o Coração corresponde a alguém que vai se tornar um
mensageiro de Maria. E há muitos. Se preverem, é a solução que encontrou Maria para vir infusionar e estabilizar, na humanidade, a
Verdade do que ela é. Não é tanto para dar informações, mesmo se isso existe. Mas é para fazer compreender e aceitar
vibratoriamente sua Presença, mas também seu papel, que nada tem a ver com aquele que foi anunciado, não é? pelas aparições. 

Seu papel é de ser sua Mãe. É ela que vem lhes revelar a vocês mesmos, como filhos da Luz. 

Questão: a que corresponde a Coroa de Maria? 

Há 12 estrelas ou 12 Vibrações, 12 Lâmpadas ligadas à energia Mariana. Cada uma dessas estrelas tem uma forma parecida que
está ligada à estrela de seis pontas. 
Mas cada uma dessas estrelas é uma Coroa. Quer dizer que há 12 coroas que contribuem a estabelecer a Coroa. 
A Coroa está ligada ao coroamento. Está ligada à elevação. Acender uma Coroa corresponde ao despertar de uma função ligada à
energia Mariana.

Questão: viagens se organizam para encontrar, fisicamente, os povos Intraterrenos. É realmente possível?

Bem, eu creio que não compreendo verdadeiramente o que isso quer dizer porque, encontrar os povos do Intra-Terra, isso quer dizer
ter já passado em Unidade e realizado a totalidade do Despertamento de todas as funções ligadas à Existência. 

Então, um corpo de personalidade que iria ao encontro disso seria literalmente pulverizado. 

Agora, é por isso que falo de encontros. Eles podem se fazer em planos multidimensionais, não é ?, como, por exemplo, o fenômeno
de «Walk-in». Mas isso pode ser outro processo, como, por exemplo, alguns Canais que recebem ensinamentos de Telos, ou outros. 

Mas, agora, ir encontrar fisicamente, com o corpo de carne, um estado vibratório da 5ª dimensão instalado desde 300.000 anos, isso
me parece delicado. 

Até o presente os povos do Intra-Terra jamais revelaram os pontos de acesso. Então, talvez um algum espertinho encontrou. Mas eles
não poderão penetrar em suas dimensões fisicamente. 

Questão: é possível entrar em comunicação com o povo Intraterreno?

Sim, aí não há qualquer problema. Cada vez mais seres, também, realizam esta comunicação.

Questão: deve-se invocar tanto os Mestres do Intra-Terra e os Mestres Celestiais?

O Intra-Terra faz parte dos Mestres celestiais. Não há diferença entre Intraterrestres e Extraterrestres eis que todas as manifestações
multidimensionais devem chegar nesta dimensão passando pelo Intra-Terra. Não há separação. 

Portanto, o que isso quer dizer? 
Há, ao nível do Intra-Terra, o que chamamos guardiões pertencentes a diferentes raças raízes humanóides ou não humanóides. Esses
povos do Intra-Terra vivem ao nível da 5ª dimensão, tendo conservado um corpo de 3ª dimensão. 
Isso poderia ser, se querem, ao equivalente de uma 3ª dimensão unificada. Não é de todo modo a mesma coisa. 

Cada planeta possui um mundo Intra-Terrestre que é uma dimensão imediatamente superior. A particularidade de seu mundo, que é de
ser dissociado, é que há uma separação Vibratória formal entre o povo que anda na superfície da Terra de 3ª dimensão e o mundo do
Intra-Terra. O mundo do Intra-Terra é um mundo de guardiões. São eles que filtram, de algum modo, a passagem dimensional. 

Há peneiras dimensionais e portais interdimensionais que existem, também em torno do Sol, que permitem por exemplo aos Arcanjos
ou a Entidades de Luz virem de dimensões extremamente elevadas, manifestarem-se nesse Sistema Solar, perto do sol, mas não
sobre a Terra. 

E há as Entidades que estão ligadas ao que chamam dimensões Extraterrestres, por exemplo, que passam de um Sistema Solar ou de
uma galáxia a uma outra. Como elas passam? Elas passam, obviamente, instantaneamente. Vocês não vão imaginar que esses Seres
viajam em discos e vão fazer viagens, mesmo a velocidades inacreditáveis, para chegar até vocês? Não, a viagem se faz de maneira
instantânea pelas portas ligadas à 5ª dimensão, ao nível do Intra-Terra. 

De outro lado, ao nível do Intra-Terra, existem redes cristalinas e redes magnéticas que permitem proteger o núcleo de Divindade, que
é chamado Fonte Intra-Terrestre, de toda corrupção, a fim de evitar que o que todos chamamos, agora (porque é muito engraçado) «os
maus rapazes», não possam investir totalmente e cortar totalmente um sistema planetário de sua dimensão original.

Portanto, a função é múltipla: é manter a junção e a conexão com a Fonte Extraterrestre, de manter as redes magnéticas numa certa
coesão para evitar que o sistema não se desagregue e que as influências dos raios solares cósmicos galácticos, extragalácticos não
possam ter influências demasiado nocivas e sejam ajustados à evolução da Consciência humana, tanto quanto se possa.

Do mesmo modo que somos 24, há, ao nível do Intra-Terrestre, uma Consciência Unificada, à qual nós nos reunimos, que está ligada
aos Governadores do Intra-Terra que estão reunidos, em 24, em uma estrutura geodésica de Consciência Unificada e eu creio também
que o Governador de Las Palmeras lhes deu um ensinamento sobre isso, que corresponde ao funcionamento da Consciência
unificada. 

Cada cifra, e portanto cada número, evoca uma realidade Vibratória. A Luz e a Fonte são número e matemática, assim como lhes
disseram, eu sei, mais que os Arcanjos. Mas esta é a estrita Verdade. 

Então, agora, não vou fazer um curso de simbolismo de números, não é? 24 está ligado à Consciência Unificada. A reunificação de 24
Consciências individuais permite criar a Consciência coletiva e um campo de força Unificada, permitindo ressoar ao mais alto dos
Céus até a Fonte. 
Assim, a Consciência das 24 Consciências Unificadas permite ser inteligível e tornar inteligível e esta Consciência pela Fonte e por
Metatron. 



Metatron. 

É por isso então que, nos Círculos de Fogo dos Anciões, as pedras esculpidas são de forma hexagonal e estavam sobre quatro linhas.
Se vocês sabem contar: 6 x 4.

Questão: agrupar-se para meditar, para conter as ações nefastas na Terra, permitiria reverter esses processos? 

Isso é contrário ao princípio de Unidade. Isso os faz entrar na dualidade. 
Opor-se ao mal pelo bem provoca a dualidade e é o que querem os «maus rapazes» a todo custo, de uma maneira ou de outra. 

Eles falharam com a vacina, eles tentarão ainda outras coisas. E mais, haverá quem entrará na reação com relação a isso, mais, e
bem, vão manter a curvatura do espaço/tempo. 
É o que eles procuram, a todo custo, de uma maneira ou de outra: a reação.

O objetivo não é talvez o de se reunir e meditar, não contra algo, mas para a ativação da Unidade. Isso não é a mesma coisa. E
sobretudo não lutar contra. É isso o que eles esperam. 

Não se esqueça que esses seres que são afiliados aos «maus rapazes» que foram expulsos, não vivem senão da emoção que vocês
geram e da dualidade que vocês geram, do poder que vocês lhes dão, que vocês lhes remetem. 

O que lhes é solicitado hoje é retomar seu poder. Isso pode ir muito longe, retomar seu poder, porque vocês têm dado seu voto, vocês
têm dado seu dinheiro, vocês têm dado sua Consciência, vocês têm tudo dado ao poder exterior. 
Então, retomar seu poder, ao nível espiritual, é já grande coisa, mas isso tem também consequências ao nível humano. 
Vocês verão desenrolar-se a seus olhos. 

É muito louvável querer fazer o bem. Mas fazer o bem para se opor ao mal foi útil durante algum tempo. 
Hoje, o paradoxo, é que vocês devem encontrar a Unidade e encontrar a Unidade necessita ser si mesmo em Unidade, ou seja, subir
na Vibração, como lhes pedi, como o Arcanjo Miguel lhes pediu e como muito numerosos Canais receberam essas informações, de
subir na Vibração. Não se preocupem com o resto. 

Ocupem-se da Luz e da Vibração. Porque, progressivamente e à medida que aumentarem o nível vibratório e o nível de Luz
consequente desta Vibração, a Ilusão desvanecer-se-á e dissolver-se-á. Não há outra alternativa. 

Ainda uma vez, é o que disse Cristo: “procure o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á acrescentado”. Procurar o Reino dos Céus é estar
além da dualidade bem/mal. É juntar-se à Luz e à Vibração da Luz. 

Enquanto sua Consciência funcionar desta maneira dual, você não poderá acessar a Unidade. Vocês poderão viver as premissas mas
ser-lhes-á necessário liberar esse passo, para ir para a Unidade, de uma maneira ou de outra. 

Vocês devem, de algum modo, repatriar para si, para sua Consciência, todos os poderes que disseminaram: poder ao companheiro,
poder ao banco, poder ao superior hierárquico. É o fim do poder. Isso, vocês viverão. 

Questão: o que se produzirá, em relação ao princípio da Consciência Unicicada, a 24, se somos 24 a cantar as sílabas
sagradas OD - ER - IM - IS - AL, ao mesmo tempo? 

Caro amigo, a Unificação da Consciência, cantando o OD - ER - IM - IS - AL, conduz à Consciência Unificada e conduz à criação de
um campo de força ligando-os diretamente à Fonte. 

Questão: nesse quadro, há uma maneira específica de pronunciar os sons?

Não. Não são notas musicais, mesmo se é proveniente da inversão de notas musicais. 
O OD não é um DO, não é? A Vibração da língua e a posição da língua está justamente ao inverso. Há uma codificação vibratória que
foi mantida invertida, até vocês, porque um ser, um dia, recebeu, de maneira invertida, a Revelação dessas Chaves Metetrônicas e a
Luz procede sempre assim. 

Então, não há notas musicais, é uma pronunciação silábica sagrada.

Quando você pronuncia o OD, você poderia também pronunciar o ID ou o UD, e teria a mesma Vibração final que corresponde à
consoante. É ela que é importante. Do mesmo modo, dizer EL, AL, UL, OL, é a mesma coisa, a nível vibratório multidimensional, não
ao nível da nota que vocês ouvem ou da frequência que vocês ouvem. 

Portanto, o ritmo e a repetição é muito variável. As Consciências Unificadas, por exemplo, dos 24 governadores do Intra-Terra geram
(cada um tendo uma cultura ou uma afinidade diferente, cada um pronuncia em si o OD - ER - IM - IS - AL) uma ressonância que se cria.

A ressonância não é a mesma a cada vez porque há um bloqueio da energia e da Consciência que se faz pela dominância de uma
pronunciação sobre uma outra. Mas, entretanto, ela unifica o conjunto, é isso que é importante. 
Não há ritmo fixo a pronunciar de tal ou tal modo ou sobre uma tal oitava ou outra oitava. 

Questão: podemos utilizar a Luz para inundar um local doloroso?

Preste atenção porque, na inundação, você se afoga. A Luz não procede pela inundação. A luz age por toques delicados de
inteligência e do Amor. 

Portanto, não é questão de bombardear de Luz. É questão de solicitar à Luz de se posicionar a tal lugar, de canalizá-la pela
Consciência e não por uma vontade de inundação. 

Recorde-se de uma coisa importante: a Luz Vibral é Unidade, Amor e está além de toda noção de poder. Portanto, quando digo que é
preciso enviar a Luz a tal lugar ou deixar a Luz agir, isso quer dizer que você pode pedir à Inteligência da Luz para ir lá onde é preciso. 
Mas você não tem, em nenhum caso, de fazer uso da vontade pessoal para dirigir a Luz a tal lugar porque, nesse momento, mais você
vai entrar na vontade, mais você vai entrar em contradição, mais ou menos, com o que é a Luz e a Vibração. 

Compreenda bem que, percorrendo os caminhos que o leva à Unidade, o que você chama doença deve desaparecer. 



Então, existem fases, atualmente, de eliminação de um certo número de toxinas. Não há sempre causas psicológicas, cármicas ou
outras num desequilíbrio. 

É preciso admitir que alguns Seres, por exemplo, durante as primeiras etapas dos Casamentos Celestiais, viveram resoluções por
meios brutais nos dentes, não sei se vocês lembram. 
Portanto, isso, é também lógico, não é preciso considerar tudo ao nível do corpo como um bloqueio ou como algo de um erro que foi
feito. Mas podemos sempre solicitar à Inteligência da Luz, seja de nos mostrar, seja agir em relação a uma problemática. 
Mas é diferente solicitar à luz para agir do que agirmos nós mesmos com a Luz. Não é, com efeito, a mesma coisa. 

Questão: você disse que não é preciso jamais procurar convencer, mas simplesmente irradiar seu ser. Comunicar, por um
mensageiro de Maria, não é então contraditório? 

A comunicação com Maria dá um certo discernimento para saber quando estar na Radiação de Maria e quando falar, como Maria deve
lhe dizer, a tal pessoa. São duas coisas diferentes. 
Não há questão a impor Maria a alguém, por exemplo, a um protestante, com isso você terá pequenos problemas. Portanto, é uma
questão de lógica. 
Eu não disse que era preciso dizer que você tinha Maria contigo a toda a Terra. 

Há uma noção, aí, de respeito, do que alguns consideram como inviolável, ou seja, seu livre arbítrio. 
E ao ser humano que não quer crer em Maria, não serve a nada falar-lhe de Maria. 
Mas você saberá por você mesmo: a partir do momento em que Maria lhe pedir para falar, bem, será preciso falar. Ela sabe o que ela
faz. 
Será então preciso colocar esse mensageiro com outros mensageiros para que eles compreendam um pouco o que acontece. 

Questão: quando um amigo vive uma prova, podemos pedir à Luz para ajudá-lo? 

Certamente. Você pode pedir à Luz para agir sobre uma pessoa mas o pedido não é, como dizer, um poder. O pedido é uma
solicitação, não é? Não é a mesma coisa. 
Você não impõe à Luz. Você não dirige a Luz. Você pede à Inteligência da Luz para agir. Não é de qualquer modo a mesma coisa, não
é? 

Mas não vale a pena fazer 50 vezes. Porque, se isso não funciona após algumas vezes, é preciso talvez compreender que não é
possível, não é?

Questão: chamar à Luz ou chamar a Babaji é a mesma coisa?

Chamar à Luz e a Babaji é a mesma coisa. A Fonte é Luz Vibral mas ela tem um conjunto de características bem mais importantes que
a Luz Vibral. 
Então, chamar a Babaji e chamar ao Pai, ou chamar à Fonte, é a mesma coisa.

Mas, chamar ao Espírito Santo, não é a mesma coisa. Chamar à Radiação do Ultravioleta, não é a mesma coisa. São partes
constituintes. 

Agora, o que acontece quando você sente a Fonte ou quando você chama Babaji? Babaji é uma forma da Fonte que tomou forma,
portanto que tem certo número de características históricas, vibratórias, ligadas a esta forma tomada, a esta materialização de um
corpo com funções particulares. 

O Babaji anterior, aquele que chegou no início do século XX, tinha, aí também, a energia da Fonte mas numa outra forma e portanto
uma outra função.

A forma que é materializada pela Fonte, em função da época, está em relação com a problemática do momento. Portanto, há uma
coloração diferente. 
Mas o mais próximo de vocês, ao nível da forma, ou seja, algo que sua Consciência é capaz de assimilar, é que, nesse caso, há
eventualmente uma representação que vai lhes permitir, mais facilmente, raciocinar, que a abstração total, para vocês, no momento, do
que é a Fonte, ou seja, independente da forma. 

Questão: podemos chamar da mesma maneira a Babaji para pedir ajuda para alguém?

É preferível não passar, a partir do momento em que tem acesso à vibração da Luz e à Luz Vibral, especificamente, por uma Vibração
de forma, qualquer que seja. Por que? Porque você restringe as possibilidades de ação. É preciso que haja acordo Vibratório.

Com a forma à qual você pede algo (através de um Mestre ou através de qualquer coisa que esteve conscientizada em uma forma
precisa, mesmo o Arcanjo Miguel por exemplo), é mais restritivo do que chamar, por exemplo, a Inteligência da Luz ou da Fonte sobre
alguém. Pedir, não chamar. Pedir para. Mas por que não? 
Não há formalismo. Não tente encontrar formalismo e colocar em áreas formais os domínios da Luz, por favor. Há bastante formalismo
como esse, não é? Vocês descobrirão os mundos além do formalismo. 
Isso não quer dizer que não é estruturado, mas isso quer dizer que as liberdades são muito importantes. 

Por exemplo, o Arcanjo Miguel, na 18ª dimensão, tem tal forma, mas ele pode se antromorfizar ele mesmo nas representações que
vocês têm, ou ainda em outras formas. Por exemplo, transferir sua Consciência em um cometa. Um cometa não é Miguel. Ele tem a
conscientização. Não é a mesma coisa. Então, não limitem. 

Então, se querem, agora, vou simplesmente me retirar do canal e lhes digo até breve e lhes transmito todas minhas saudações, todas
minhas bênçãos e todo meu Amor. Mantenham-se bem e divirtam-se, sobretudo. 

_________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e foi-me solicitado vir a fim de poder trocar com vocês, porque
creio que há numerosos pedidos.

Então, eu lhes apresento, como sempre, todo meu Amor e todas minhas bênçãos. 

Eu sei que vocês vivem momentos bastante intensos com relação às energias que recebem e que estão, nesse momento, acelerando-
se, literalmente, em potência, em intensidade e em duração, ao nível deste planeta como do conjunto de seu sistema solar.

Vocês vivem verdadeiramente um período que vai conduzir a coisas que são bastante inacreditáveis, mesmo para a maior parte de
vocês que viveu já coisas importantes, ou mesmo inacreditáveis. 

O mais importante é agora compreender que é preciso permanecer, se possível (o mais possível mesmo, eu diria, não é se possível, é
o mais possível), nos momentos em que vocês vão poder (não será mais que alguns minutos, várias vezes por dia) estar na escuta
dessas energias cósmicas e diversas que chegam para vocês. 

É um período de intensas transformações e de intensas revelações. 
Vocês entram, dentro de muito pouco tempo (e vocês já entraram mas isso vai se acentuar, se podemos dizer), em fenômenos ligados
às energias e às consciências novas que vão, literalmente, tomar um olhar epidêmico neste planeta.

Aí está, caros amigos. 
Então, estamos extremamente contentes porque, como o sabem, tivemos pequenas preocupações no início do mês anterior, mas, aí,
agora, nos lançamos no caminho certo para a realização total de seus objetivos e de nossos objetivos, que são comuns. 

Então, como de meu hábito, estou aqui para ouvi-los e tentar ajudá-los a avançar o mais possível para algo muito claro e muito
luminoso. 
Então, se querem, eu os ouço desde agora. 

Questão: o que é das energias sexuais hoje?

Então, caro amigo, é uma questão de assunto pessoal, não é? Seres que vivem transformações tais que a sexualidade não pode mais
existir. 

Atenção, entretanto, aí, não deve se retrair e se vincular. É algo que é natural ou que não é natural. Se é natural, tudo vai bem. 

É preciso compreender que muitos seres humanos vivem transformações que tocam muitos setores de sua vida ao mesmo tempo.
Então, não é sempre fácil gerir, não é sempre fácil integrar. 

Entretanto, as energias espirituais, as energias que vocês recebem estão transformando sua consciência, independentemente de
aberturas a coisas extraordinárias em sua vida, que permanecem, no momento, nesta dimensão.

Há coisas que se afastam de vocês, naturalmente, e outras que estão ainda aí. É preciso respeitar as necessidades do corpo que não
estão totalmente transmutadas, ou eliminadas de uma maneira ou de outra, mas sobretudo não por sua vontade pessoal. 

Então, há períodos em que a energia, nos chacras inferiores, pode empanturrar-se de sexualidade exacerbada. E, ao inverso, pode
haver uma extinção total da esfera sexual. 

Vocês devem fazer em função do que a energia lhes pede e do que sua consciência lhes dita. Não há generalidades para sair disso. 

Mas é verdade que, progressivamente e à medida que vocês elevam sua Consciência e sua Vibração, as preocupações normais
ligadas ao poder ou à relação com outro, de um modo desequilibrado, não podem mais existir. Isso é uma evidência, obviamente, que
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se manifesta progressivamente, à medida que sua Consciência se abre a outras realidades.

Mas não é preciso antecipar a modificação, ou seja, que não é seu mental que deve dizer: « eu não faço mais isso» (quer isso seja
para a sexualidade ou outra coisa, não é?) porque não é bom. Não, absolutamente. 
São os níveis vibratórios que vão decidir para vocês, de maneira formal. 

Vocês vão provar mais atração para coisas diferentes. É o mesmo ao nível da vida profissional, é o mesmo ao nível da vida social. É o
mesmo em todos os níveis. 

A transformação que está em curso está destinada a modificar o conjunto de seu funcionamento e o conjunto de suas orientações, e
isso vai cada vez mais rápido. 

Questão: com as energias atuais, o que dizer do Om?

O Om é uma transformação do Od. Então, não há problema. Há as sílabas sagradas que foram modificadas de acordo com diferentes
línguas, obviamente. 
No indo tibetano, o Om tem sempre uma eficácia mas não esqueça que o Om é destinado, antes de tudo, a ancorar a Consciência ao
nível do segundo chacra, ou seja, do Svadhisthana Chakra. 

Não é verdadeiramente a mesma coisa que vocês têm a viver hoje eis que vocês despolarizam a energia da base ao nível do segundo
chacra, no chacra do coração, que é seu novo centro de Vida. 

Então, há modificações energéticas que convém integrar em si mas, bem, evidentemente, há hábitos que devem se transformar. 

Lembrem-se que há evoluções de consciência e mudanças de paradigma que estão ligadas às aberturas cada vez mais fortes em
relação a algumas ciosas e que podem, em alguns casos, colocar-lhes problemas. 

Olhem, por exemplo, a noção de coisas que, mesmo em minha vida, eu empreguei, porque era a palavra que tínhamos. Quando
empregamos a palavra Deus ou Diabo, é exatamente o mesmo princípio. Há coisas que não podem se desencrustrar, como isso, de
hoje para amanhã, da consciência ou das práticas, não é? Então, é preciso ir progressivamente, não é preciso se fazer violência,
nesse nível aí. 

Questão: não poderíamos, por nós mesmos, ter acesso às causas de nossos males, ou é preciso estar em nosso corpo de
Estado de Ser?

Não, não. 
No corpo de Estado de Ser, ali não há qualquer doença, você não tem mais nada a fazer do que aconteceu na história anterior. 
Entretanto, isso faz parte de alguns potenciais espirituais que, eu creio, o Arcanjo Jofiel chamaria «linguagem das Vibrações». Vocês
não estão aí ainda, mas está em curso de instalação. 
Não há esforço específico a fazer, de se colocar, por exemplo, em meditação e de perguntar porque temos tal coisa. O importante a
compreender é que, progressivamente e à medida que vocês sobem nessas Vibrações, progressivamente e à medida que vocês se
aproximam da Vibração Unitária e do corpo de Estado de Ser, o conjunto de problemas que vocês tinham desaparecerá. 

A partir do momento que tiverem aceito, não unicamente na cabeça, mas na vivência, o princípio da Unidade, as doenças que vocês
conheceram, físicas ou outras, desaparecerão, literalmente. 

Então, não vale mais a pena procurar as causas. Eu, eu as dou, porque vocês me fazem perguntas. Obviamente, como vocês estão
ainda nesse mundo e nesta dualidade, têm necessidade de compreender, mas, além da compreensão, progressivamente e à medida
que os níveis vibratórios lhes chegarem, vocês vão passar por cima, literalmente, desses princípios de doenças, bem estar, mal estar. 

Questão: agora, houve uma efusão de raios gama. Em seguida, alguns viveram o que você chama um delírio (yoyotage), um
estado de excitação. Estaria ligado? 

Não é um delírio (yoyotage de touffe). O delírio é mais o mental que «pedala no chucrute » («viaja na maionese»). 
O que aconteceu, é uma explosão de Alegria interior. É a excitação Vibratória. Isso, não é um delírio (yoyotage de touffe), ao contrário,
isso permite-lhes penetrar a Alegria, de uma maneira talvez louca, para alguns, mas isso participa, entretanto, da Alegria e não do
delírio.

O que chamei de delírio (yoyotage de touffe) são as subidas e descidas do mental que passa seu tempo a projetar, não é? Isso nada
tem a ver com o que vocês vivem com relação às radiações. 

Questão: você também, isso os leva a cantar, de algum modo?

Nós fazemos rondas. Não é uma piada, quando eu digo rondas, são circulações específicas de Consciência e energia. 
Mas nós não temos acesso ao que chamam cantar, com relação a palavras. Mas nós fazemos cantar a energia, as cores e a
Consciência, certamente. 

É para isso que servem as reuniões dos 24 Anciões, por exemplo. Para nós, o riso é expansão. Quer dizer que, a partir do momento
em que expandimos algo, por exemplo, para nos transladar a outras dimensões, nós provamos o que vocês poderiam chamar, um
pouco menor, o riso. Mas não é o riso. É mais forte, certamente. Mas o riso os faz participar desta expansão. A nosso nível. 

Questão: pensei que a partir de um certo nível de dimensões, haveria uma forma de onisciência e que vocês teriam portanto
todas as respostas. 

Bem, vejamos. É muito engraçado o que você pergunta aí. Se tivéssemos visto, por exemplo, a história do DNA, você acredita que
teríamos esperado o fim dos Casamentos Celestiais para acionar isso? Nós vemos o que vemos. E vemos formas, vemos a energia,
vemos Consciências. 

Podemos penetrar em estruturas geométricas, mesmo do DNA, mas nós não podemos ver certos princípios. 
Quando dizemos, por exemplo, que tudo está escrito nos Anais Akáshicos, será que vamos escrever num Livro a hora em que você
emitiu um arroto? Seja um pouco lógico. 



Existem registros de suas Vidas, que talvez alguns dentre vocês quisessem viver quando de algumas experiências específicas mas o
que você vê não é o desenrolar de todos os atos de sua Vida. Você vê coisas que são significativas. As coisas insignificantes não são
registradas. Nem em você, nem exteriormente. 

É preciso bem compreender que a onisciência, tal como a percebe, está ligada a níveis de Conhecimento do funcionamento do
Universo, da Consciência, mas certamente não de seu plano. Sem isso, desde muito tempo, encontraríamos o meio de modificar as
coisas, não é? 

Do mesmo modo que você não tem acesso a algumas informações em sua dimensão, do mesmo modo nós temos acesso a todas as
informações de outras dimensões, mas não todas as informações desta dimensão onde você está, eis que, justamente, como dizer...,
sua dimensão tornou-se opaca à Luz. Isso me parece um mínimo lógico. 

Portanto, existem, nos muitos registros, como você diz, precisos, memórias de Vida que podemos atingir, consultar, literalmente, mas
não acredite que vamos ver a cor de sua roupa, a tal momento, salvo se esse momento é significativo. A onisciência não é o que você
acredita. A onisciência é o Conhecimento direto das Leis do universo mas não de suas Vidas terrenas. 

Não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos. 

Então eu vou, caros amigos, transmitir-lhes todo meu Amor e todas minhas bênçãos. E que vocês estejam confortáveis em seus
corpos, apesar de suas quebras. Especialmente porque esse corpo, dentro de não muito tempo, será como uma lembrança em
relação à magnificência que vocês vão descobrir. Como o disse o Arcanjo Miguel, mas como eu o disse a meu modo, tudo o que vai se
produzir, e que se produz atualmente, não deve atemorizá-los, nem desestabilizá-los. 
Lembrem-se que a Consciência da Luz desce cada vez mais. Vocês serão, sem estarem no delírio, mas serão confrontados a duas
escolhas. Eu não falo no momento de escolhas da Existência, de personalidade, dualidade, Unidade. Mas vocês serão confrontados
por vezes a uma realidade um pouco violenta, de uma maneira ou de outra. 

Paralelamente a esta realidade violenta, as energias que vocês captarão vão colocá-los na Alegria e na serenidade. Então, cabe a
vocês saber: vocês vão colocar seu olhar e sua Consciência sobre o que acontece no exterior, ou vocês vão se beneficiar desta
Consciência nova que vem a vocês? É um ou o outro, não pode ser os dois. 

Então, lembre-se, quer em algum canto de sua cabeça, quer em muitos, um número impressionante de eventos vão se suceder.O
importante é o que vai se suceder ao nível de Vibrações da Consciência no interior desse corpo que vocês habitam, mesmo se vocês
não têm acesso ao Estado de Ser. 

É preciso que vocês escolham: vocês vão dar sua atenção e sua Consciência a essa comoção, ou vão dar sua atenção e sua
Consciência ao que acontece no interior de vocês? 
Vocês devem evitar a todo custo entrar nas perturbações emocionais ligadas a infantilidades. O mais importante é a
energia/Consciência que vem para vocês. É a Luz que vem para vocês. É isso o mais importante.

O resto, mesmo as manifestações por vezes do ambiente, qualquer que seja, ou o que vocês podem entender ou ver de maneira
violenta, não tem qualquer espécie de importância. São, se querem, duas realidades diferentes que tudo opõe que vão se manifestar. 
E vocês vão poder escolher, de maneira temporária. Não é a escolha final do que quer que seja, mas escolher seu nível de realidade.
Seja entrar na Alegria interior e nas Vibrações que vivem, nesse Fogo do Amor que vem para vocês, seja entrar nas coisas exteriores
que verão e ouvirão e que vão afastá-los e desestabilizá-los de seu estado. 

Isso não será flutuação mental, como chamei delírios (yoyotages de touffe), no mês de setembro. Isso será verdadeiramente escolha
consciente que vocês terão que realizar em seu interior. Seja permanecer no alinhamento e na Alegria e na Vibração, seja dar sua
energia a esses fenômenos exteriores, quaisquer que sejam. Tudo o que vocês têm a realizar situa-se nesse nível.

Obviamente, se vocês fazem a escolha de viver o que tem a viver ao nível Vibratório, sentirão cada vez mais serenidade,
apaziguamento, Alegria interior. Vocês não poderão ser afetados pelo que acontecerá, mesmo ao seu lado. Compreendam bem isso,
é muito importante.

Progressivamente e à medida que vocês penetrarem nesse estado de não afetação, vocês ajudarão, desta maneira a mais certa, o
que acontecerá ao nível da Luz. Isso, é muito importante compreender. 

São palavras talvez mais humanas do que lhes falou o Arcanjo Miguel, mas é extremamente importante para as semanas que vocês
vivem, agora. 

Aí está o que tinha a dizer. Então, sobre isso, eu lhes apresento todas minhas bênçãos. 
Mas se vocês se centrarem em seu coração, obviamente, e nas energias que vêm, a Consciência que está aí, os quebra, não serão
mais que más lembranças, eu lhes asseguro. Eu lhes digo até muito breve. Eu lhes transmito todo meu Amor e lhes digo certamente até
breve. Mantenham-se bem.

___________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los neste dia que é a energia de Miguel e,
como eu me chamei assim, na minha vida, Miguel, estou duplamente contente.

Então, de início, para aqueles que não me conhecem, eu desejo boas vindas. 

Eu direi que, desde que saí e volto, de diferentes maneiras, gostaria de trocar com vocês sobre as suas
preocupações.

Como talvez o saibam, para alguns de vocês, na minha vida, diziam que era muito pedagogo.

Poderia ter sido também um palhaço, mas isso, não é preciso dizer porque não teriam gostado. 

O que eu quero dizer com isso, é que gosto muito de trocar com vocês e eu procedo sempre da maneira
seguinte: vocês me fazem perguntas e eu respondo.

Então, eu desejo, a todos, boas vindas e lhes transmito o meu Amor e todas as minhas saudações.

Para aqueles que não me conhecem, também, eu assumo funções específicas no que chamo, eu mesmo, de
Croûtons, ou seja, os 24 Anciões, já que fui nomeado o Chefe Melquisedeque. 

E sim, eu sou o chefe dos Melquisedeques e intervenho, no nível do Conselho, para as decisões que
tomamos, como Lipika Karmique, se quiserem (isso fica muito oriental, não é?), os Senhores do Carma, como

nos chamaram.

Nós intervimos nos assuntos desta Humanidade a fim de sempre tentar propor energias, ajustamentos em
função da evolução deste planeta, porque nós todos, aqui, no nível dos Croûtons, dizemos que a maior parte

de nós conhece a encarnação e conhece especialmente a encarnação sobre esta Terra.

Aí está o que eu tinha que dizer. 

Então, caros amigos, eu lhes dou agora a palavra, vamos tentar progredir juntos, a fim de ajudá-los.

***

Questão: poderia nos falar do tabaco?

Então, caro amigo, o tabaco é uma erva sagrada.

É a erva de Nicot, é aquela que foi utilizada em alguns trabalhos específicos, no nível energético e no nível
mágico.

Entretanto, como sabem, o tabaco tornou-se, como dizer..., uma droga, ou seja, que associaram, no interior
desta folha sagrada, agentes específicos que os tornaram viciados a esta erva e, se possível, tendo
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camuflado, como dizer..., as virtudes mágicas desta planta que foi uma erva que permitia entrar em contato com
os Espíritos.

Então, obviamente, não é questão que os pobres humanos que vocês são, entrem em contato com Espíritos. 

Portanto, há certo número de sabores e agentes de textura, como dizem sabiamente, que foram colocados no
interior desta erva, para bloquear a maior parte dos efeitos ditos espirituais ou psicoespirituais desta erva.

Então, hoje, independentemente da adição, ou seja, da necessidade incontrolável de consumir, é necessário
compreender que há ainda uma virtude que restou no tabaco. 

E frequentemente as pessoas que fumam, não é pelo nervosismo ou estresse, mesmo se isso puder ser uma
consequência, mas, a causa primeira, é a necessidade de mascarar, através de uma nuvem de fumaça, não é?

(é muito simbólico, mas também vibratoriamente), certas energias.

Não necessariamente más energias, podem ser também boas energias. 

Quer dizer que podemos como que se cortar de certas influências que poderiam nos desestabilizar, mesmo no
nível de energias espirituais as mais altas.

O tabaco não incomoda a espiritualidade. 

Isso incomoda simplesmente algumas energias e alguns aspectos Vibratórios de energias que chegam no
nível do sétimo Chacra.

Então, obviamente, vão dizer que o tabaco provoca o câncer. Isso é falso, não é o tabaco que provoca o
câncer, é o que foi misturado nele, obviamente. 

O tabaco jamais provocou o mínimo câncer.

O câncer começou a aparecer com o tabaco, quando uma série de moléculas foram inseridas no interior,
justamente para provocar o câncer.

Aí está, vocês sabem tudo com relação ao tabaco.

***

Questão: qual será a utilidade do espinheiro branco no que chamamos de Três Dias, no momento
da reversão?

Então, isso faz parte de algumas aparições de Maria, que foram dadas a diferentes médiuns (e creio que foi no
início do século XX, na primeira parte do século XX, essencialmente), que algumas indicações referentes a
este período de Três Dias e que o fato de consumir o espinheiro branco, como ter também a água benta, ou

ainda velas de cera de abelha, iria provocar uma certa imunidade.

A única imunidade, ela é interior. 

Ela não depende de crenças em coisas parecidas.

Entretanto, o espinheiro branco tem efeitos bem reais e bem concretos no nível psicológico e, em particular, no
ritmo cardíaco.

Como sabem, a irrupção total da Luz, a um dado momento, nesta dimensão, provocará uma série de
reajustamentos que eu qualificaria de finais. 

Esse reajustamento acompanhar-se-á da abertura, em força e em grande potência, da dimensão do Chacra do
Coração.

Ora, o espinheiro branco é a planta que regulariza, de algum modo, as pulsações cardíacas mas, também e
sobretudo, a circulação do sangue no Coração. 

Então, ele é, mais frequentemente, utilizado em infusão. 

Ele pode também ser utilizado em decocção, com um efeito soporífero a mais.

 Mas pode também ser utilizado em defumação, ou seja, colocando-o no ar. 

Eu o recomendei, por exemplo, para digerir, literalmente, as energias. 

O espinheiro branco regulariza a frequência cardíaca e regulariza também a energia do Coração. 

Aí está o que podemos dizer.

***



Questão: quais são os reajustamentos alimentares indicados por Anael?

Eu posso apenas repetir o que ele disse. 

Ele falou, já desde alguns meses, de ingerir líquidos, por uma razão que é muito simples: vocês estão em
energias extremamente potentes, atualmente, que são derramadas pelo Centro Galáctico, mas também por

diversas fontes de Radiação, totalmente independentes do Sol, mas que vêm do cosmos, de diferentes
lugares e de diferentes supernovas que excitam, literalmente, as suas estruturas sutis e físicas, certamente,
uma vez que é com essas irradiações que nós quebramos as moléculas que bloqueiam a sua evolução.

É preciso bem compreender que a alimentação líquida é a mais provável de não atrair demasiada vitalidade
para o estômago.

Atualmente, o trabalho mais importante, no nível energético e vibratório e fisiológico também, ocorre no peito e
na cabeça. 

Quando vocês comem, todo o sangue vai para o ventre, certamente. 

Então, se vocês ingerirem líquido, há menor esforço de digestão e a energia pode continuar a circular nas
regiões cardíacas e na cabeça, sem ser desviada, de certa maneira, para o ventre. Isso é muito importante.

Então, a seguir, é preciso bem compreender que a alimentação, sobre a Terra, foi largamente viciada e poluída
pelos pesticidas e por diferentes coisas, não é?

 Então, se possível, vocês devem também tentar comer o biológico [orgânico], como dizem, é muito
importante.

É preciso compreender também que as necessidades alimentares estão se modificando. 

Talvez alguns de vocês já perceberam e vivem isso, não é? 

Vocês devem comer cada vez mais saudavelmente e, se possível, alimentos que não estão demasiadamente
modificados. 

O que isso quer dizer? 

Se vocês gostam de frutas e legumes, tentem tomar aqueles que podem ser comidos sem estarem
demasiadamente cozidos. 

Isso é importante. 

Tentem também encontrar fontes que correspondam ao que vocês chamam de cereais e leguminosas, mas,
diminuindo, de maneira importante, o trigo. 

Por quê? 

O trigo é um cereal mágico, mas que, como todo cereal mágico, foi transformado. 

Quer dizer que lhes suprimiram todas as sementes de trigo antigas e foram substituídas por sementes de trigo
modernas, cuja particularidade, independentemente do rendimento, mas isso eles jamais irão lhes dizer, é de

ser muito mais ricas em glúten. 

Ora, que faz o glúten? 

Ele se deposita nos seus órgãos, no estômago, nos rins, no Coração e no cérebro. 

Quer dizer que é uma excelente molécula para bloquear a Consciência.

Há outros, há muitos outros, certamente. 

É muito simples: tudo o que foi favorecido de maneira industrial é contrário à sua evolução.

Eu vou tomar dois outros exemplos muito simples de compreender: o milho, obviamente, que não é
completamente adaptado ao DNA ocidental e, em terceiro, a soja, que igualmente não é adaptada ao DNA

ocidental.

E os rechearam de milho e de soja. 

Por quê? 

Porque a soja é uma planta que tem a particularidade de empurrar para a Terra, ou seja, ela os leva de volta
para a Terra e isso impede de se beneficiar do efeito do Sol. 

É a mesma coisa para o milho.



Para o seu povo, no Ocidente e não, obviamente, em outros lugares. 

Por exemplo, a soja não tem os mesmos efeitos nos países asiáticos. 

Do mesmo modo, o milho não tem os mesmos efeitos nos povos sul-americanos. 

E, obviamente, introduziram-lhes isso aí, onde falharia. 

Tudo isso, vocês podem dizer, talvez, que é maquiavélico, que talvez isso nem foi mesmo pensado, porque
basta haver a intenção de prejudicar para que os modos de prejudicar se multipliquem. 

Obviamente, aqueles que os alimentaram não procuraram suprimir a fome.

 Procuraram suprimir a sua independência alimentar. 

Não é de fato a mesma coisa.

***

Questão: poderia nos falar das bagas de Goji no Himalaia?

Goji é uma planta, pelo que tenho visto, que aumenta as qualidades vibratórias e permite-lhes vibrar em
frequências um pouco mais altas. 

É uma excelente planta, que permite subir o nível vibratório e combater as modificações induzidas pelas
Radiações que vocês recebem do cosmos.

Essas Radiações, obviamente, são destinadas a modificar a sua Consciência, o seu DNA, a sua fisiologia e o
conjunto das suas estruturas.

Então, talvez alguns Seres humanos observaram episódios de fragilidade mais importantes, com relação ao
ambiente, com relação a diferentes coisas, porque há, como vocês dizem, uma espécie de oxidação que

ocorre nos tecidos, que está ligada à própria natureza da energia que vocês recebem e à própria natureza da
sua transformação.

O Goji é perfeitamente indicado para combater esta oxidação.

***

Questão: parece que a heliosfera está se abrindo. Isso poderia corresponder às modificações que
ocorrem no espaço/tempo?

Vocês sabem, desde muitos anos, as modificações no seu Sistema Solar são extremamente importantes. 

Elas se referem a todo o Sistema Solar, todos os planetas. 

Elas se referem às órbitas planetárias. 

Elas se referem às Radiações do Sol. 

Elas se referem também às radiações emitidas pelo cosmos e por determinados lugares da galáxia.

Isso leva a tensões incomuns, no nível dos planetas, mas também das Consciências que vivem nesses
planetas.

Então, sobre o que você fala, vamos resumir e falar em nível um tanto científico, com termos que me são
próprios. 

Vocês irão traduzir com os diferentes termos que vocês empregam.

A Terra é banhada pelo que é denominado uma magnetosfera, uma força que é responsável pelo que chamam
de forças gravitacionais, por exemplo, mas também por todo eletromagnetismo na Terra.

O conjunto deste Sistema Solar está sob influência das mesmas forças, que vocês denominam magnetosfera,
mas que é chamada, porque está ligada ao Sol, de heliosfera.

Quer dizer que é uma espécie de trama, efetivamente, uma matriz curvada do espaço/tempo, na qual se
inserem modelos tridimensionais de controle da Consciência. 

Isso, efetivamente, faz parte do que vocês chamam de matriz.

Existem também camadas que estão muito mais próximas da Terra, denominada ionosfera. 



A ionosfera, como o seu nome o indica, é carregada de partículas. 

Ora, as primeiras modificações ocorridas sobre este Sistema Solar são muito mais antigas do que aquelas que
vocês percebem.

Obviamente, os astrofísicos e os observatórios astronômicos estão a par, perfeitamente, disso, mas eles lhes
esconderam isso e irão esconder até o último momento.

Há, de início, o fato de que o seu Sistema Solar foi cortado da sua verdadeira Fonte. Este Sistema Solar (que
vocês denominam Sol, os planetas que conhecem...) orbita em torno da galáxia, mas foi fechado, literalmente,
nesta heliosfera para, justamente, evitar as irradiações do Centro da Galáxia, e para que a irradiação do centro
da galáxia ligada à Alcyone não pudesse se manifestar senão a intervalos específicos associados à precessão

dos equinócios, ou seja, a cada 52.000 anos.

E vocês entraram nesta época. 

Mas havia também outras finalidades, ou seja, independentemente da heliosfera, que isolou o conjunto do seu
Sistema Solar da influência galáctica, o seu planeta, ele mesmo, foi fechado em uma magnetosfera, isolando-o

ainda da qualidade específica da irradiação do Sol. 

Porque, eu os lembro, para aqueles que não acompanharam, de que o seu corpo espiritual, a sua dimensão
estelar, permaneceu prisioneira no Sol.

Mas seria necessário também, para vir sobre este planeta, que vocês fossem cortados, não unicamente da
influência estelar, que era a sua, mas também exterior. 

E para isso há uma segunda esfera isolante que foi criada em torno da Terra, que é a magnetosfera, que os
isola, vocês, como personalidade, do seu corpo espiritual que está no Sol.

Portanto, há uma 'tripla ruptura', não uma simples ruptura. 

Há uma tripla ruptura, o que é algo muito sábio e muito original que foi feito, que trancou, literalmente, a criação,
dentro de uma bolha, a fim de que ela evoluísse dentro dessa bolha e de que todo o sistema de Consciência

que interfere no interior desta bolha ficasse prisioneiro.

E vocês têm várias bolhas: há uma bolha sobre o conjunto do sistema Solar, gerada pelo Sol (não naturalmente,
mas porque a fizeram, não vocês, hein, não é?, mas os outros, vocês sabem o que eu quero dizer).

Os outros, eles trancaram o sol e o cortaram da influência do Sol Central. 

Eles não puderam, ao contrário, modificar a órbita deste Sistema Solar com relação ao Sol Central da galáxia,
felizmente. 

Era o seu objetivo final e, isso, eles jamais puderam realizar.

Nós vigiamos para que esta experiência específica de isolamento não fosse longe demais. 

Mas lembrem-se de que o Sistema Solar foi modificado, bem antes de lhes imporem bobagens sobre o
aquecimento climático. 

Foi algo que estava ligado à revolução dos planetas e, agora, de planetas do seu próprio Sistema Solar, antes
mesmo de falar de outros planetas ou de outros Sóis, que chegam agora ao nível máximo dos seus efeitos. 

Mas é preciso saber que há uma brecha que se criou, no final do ano passado, que colocou fim ao isolamento
do Sol em relação a esta Terra. 

Quer dizer que há arcos elétricos, raios de Luz e feixos de raios que ligam, agora permanentemente, a Terra
e o Sol. 

O que explica que a energia do Conclave pôde entrar em ação e que o Arcanjo Miguel pôde lhes propor, em
meio mesmo a esse Sistema Solar, os Casamentos Celestes, ou seja, reencontrar a sua dimensão Celeste

que está no Sol.

 Primeira etapa.

A segunda etapa, efetivamente, que ocorreu desde o final dos Casamentos Celestes e que permitiu a
intervenção do Arcanjo Uriel, é ter perfurado esta heliosfera que era muito mais compacta do que a

magnetosfera, a fim de permitir (e, isso, é influência direta, não do Conclave, mas da irradiação Central da
Fonte e também do seu impulso interior), de algum modo, desprender a atração magnética ligada à Ilusão. 

São as primeiras etapas.



Então, obviamente, há outras que vão chegar e que são cada vez mais visíveis e cada vez mais vibrantes e
cada vez mais perceptíveis. 

Há outras. 

Há a passagem dos cometas. 

Há os cometas que vão sobrevoar e que sobrevoam já o seu Céu. 

Vocês têm meteoritos por todos os lugares, atualmente, sobre a Terra, porque vocês atravessam nuvens de
meteoritos e nuvens de cometas. 

No momento, nenhum vai atingi-los.

E, por outro lado, vocês têm também a influência do que foi chamado por Orionis, de Hercobulus ou
Hercóbulus, que é, de fato, o Sistema Solar gêmeo do seu, que é denominado, pelos cientistas, a Anã Negra, o

Sol Negro, se preferirem. 

Isso é uma realidade. 

E é o planeta que foi anunciado desde muito tempo que é aquele que irá manifestar o surgimento da nova
dimensão.

Aí estão as principais coisas que devem ocorrer. 

Agora, é verdade que esta Luz que vocês veem, que foi vista por observações no nível da heliosfera, vai criar
um arco elétrico gigantesco entre o Sol e esta periferia, a fim de colocar, literalmente, o seu Sol e este Sistema

Solar sobre a irradiação de Alcyone, a irradiação Galáctica de raios gama. 

Mas também, esse véu de Luz foi criado, do mesmo modo, pela sinergia dos raios que vêm das Supernovas,
no nível da mesma região do Sistema Solar.

***

Questão: a heliosfera é considerada como uma proteção contra os raios cósmicos.

É um isolamento, efetivamente, dos raios cósmicos. 

O que fez com que desde muitos milhares de anos nenhum raio cósmico pudesse chegar a vocês.

***

Questão: esse fenômeno de corte parece gerar muito medo, atualmente.

Obviamente, tudo está voltado para causar medo. 

Dizem-lhes a Verdade, mas a finalidade não é boa.

Essa é a estratégia extremamente experimentada e que funciona sempre sobre a humanidade desde o
começo dos tempos. 

Eles se servem de uma Verdade, para uma finalidade que não é a Verdade. 

Isso funciona sempre assim e funciona sempre muito bem.

Quando lhes dizem que a heliosfera os protege dos raios cósmicos, não, ela bloqueia os raios cósmicos. 

Ela os protege de nada, justamente, ela os protege, sobretudo, da sua própria Divindade e do acesso da sua
Consciência à sua Unidade.

***

Questão: como seres de Luz puderam se encontrar presos nesta matriz?

Porque era atraente, como vocês dizem...a carne é fraca. 

E no início, era uma experiência apaixonante.

***



Questão: então, o único objetivo era uma experimentação?

Sim, uma experimentação à qual a Fonte deu o seu aval. 

Mas, aí também, há que não lemos tudo nos contratos. 

Não entendam com isso que eu critico os contratos da Fonte ou de outras Entidades, não é?

***

Questão: se as Crianças que se encarnam são grandes Mestres, como elas vão nos ajudar?

Pela sua Presença, simplesmente. 

E pela sua Luz. 

Não contem com eles para ajudá-los através de palavras. Mas é a sua Presença que os ajuda, certamente.

E esses grandes Seres, que decidiram se encarnar entre vocês, não poderiam fazê-lo senão soubessem que a
matriz estava próxima do seu fim, porque não creiam que esses grandes Seres iriam passar milhares de anos

nesta fragilidade da carne. 

Vocês têm carne à base de carbono, de cadeias proteicas.

Quando vocês sobem em outras dimensões, vocês têm cadeias irradiantes de sílica (silício). 

E depois, vocês sobem de Vibração em Vibração sobre outros corpos, mas não é mais corpo de carne.

Mas, entretanto, para aqueles que ali estão, eles consideram isso como carne.

 Tudo depende do que vocês denominam carne. 

A carne não é a matéria. 

A carne é o que constitui um organismo.

O Arcanjo Miguel possui uma certa carne, que não é a mesma em cada dimensão. 

A dimensão mais próxima de vocês, são as representações que vocês fizeram. 

Agora, o Arcanjo Miguel, em sua representação a mais alta vibratoriamente, nada tem a ver com aquela.

***

Questão: e sobre os cometas e os meteoritos?

Eles já os atingiram, mas são pequenos, por enquanto.

Sabemos que há cometas (e são mais meteoritos, é maior, não é?) que devem ter efeitos de penetração, ou
seja, um efeito de choque de Consciências, específico. 

Mas tudo irá acontecer em função das leis de atração.

Nós podemos decidir limitar a interferência da atração com relação aos elementos, digamos, muito pesados,
no nível da Terra, assim como para a humanidade e as consciências humanas encarnadas ou para a

Consciência terrestre.

Entretanto, não podemos evitar tudo. 

Então, no momento, vocês estão em um enxame de meteoritos, muito maior do que aquilo que vocês
denominam meteoritos, enxames de Perseidas (meteoros), por exemplo, que passam em pleno verão. 

Aí, vocês estão em enxames muito específicos. 

Obviamente, jamais lhes dirão de onde eles vêm. 

Mas vocês vão atravessar, em breve e totalmente, esta zona de onde vem esses enxames de meteoritos,
detritos diversos e variados, e também de cometas.

 Entretanto, não é preciso se alarmarem com isso.



***

Questão: por que não vimos, em junho, Hercólubus, no Céu da França?

Você confunde Nibiru e Hercólubus, agora, a primeira coisa.

Hercólubus não pode ser visível porque é um Sol Negro. 

O que seria visível são os seus efeitos sobre o Sol e estes são visíveis, desde muito tempo, em diferentes
lugares do planeta. 

Os efeitos de ressonância magnética que são induzidos por Hercólubus se veem no Céu, nas irradiações dos
planetas do seu sistema solar.

Devido ao fato da abertura da heliosfera, vocês se apercebem agora de modificações importantes que
ocorrem em distâncias até mesmo existentes entre os diferentes sistemas Solares e as diferentes estrelas. 

Há bem modificações de distância que parecem, mesmo aos seus astrônomos que observam isso,
completamente aterradoras, inexplicáveis, obviamente, para eles.

Agora, o que é visível no Céu, são modificações coloridas, modificações do Sol, como o Sol que dança, ou o
Sol que se desdobra, ou como massas ao lado do Sol. 

É a reverberação do Sol com relação à aproximação do Hercólubus. 

Hercólubus não é Nibiru.

Hercólubus é o que foi denominado Marduk ou o planeta da Cruz. 

É aquele que volta a cada 3.600 anos, mas, sobretudo, que se aproxima do seu periélio todos os milhões e
poucos anos, não tenho mesmo mais as datas na cabeça. Isso quer dizer simplesmente que vocês estão

nessa configuração cosmogônica e cosmológica extremamente rara.

Agora, o que é visível, no céu, são os efeitos deste planeta. 

Ele não está suficientemente longe, mas a sua influência é extrema. 

É o que acontece e o que vocês observam, atualmente, como terremotos, o cinturão de fogo do Pacífico.

Já em 2005, eu disse que a ignição dos vulcões do cinturão de fogo do Pacífico, que já aconteceu, seguida de
terremotos no cinturão de fogo do Pacífico, iria significar grandes movimentos no nível planetário, que eram

anteriores à Revelação da Luz e à Ascensão. 

Vocês aí estão. Não é daqui a 10 anos. 

Não é dentro de um ano. 

É nesse momento.

Agora, quanto tempo isso vai durar? 

Isso pode durar entre um mês e um ano. 

Eu digo isso grosso modo. 

Mas as perturbações estão aí. 

Elas estão concretamente aí. 

Elas estão mais no Céu, elas estão sobre a sua Terra.

Então, agora, Herólubus, ou a marca de Hercólubus, é visível diariamente, não sob suas latitudes, mas ela é
visível na Europa do Leste. 

Ela é visível na Índia. Ela é visível no polo. 

Muitos seres a fotografaram. 

Se vocês quiserem vê-la na França, aqui, vocês estão no sul, então, é necessário ter posições planetárias
extremamente precisas, porque, lembrem-se de que é uma ressonância, não é o verdadeiro Hercólubus. 

Vocês não podem vê-lo. 

O que vocês veem é a ressonância de Hercólubus sobre o sol. 



É um planeta que emite no infravermelho, remoto. 

Portanto, ele aquece, ele perturba os climas de todos os planetas.

É ele que provoca os basculamentos dos polos, que são produzidos sobre muitos dos seus planetas, mas não
irão lhes dizer.

Entretanto, é preciso compreender que a luminosidade específica de algumas estrelas, de alguns planetas,
está ligada a isso. 

Então, eu não sei precisamente em quais dias, em qual momento ele será visível. 

Mas, em todo caso, ele não será visível em pleno dia, de preferência, ao cair da tarde, durante um período
extremamente breve porque vocês não estão sob a boa latitude, aqui.

Mas, entretanto, os sinais celestes, as auroras boreais, as formas de nuvens, as cores dos seus Céus, os
deslocamentos aéreos ligados às correntes, são completamente perturbados.

Se vocês observarem também, de maneira escrupulosa, o curso do Sol, vocês irão perceber que a curva que é
descrita pelo curso do Sol nada tem a ver com o que existia há 10 anos. 

O Sol não nasce mais no mesmo ponto. 

Ele não se põe mais no mesmo ponto, e o seu curso no Céu não é mais em todos os mesmos lugares. 

Vocês concluem o quê? 

Que a Terra mudou. 

É uma evidência. 

Do mesmo modo que o trabalho realizado pela Fonte, pelas multidões de seres, do Conclave e de diferentes
nações e povos intergalácticos, intervém para solidificar as modificações em curso e evitar, pelo fenômeno da

elasticidade, de se fechar novamente. 

É o princípio do eletromagnetismo.

Portanto, nós descurvamos o espaço/tempo e mantemos este espaço/tempo de maneira que a Luz possa
penetrar, definitivamente, neste Sistema Solar. 

Mas, o que está em curso, nesse momento, é o que vocês observam no Céu, os fenômenos luminosos cada
vez mais intensos.

Então, eu sei que alguns Seres vão se servir desta luminosidade dos planetas e, efetivamente, de algumas
Embarcações Mãe que estão aí, para lhes dizer que é o sinal que eles haviam anunciado e que aquilo é o que

disseram. 

Mas, isso, não importa. São, antes de tudo, modificações cosmológicas que vocês estão vivendo.

***

Questão: algumas formas de espalhamento pelos aviões, os Chemtrails, são uma realidade?

Sim. Eles utilizaram (os outros, não nós, aqueles que vocês e nós denominamos, agora, porque a palavra é
alegre, os «maus arcontes», mas são rapazes como vocês, eles irão se tornar bons, um dia) alguns tipos de

moléculas e alguns tipos de metais que têm efeitos deletérios sobre a Consciência.

Então, eles tentam o que eles podem para limitar as influências das irradiações cósmicas. 

Eles ali não irão chegar, certamente. 

Mas, em sua megalomania, eles estão persuadidos de que eles ali vão chegar. 

***

Questão: o que você entende por alinhamento Galáctico final?

O alinhamento Galáctico final é o momento evidente em que vocês terão um alinhamento total do Sol, e não da
Terra, do Sol com o Centro Galáctico.

Vocês entraram na influência de raios particulares, com partículas extremamente específicas, que
denominamos «tachyons» (partículas hipotéticas cuja velocidade seria superior à da luz) e «bosons» que estão



se infiltrando em massa na sua dimensão. 

Vocês ainda não estão sob o máximo de bombardeamentos. Isso ocorrerá no final do ano de 2011 e terá, do
mesmo modo, um alinhamento planetário extremamente preciso que ocorrerá durante o ano de 2012.

Mas os fenômenos de mutação da Consciência serão concluídos no final de 2012, dos reajustamentos
planetários e não da Consciência humana. 

Eu o chamei de 'final' simplesmente porque, depois disso, jamais qualquer sistema Solar desta parte da galáxia
será cortado da Fonte. 

Portanto, é bem o final de uma época.

***

Questão: há uma diferença entre o Aviso de Maria e o Anúncio de Maria?

Sim, completamente. 

O aviso é um segredo de polichinelo, agora, todo o mundo sabe que está para ocorrer antes do final deste
ano. 

Obrigatoriamente.

O Anúncio a ser feito por Maria será o anúncio da sua Divindade. 

Vocês irão reconhecer a palavra de Maria. 

Isso não será uma via eletrônica. 

Vocês irão reconhecê-la com o Coração porque Maria está presente em vocês, é claro, já que Ela é a sua
Criadora, Ela é a nossa Criadora, de todos nós. 

E no dia em que vocês encontrarem a sua mamãe, você irão chorar porque vocês vão encontrar algo que
vocês perderam.

Imaginem uma criança que perdeu a sua mãe e que a encontra. 

Há ainda uma emoção, mesmo sendo uma Alegria do Coração. 

É o que vocês irão experimentar no momento do Anúncio a ser feito por Maria.

Agora, o Aviso não é o Aviso de Maria, é a Advertência do cosmos. 

Não é Maria que vai precipitar tal evento ou outro evento. Maria é Amor e ela os ama a todos, mais que nós
todos reunidos, os velhos «Croûtons».

Então, o que vocês querem, que ela lhes envie um Aviso, ou que ela lhes envie um castigo? 

Isso é completamente surrealista. 

Maria os quer no Amor, com ela. 

É o que ela vem lhes anunciar. 

Mas se vocês não quiserem o seu Amor, infelizmente, Ela nada pode aí. 

Ela não vai forçá-los. 

Ninguém irá forçá-los a nada. 

Mas, entretanto, todo o mundo saberá disso.

Então, o Aviso não é a Advertência de Maria, é o Aviso do conjunto das forças cósmicas. 

Não de nós, mas dos movimentos planetários e dos movimentos cósmicos.

O surgimento deste evento não pode ser revelado porque pode tomar várias formas, vários aspectos, mas o
aspecto mais importante é o fenômeno do Aviso em sua própria Consciência, que você sentirá naquele

momento. 

O Aviso não é para puni-los, ainda uma vez, do que quer que seja. 

O Anúncio é uma grande Revelação, ao contrário.



***

Questão: você tem informações sobre os 3 dias de catalepsia, depois do Anúncio de Maria?

Não, absolutamente. 

Porque tudo isso não está ainda perfeitamente estabelecido. Isso irá ocorrer, mas, como sabem, nós
ajustamos progressivamente.

Nós também temos trabalho, não é? nós reajustamos recentemente. 

Desde alguns dias, vocês sabem (Miguel, eu creio, falou quando da sua vinda nesse lugar mesmo, mas
sobretudo detalhou, ao meio dia, hoje, o papel do Arcanjo Uriel que pode enfim se manifestar), o Arcanjo Uriel
pode entrar em manifestação, devido ao fato da conexão com a Fonte, porque ele tem um papel específico, o

Arcanjo Uriel, que está ligado à reversão e, como as energias da reversão não estavam presentes, obviamente,
ele não podia se inserir como realidade Vibratória, nesta dimensão. 

É o que está ocorrendo, de maneira temporária, no momento.

Muitas coisas, no nível galáctico, mudaram, desde o 15 de agosto deste ano. 

E talvez, povos ditos primitivos, festejaram, à sua maneira, esta festa do 15 de agosto. 

A reunião dos Anciões, que ocorreu este ano, no mês de maio, foi para festejar este evento.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados amigos, eu lhes agradeço por terem trazido tantas questões tão aplaudidas.

Então, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e espero revê-los em breve e ter a chance
de trocar com vocês, deste modo.

Não esqueçam que é também a minha festa hoje, é a festa de Miguel, porque ele está presente.

Então, a mim também, é um pouco a minha festa, porque foi o meu prenome em minha vida e eu tenho muito
desse Miguel aí.

Obrigado a vocês.

E eu lhes digo até muito em breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver também que temos pessoas que
ainda eu não havia percebido aqui. 

Então, se quiserem, eu venho entre vocês porque tivemos uma série de pequenos inconvenientes durante o
mês de setembro mas, desde o mês de outubro, as coisas estão em andamento e se acelerando

grandemente. 

Então, agora, eu não vou falar de acontecimentos exteriores porque, tudo isso, vocês sabem, está prestes à
destruição.

Vamos nos ater, se quiserem, falando do que acontece em vocês e do que vai acontecer, para muitos seres
humanos, durante o período que se estende de novembro até o final do seu ano. 

O Fogo do Amor vai se manifestar cada vez mais, eu diria, ruidosamente, eu diria antes, vigorosamente, no
Interior das suas estruturas e dos seus casulos de Luz. 

Muitos seres humanos irão viver o despertar à sua realidade, à sua Verdade, na Unidade.
Quer dizer, mesmo nesse corpo de personalidade que vocês habitam, muitas coisas vão se transformar. 

A transformação não é uma visão da mente, obviamente, ela se refere principalmente às suas estruturas, ou
seja, ao que vocês vão percorrer pelas novas Vibrações.

A particularidade dessas Vibrações é que elas serão cada vez mais rápidas no Interior das suas estruturas e
dos seus casulos. 

Vocês irão sentir a aceleração mesmo da energia. 
Vocês verão distorções ou modificações de percepções na Consciência, tanto no ambiente material como no

ambiente espiritual. 
Vocês tornar-se-ão, de algum modo, cada vez mais sensíveis às radiações e às Vibrações emitidas pelos

seres humanos, mas também emitidas, de maneira geral, pelo conjunto do seu ambiente.

Então, para alguns de vocês, eu diria que já é habitual. 
Para outros, isso será algo novo, de algum modo. 

Lembrem-se de que as energias, as Vibrações, as Consciências que vão captar, perceber e sentir, são
extremamente em função da sua capacidade, para vocês também, para vibrar e perceber esta Vibração e,

sobretudo, o efeito de diferentes Vibrações, quer isso seja de pessoas, de ambientes, de acontecimentos que
vão surgir, agora, de forma acelerada, na superfície deste planeta. 

Vocês devem prestar atenção a uma coisa, devem estar atentos a uma coisa, que é de ficarem
sempre centrados e alinhados. 

Vocês têm muitas técnicas que lhes permitem ficarem centrados e alinhados porque, quando vocês estiverem
centrados e alinhados, quaisquer que sejam as circunstâncias, os acontecimentos, as Vibrações que vão

encontrar, vocês vão poder se adaptar do melhor modo possível à sua própria Vibração para o que é bom para
vocês. 

E a Vibração essencial é perceber e captar, no momento em que as energias se modificarem no seu Interior,
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E a Vibração essencial é perceber e captar, no momento em que as energias se modificarem no seu Interior,
observá-la, não a energia (obviamente, é fabuloso sentir uma energia que acelera), mas o mais importante é

sentir qual é o efeito que isso produz no seu Coração e não na sua Consciência.

Lembrem-se de que vocês irão viver fenômenos que eu qualificaria de paranormais, mas o paranormal não é o
Coração, obviamente. 

Então, o mais importante, seja o que for que vocês tenham que viver, ou que encontrar como energia, o mais
importante será centrar-se no Coração e saber se o que vocês encontram lhes é correspondente, certamente. 

E é um aprendizado que irão realizar frente a pessoas, frente a situações, frente a irradiações cósmicas e
também frente, eu diria, a manifestações de natureza específica na sua atmosfera. 

Quer dizer que há o risco de coisas chegarem no nível Vibratório, no nível visual, em meio ao seu ambiente e
ser-lhes-á preciso, neste ambiente, tentar captar qual é o efeito, não sobre a Consciência (porque isso não

haverá), mas sobretudo no nível Vibratório, no nível do seu Coração. 

Este aprendizado é extremamente importante para vocês de maneira a lhes garantir, a título pessoal, estarem
sempre alinhados com o seu Coração e com a integralidade das suas diferentes estruturas (físicas, etéricas e

outras).
Isso é fundamental.

Agora, eu lhes deixo a palavra, se tiverem perguntas. 

***

Questão: no plano fisiológico, como podemos sentir as Vibrações?

Não estou certo de ter captado a questão. 

Uma Vibração é percebida. 
Ela está ligada à ativação de certo número de receptores no nível mesmo do corpo físico. 

Agora, a Consciência também tem a capacidade de captar Vibrações situadas além do corpo: no corpo etéreo,
no corpo mental e ainda além disso. 

Não é, propriamente falando, fisiológico. 
É um processo, antes de tudo, ligado à Consciência. 

Portanto, eu não estou certo de ter compreendido esta questão. 

***

Questão: quais podem ser as manifestações físicas, dessas Vibrações?

Bem, isso faz como «guilis-guilis» (cócegas). 

É como se você estivesse ao sol, com uma temperatura de 50º, sem qualquer proteção sobre a pele. 
Simplesmente você sente como uma queimadura, você sente como raios que o penetra, mas, entretanto, você

não se queima e, paralelamente a essas sensações de queimadura, sem queima real, a Consciência se
modifica. 

Se quiser, é como quando você está no deserto e tem sede, alucinações, exceto que, aí, não são alucinações,
é uma modificação importante dos limiares de percepção, eu diria, conscientes (da sua própria Consciência)

que capta coisas que não captava anteriormente. 

Portanto, é um processo que está além do fisiológico. 

Obviamente, você tem nervos, o que quer dizer que vai captar, no nível sensitivo, certo número de Vibrações. 

Agora, é importante saber, colocando-se no nível da Consciência, no Coração, qual é o efeito sobre você do
que é captado, o que quer dizer não permanecer na análise da percepção, na análise do que é vivido, na

análise do que é percebido, mas, sim, olhar o que isso faz, diretamente no nível do Coração. 

É algo que vai comprimi-lo, apertá-lo, ou é algo que vai abri-lo? 
E, isso, não é uma visão da mente, é: você tem a impressão de que o peito se abre, se dilata, ou é algo que o

fecha.
E isso você pode testar em relação a outro ser humano, em relação a um lugar e em relação às energias que

vai encontrar no seu ambiente. 

Vamos tomar um exemplo muito simples: você sabe, quando vai ter um tremor de terra, que os animais
percebem isso e sentem a Vibração antes do sismo porque antes de um sismo, há uma modificação

importante da repartição das cargas elétricas, no nível do solo. 



Vocês talvez não saibam, mas há uma polaridade elétrica entre o que vocês chamam de Envelope do Céu e da
Terra. 

A repartição de cargas elétricas muda extremamente rápido antes de um sismo. 

Do mesmo modo, se houver Embarcações, ou Embarcações de Luz intervindo no seu ambiente, elas
modificam as cargas elétricas e é esta modificação de carga elétrica que os animais captam, vocês também,

vocês são perfeitamente capazes de captá-la. 

Então, isso é válido para um sismo, é válido para Embarcações, é válido para radiações. 

Se vocês quiserem, quando o sábio mostra a Luz, o tolo olha o dedo. 
É exatamente o mesmo princípio. 

Não é preciso olhar o dedo, mas sim o que ele está mostrando. 
Do mesmo modo, vocês não têm que olhar, em um primeiro momento, o que corre o risco de seduzi-lo,
visualmente ou no nível de percepção: «oh, lá, lá, é maravilhoso, eu sinto o meu corpo que se dilata». 

Mas vocês sentem se dilatar pelo efeito da energia ou por uma dilatação real do Coração? 
Portanto, vocês devem reposicionar-se no nível da Consciência para saber o que acontece em relação a esta

modificação do ambiente.
Isso é essencial. 

***

Questão: o aumento da Vibração do Coração libera o emocional?

Sim. 
No início, vocês têm uma série de coisas que estão presentes no Coração, em particular, as emoções. 

Quando vocês encontram, pela primeira vez, a energia do Coração, obviamente, há emoções porque vocês
conectam de novo com a sua própria Fonte e, quando vocês encontram um ser ou uma energia que está na

mesma dimensão do Coração, obviamente, isso pode liberar uma emoção forte. 
Isso, nas primeiras fases, mas é normal. 

***

Questão: quando não sentimos mais a emoção, isso corresponde ao quê?

Isso corresponde a uma grande evolução. 
Eu não falo das emoções que são vexatórias ou que sufocam. 

Quer dizer que vocês não chegam mais a sentir emoções. 
A emoção não é o coração, muitos seres humanos têm tendência a assimilar o Coração a uma emoção.

O Coração é tudo, menos uma emoção. 
O Coração é uma Vibração. 

Nesta Vibração há uma série de componentes que poderiam ser assimilados a uma emoção. 

Mas a emoção é uma reação. 
O Coração jamais é uma reação. 

É um estado. 

Então, o fato de não mais sentir emoções gradualmente no seu caminho espiritual, em particular para aqueles
que seguiram os Casamentos Micaélicos, é completamente lógico. 

Vocês entram em um estado que antecede a Alegria e a Alegria não é o prazer, a Alegria não é uma emoção, é
um estado de ser.

Ora, não podemos estar no Ser quando estamos em reação, ou seja, quando estamos na emoção. 
A emoção impede o Ser de se manifestar. 

Portanto, é completamente lógico que haja uma depuração de emoções, que elas, por vezes, se manifestem,
mas que se pareçam mais a uma espécie, como dizer..., não de compaixão, mas de tristeza, ou seja, de algo

que os comove no mais profundo da alma, mas não é uma emoção, é uma reconexão, o que não é
completamente a mesma coisa. 

Mas globalmente, sim, o desenvolvimento dos níveis vibratórios mais elevados ligados à ativação do Coração
fecha, de maneira considerável, os chacras que estão na parte inferior.

Até agora, o ser humano funcionou com os chacras inferiores. 
Todos vocês, agora, funcionam com os chacras superiores pois, como sabem, o trabalho mais importante,

agora, não é mais a Kundalini, não é mais a Shakti, é realmente a Coroa Radiante do Coração. 

Na Coroa Radiante do Coração há a Alegria, há a felicidade, há a plenitude, mas não há a emoção. 



Portanto, efetivamente, quando a Vibração do Coração é ativada, as emoções sobem à superfície, esvaziam-
se e desaparecem. 

***

Questão: a emoção é o principal problema da Humanidade atualmente?

Com certeza.
Pelo medo. 

Se não houvesse mais medo na superfície da Terra, o mundo em que vocês vivem não existiria mais,
simplesmente. 

É o medo que os mantêm na Ilusão, tanto no sentido próprio como figurado.

***

Questão: você tem conselhos alimentares para melhor controlar a esfera emocional?

Então, as emoções são efetivamente em função do que você come. 
Isso está muito bem descrito nas medicinas ayurvédicas, quer dizer que, se você comer alimentos de natureza
tamásica, ou seja, pesados, você vai se tornar pesado e, quando você está muito pesado, as emoções ficam
como que adormecidas, mas não é uma transubstanciação de emoções, não é?, isso está ligado mais a um

peso. 

O tabaco, o fato de comer muitos alimentos gordurosos, os protegem, de algum modo, das suas emoções. 
Mas não é a mesma coisa quando há uma transcendência das emoções, certamente, vocês compreenderam

isso. 

Obviamente, o impacto alimentar é importante, no sentido de tornar pesado. 

Agora, vocês irão constatar que, se vocês ingerirem cada vez mais líquidos e alimentos leves, haverá um
período, talvez, de maior sensibilização no nível emocional porque as suas energias vão estar refinadas e

vocês irão reagir às emoções. 

Então, agora, se quiserem, como dizer, escapar desse estado de emoções que pode ser marcado por
algumas pessoas, é preciso sobretudo consumir alimentos, em particular, frutas e legumes que têm a cor

vermelha, que contêm antioxidantes, porque os antioxidantes os ajudam a combater a oxidação que está ligada
às emoções.

As emoções despolarizam o equilíbrio energético. 
A emoção é feita para desencadear uma reação ou uma ação, se preferirem. 

Portanto, ela provoca uma despolarização de toda a eletricidade no nível do corpo. 
Portanto, ela usa o corpo, a emoção. 

Ela pode mesmo, por vezes, cristalizar-se para gerar o que vocês chamam de câncer. 
Mas é importante combater esta oxidação. 

Então, comam frutas e legumes de cor vermelha ou alaranjada. 
Aliás, a maior parte dos antioxidantes que evitam a oxidação sanguínea e celular estão ligados aos alimentos

de cor vermelha.

***

Questão: quando uma emoção forte chega e o mental sabe que ela exprime a natureza inferior, qual
é o melhor modo de superar isso?

Você tem várias maneiras. 

Depois de uma emoção forte, frequentemente o mental se põe de lado, não é? 
Nesse momento, de nada serve dizer: «eu vou parar de pensar nisso». 

Você não irá chegar ali e, aliás, vocês constataram isso. 

Vocês irão se dizer: «de nada serve ficar triste» ou alguém vai lhe dizer, enervando-o mais: «vai, não vale a
pena ficar triste ou ter medo».

É uma atitude completamente estéril e que de nada serve. 

Quando vocês experimentam o medo, o medo está aí. 
Como vocês querem se dizer, mentalmente: «não tenho mais medo?». 

Isso não funciona. 



E se alguém vier lhe dizer para não ter medo, você terá vontade de lhe dar um tapa. 
É lógico. 

O importante é derivar, de algum modo, o que se manifesta. 

Então, vocês têm várias técnicas: pode ser a respiração, pode ser a visualização, podem ser os cristais, podem
ser também os protocolos dados pelo Mestre Ram que permitem derivar a energia cristalizada no nível do

Coração e colocá-la em uma Fluidez mais importante, ou seja, tentar encontrar a Alegria. 

A Alegria, o Estado de Ser, é algo que vai diluir as emoções e fazê-las desaparecer.

***

Questão: o que é da linhagem dos Dragões? Podem ser da Sombra, da Luz?

Certamente, como existem Humanos do lado da Sombra e do lado da Luz. 
Mas, estar do lado da Sombra ou estar do lado da Luz é uma afiliação temporária porque vocês estão

conectados com a Luz. 
Se vocês não estivessem, mesmo os «maus rapazes», conectados com a Luz, vocês simplesmente não

existiriam mais. 

Portanto, existem Dragões de diferentes cores, do mesmo modo que há, no nível energético, cores de almas
Humanas diferentes: há almas de cor vermelha, verde, azul, branca, etc., etc..

Do mesmo modo, no nível de Dragões, há várias linhagens: Dragões negros, vermelhos, verdes e dourados.

Os Dragões Dourados são os redimidos, ou seja, aqueles que pararam de atuar com a Sombra e a Luz.
Eles voltaram à sua Dimensão inicial. 

São certamente os principais, agora (e eu não gosto dessa palavra, mas como encontrar?), defensores (não é
palavra adaptada), mas digamos os mais fiéis apoiadores da Fonte. 

Eles não pertencem às linhagens Humanas.
Eles pertencem a outras linhagens. 

São Dracos, se preferirem.
São muito potentes. 

Eles têm uma potência, como dizer, física, além do mental, colossal. 

Frequentemente, entre nós, dizemos: «coloque quatro Dracos dourados, eles lhe criam um mundo em cinco
minutos». 

Eles são capazes e é por isso, aliás, que eles realizaram as experiências que vocês conhecem e vivem. 

Mas os Dracos dourados têm uma potência Vibratória colossal, enquanto mantendo um nível Vibratório, capaz
de ir da quinta Dimensão até Dimensões muito elevadas. 

Então, os Dracos vermelhos são os que foram identificados como o Diabo, nas representações
antropomórficas com os chifres, o rabo, os cascos e a forma vermelha.

É Baphomet, se preferirem, é Satã. 

Foram esses Dracos vermelhos que criaram o Diabo sobre a Terra.

Há, agora, Dracos negros. 
São eles que servem, de modo preferencial, os Annunakis, e que não se preocupam com Humanos. 

Para eles, vocês nada são. 

E, por fim, os Dracos verdes que estão vivendo a transição entre a Sombra e a Luz. 
Estão em curso de unificação.

*** 

Questão: o que fazer com as pessoas que amamos e que desejamos talvez ver mais tomar o nosso
caminho?

Então, caro amigo, há uma regra absoluta aí: vocês não podem forçar ninguém a segui-los, quer o seu caminho
seja de Sombra, quer o seu caminho seja de Luz. 

E eu digo isso, em particular, para as pessoas que lhes são próximas. 

Obviamente, no plano estritamente humano, uma Mãe tem a tendência de querer que seus filhos sigam o
caminho que ela imagina como o mais Luminoso, para ela, mas é uma violação total da liberdade do outro e

uma entrada plena no poder. 



Os choques no retorno são terríveis nesse nível, sobretudo quando temos o conhecimento espiritual das
Vibrações. 

Então, a melhor coisa a fazer é, sobretudo, nada fazer.

Imagine, por exemplo, que um de vocês aqui descobrisse realmente algo de extraordinário. 
Obviamente, terá vontade de compartilhar, mas a melhor maneira de se colocar aqueles que não acreditam, é

dar as costas, e fazê-los tomar por tolos. 

Contente-se de ser você mesmo na bondade, no Amor. 
Não se sirva das palavras. 

E, sobretudo, não se sirva da sua experiência vivida para enviá-la a um outro. 

Imagine dizer que há um velho Croûton que veio falar-lhes da 18ª dimensão. 
Se você disser isso a um psiquiatra, mesmo que seja seu irmão, ele vai querer interná-lo, não é?, e ele terá

razão, porque ele não vive isso. 

Portanto, é preciso sempre se colocar, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista do outro. 
E, sobretudo, compreenda que querer fazer o outro aderir é já uma tomada de poder.

*** 

Questão: mas, se não falamos, as pessoas podem ficar de fora de tudo isso.

A comunicação, hoje, deve se tornar Vibratória. 
Vocês saem da linguagem para entrar no Verbo. 

A linguagem serviu, tanto quanto possível, à Humanidade para mentir, e aos «maus rapazes» para falsificar. 

A criação da linguagem, a criação das línguas, a criação das palavras, as vibrações sonoras ligadas à
linguagem, são os elementos que os afastam do Pai, digamos, d'A FONTE. 

Por quê? 
É muito simples, isso, vocês sabem (e agora, eu também, compreendi) eis que o Cabeça de Caboche (o canal,
Jean-Luc Ayoun) explicou longamente também: vocês têm, no cérebro, zonas precisas, vocês tem chaves no

cérebro, mas vocês não podem penetrar em outro estágio enquanto o estágio abaixo funcionar. 
O estágio abaixo é o quê?

É a linguagem.

O ser humano e os «maus rapazes » serviram-se das palavras para tudo transformar e tudo inverter. 
Mesmo alguém que você queira convencer, não tem que convencer, você tem simplesmente que Estar na

Vibração. 

De todo modo, se o outro estiver demasiadamente afastado do que vocês vivem, vocês jamais poderão fazê-lo
viver o que vocês vivem. 

Cada caminho é pessoal e vocês jamais poderão convencê-lo pelas palavras. 
Vocês correm o risco, ainda mais, de afastá-lo do objetivo buscado. 

Por outro lado, se vocês forem capazes de permanecer no Coração, frente a esta pessoa, de estar na
Vibração, o outro vai captá-la, obviamente. 
Não são as palavras que são importantes. 

Nenhuma explicação poderá fazer aderir quem quer que seja enquanto não estiver pronto. 

Por exemplo, o Cabeça de Caboche pode falar-lhes de Embarcações, ele pode descrever-lhes uma
Embarcação de Luz, ele pode dizer que ela vai no Sol, mas, a rigor, qual a importância disso? 

Não é porque ele lhes diz que vocês irão vivê-lo. 
E qual a importância de vocês acreditarem ou não? 

Estritamente nenhuma.

Isso o afasta do seu Coração. 
Portanto, o importante é sentir, captar a Vibração do Coração, é por isso que tudo deve levar ao Coração. 

É o mesmo para o que vocês ião ver. 

Quando vocês virem aparecer coisas incomuns, o que vai dizer-lhes que isso é da Luz ou que isso não é? 
Que é unitário ou que não é? 

Não é a beleza do espetáculo, certamente, porque os «maus rapazes» são capazes de fazer aparecer uma
aparição não importa onde. 

Eles podem fazer aparecer um espetáculo de som e Luz. 
Eles podem fazer aparecer Maria, será que é Maria? 

Não é porque vocês veem Maria que é Maria. 
É Maria porque vocês sentem o seu Coração que vibra. 

Uma estase ou uma catatonia, é muito fácil desencadear por meios artificiais e os outros seres humanos vão se
extasiar: «mas olhem, é verdade!» porque eles estão todos em um estado de catatonia.



Mas a Sombra é também capaz de fazer isso, no seu plano. 
A única diferença vem do Coração. 

Lembrem-se do que disse Cristo: «julgamos a alma pelos frutos e não as suas manifestações». 
Há árvores que têm frutos muito bonitos, mas esses frutos não são comestíveis, não é?

Os frutos são realmente o Amor, os frutos são a abertura da Consciência e não o que nós vemos. 
A atmosfera Vibratória faz toda a diferença. 

As palavras não têm qualquer sentido se não forem acompanhadas da Vibração. 
As palavras (não minhas, porque eu tenho um francês aproximativo), por exemplo, as escolhidas pelo Arcanjo

Miguel, são extremamente precisas porque elas têm a capacidade, lendo-as, portanto, pela leitura, para
desencadear a Vibração. 

É isso que é importante, não que as palavras sejam bonitas. 

Podem fazer-lhes frases muito belas, muito poéticas, não é? mas elas são desprovidas de Vibração, mesmo
tendo um sentido. 

Lembrem-se de que vocês passam da linguagem sonora para a linguagem da Vibração que está além do
sonoro ou que passa por apoios muito mais sutis que tocam o Coração. 

***

Questão: como permanecer centrado na Vibração, sem as palavras, com os parentes afastados?

Mas, cara amiga, a Vibração ignora a distância. 
Se você estiver no Ser, se você estiver na Vibração do Coração, os seres que estiverem ligados a você

(porque são seus ascendentes, descendentes, parentes, pessoas com as quais você está em relação) vão
necessariamente sentir o que você é. 

Não há necessidade de palavras para isso. 

Portanto, os problemas de distância é um falso problema e quando Ele disse: «procurai o Reino dos Céus e o
resto vos será acrescentado», contente-se de estar no Coração. 

Lembrem-se do que eu disse, e repeti e repeti: A Luz é Inteligência suprema. 
Ela é muito mais inteligente do que você. 

Vocês jamais irão alcançar a Inteligência da Luz. 
Nós tampouco, aliás. 

*** 

Questão: o conhecimento do Si continua compatível com a expressão das Vibrações?

Eu diria que a Vibração é Conhecimento. 
Enquanto você permanecer no conhecimento que eu chamo de estéril, ou seja, intelectual, você pode ter o

conhecimento de todos os sistemas tradicionais, você pode ter o conhecimento absoluto da Kabala, você pode
controlar a alquimia, você pode ter criado o ouro, exteriormente a você, mas não é por isso que você é Ouro. 

O Conhecimento do Si não é o conhecimento intelectual. 
O conhecimento intelectual jamais irá conduzir ao Conhecimento do Si. 

Jamais. 
É impossível. 

O Conhecimento do Si é a reconexão com a Essência do que você é, ou seja, com a sua Dimensão de
Semente de estrela. 

É a única reconexão, hoje, que lhes é solicitada. 

Vocês devem queimar todos os livros, mesmo os meus (não os meus, mas aqueles que saíram das minhas
conferências). 

Tudo deve ser destruído. 

Vocês são o Conhecimento, mas enquanto vocês projetarem este conhecimento no exterior, vocês não podem
se tornar o Conhecimento. 

É tão simples assim. 

Enquanto vocês forem atraídos por um conhecimento exterior, vocês não estão no Conhecimento, vocês estão
em um jogo, mas vocês não estão no seu jogo.

*** 



Questão: o Conhecimento do Si é reencontrar a Fonte, a Presença no Coração?

É unicamente isso. 
Aliás, não é uma consideração, é a Verdade.

*** 

Questão: as abordagens de psicogenealogia, ou de memórias celulares, são ainda válidas?

Há seres que têm necessidade (aliás, os Hayoth Ha Kodesh, até mesmo, frequentemente, insistem quando há
laços a desatar). 

O importante a compreender, no nível do que vocês chamam de psicogenealogia ou de transgeracional, é
desatar os laços, ou seja, render a liberdade às pessoas. 

Nesse quadro, é importante. 

Mas o trabalho, nesse nível, deve ser um trabalho Vibratório, não necessariamente um trabalho do intelecto. 
Quer dizer que não é questão de encontrar o porquê e como, porque, mesmo se vocês encontrarem o cenário

(a pessoa, ela mesma, ou o terapeuta, encontra o evento), o evento que criou o desequilíbrio, se vocês o
apontarem, isso vai necessariamente se reativar. 

De nada serve remeter a Consciência no passado. 

Por outro lado, a Consciência deve estar no presente, ou seja, estar consciente, atrair a Consciência sobre o
fato de que existe um laço a desatar, mas isso de nada serve para voltar sobre a causa primeira. 

Isso se desata no presente e é um ato Vibratório. 

A partir do momento em que uma mão se põe, a partir do momento em que se está de fato com a Luz, não há
necessidade de encontrar as causas, isso se faz sozinho, porque a Consciência, a energia, a Inteligência da

Luz, está aí. 
É mesmo assim mais fácil.

************ 
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: o que fazer com as imagens que recebo durante os cuidados (as consultas), que fazem a
ligação com a origem do problema?

Eu entendi, você empregou a palavra: isso serve para fazer a ligação.
Você compreendeu tudo.

***

Questão: o que fazer, então, dessas imagens?

Sobretudo não dizer à pessoa.

O principal é fazer desaparecer o que existe, não é?
Transcender as coisas e conduzir as pessoas para a Unidade.

Não é despolarizando-as sobre o que existe no passado que você vai colocá-la no instante presente.
O instante presente é o instante presente, você deve ali se colocar, colocar as mãos ou colocar a Luz ou

colocar as energias do Coração, o que quiser, mas no instante.

A partir do momento em que as informações chegarem (vindas, como disse, por exemplo, a toda hora, sobre
qualquer um, em relação a um trauma passado), qual importância isso vai ter para subir até a Fonte?

Isso, é sua crença binária particularmente ligada a certos médicos que impulsionaram ao máximo esse
raciocínio, de dizer que somos o resultado do nosso passado e, portanto, de tudo explicar pelos traumas ou

acontecimentos ocorridos no passado.

Isso efetivamente é verdade, mas, hoje, vocês não estão mais nesses modos de funcionamento.
É isso que você precisa superar.

Vocês sempre tiveram necessidade de encontrar uma justificação na ação/reação, em suas vidas e nas
pessoas que lhe são confiadas.

É muito lógico para a Consciência humana funcionar assim, mas, hoje, vocês devem funcionar de outro modo.
Se vocês quiserem estar na Alegria do instante, vocês não pode ir para o passado, do outro ou o seu.

Vocês não pode transcender o seu passado porque vocês são o resultado desse passado, obviamente, mas
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vocês não podem encontrar o presente sendo a consequência do seu passado, é tão simples assim.

Vocês têm um caminho que é o caminho linear horizontal: você é a consequência do seu passado.
E vocês têm um caminho vertical que é a parada do passado, a fulgurância, a Iluminação, a transfiguração.

Mas enquanto você despolarizar o seu sistema para querer procurar uma explicação no passado, quer seja sua
filiação em relação a sua linhagem, quer seja em relação mesmo à razão específica de um problema, ...

imagine um exemplo, sem procurar truques muito complicados: imagine, eu quebro a perna porque alguém me
deu um golpe na tíbia, é ele que me quebra a perna.

Dez anos depois eu percebo que isso provocou problemas específicos, consequências, sequelas desta
fratura.

Então, eu vou tentar pensar no que me aconteceu.
Eu vou tentar reparar, x anos depois, o que aconteceu no passado.

Mas isso me afasta do instante presente.

Se eu permanecer no instante presente, se eu transcender, pela Vibração, a anomalia, qualquer que ela seja,
não tem mais razão de ser.

Quando você encontra a Unidade, todas as doenças desaparecem, sem exceção.

Portanto, a partir do momento em que você estiver a caminho para a Unidade, você irá se aperceber, você
mesmo, sobre você mesmo, de que inúmeras patologias, inúmeras complicações desaparecem, porque, na

Unidade, não há lugar para a doença.
E a Unidade está aqui e agora, não é o passado.

A Luz não está no passado, nem no futuro, ela está no instante presente.

Portanto, você não pode pretender procurar a Luz e ir sem parar no passado ou no futuro.
Isso se chama: aqui e agora.

Quando você faz muitas coisas, você não faz outras.
Se você procura a Luz, você está na Luz.

Mas você não procura a Luz em relação a um passado ou em relação a memórias que vão obstruí-lo,
supostamente para encontrar.

É a sua Consciência que obstrui, não é a memória porque a sua Consciência está centrada no passado, porque
você está condicionado, desde muito tempo, a se considerar exclusivamente como o resultado do seu

passado.
O erro está aí, não há que procurar outro erro.

Se você fosse capaz de se colocar no instante, o que corresponde ao que Uriel manifesta quando ele desce
com algumas entidades...

Qualquer lugar, quando você faz os OD ER IM IS AL, quando você acolhe a Luz Crística em Verdade e em
Unidade, quando você faz suas meditações, em certos momentos, você capta o que é certo.

Nesse momento, você pensa nos seus sofrimentos pelo seu passado?
Os seus sofrimentos voltam logo que sair desse estado.

Então, obviamente, se você tiver algo que faz muito mal, você não chegará a se centrar no instante porque a
dor o lembra do passado.

Mas você que não está doente, ou que tem problemas que não provocam dores invalidantes, aproveite da
Vibração da Luz que está aí para entrar na Unidade.

Na Unidade não há doença.
A doença é uma Criação, a doença, indiscutivelmente, é uma crença e nada mais, porque você se considera,

no nível espiritual, como o resultado do seu passado.

Mas você não é o resultado do seu passado.
Isso é uma Ilusão também.

***

Questão: como fazer, então, para as pessoas que vêm consultar?

Se você mudar e entrar na Unidade, aqueles que virão consultá-la não serão as mesmas pessoas: princípio de
atração e ressonância.

Então, a solução é entrar você mesmo na Unidade e terá, pelo princípio de atração e de ressonância, como
dizer, levado a você o que deve ser.



Se você estiver na Unidade, você não tem que se colocar a questão: a Inteligência da Luz fornece tudo,
estritamente tudo.

Portanto, você deve se liberar de tudo o que aprendeu.
A um dado momento é preciso desaprender.

Quer você tenha sido médico, engenheiro, cientista de renome, você não pode pretender encontrar a Essência
do Ser sem tudo perder.

Mas quando dizemos tudo perder, isso quer dizer viver o instante e o instante não se preocupa com os seus
títulos, com as suas funções.

O instante não se preocupa com os seus sofrimentos.
O instante é o instante.

Não confundir com o momento.
O momento são as palavras que mentem.

O instante é o que está presente.

***

Questão: depois de um estágio com a Presença de Seres de Luz, aconteceu-me de não mais me
sentir na energia do Coração no decorrer das consultas que eu dou. O que aconteceu?

Então, cara amiga, é muito claro.
Vou dar duas respostas.

A primeira vai fazê-la saltar.
Mas vou explicar em seguida, pela segunda, e você irá compreender.

A primeira é bem feito.
A segunda resposta: a partir do momento em que você viver momentos particulares, nos instantes de

fulgurância da Luz, e se você integrou a Luz, no sentido Inteligência da Luz, a sua vontade não tem mais que
ser exercida.

Querer curar e querer dirigir a energia a tal lugar, porque é preciso curar, é não estar mais no Ser, é já se
afastar.

Portanto, a lição é efetivamente continuar o que você faz, mas encará-lo de maneira mais neutra.
Quando eu digo mais neutra, ser simplesmente o canal da Luz, mas não o canal que vai tomar a Luz para dirigi-

la onde quiser e fazer o que quiser, mas deixá-la agir até o fim.
Os resultados serão profundamente diferentes.

Portanto, você foi colocada frente a algo que estava onde a Luz não pode passar, porque a sua vontade fez
obstáculo à Luz nova que flui em você.

***

Questão: o abandono total vem do colocar de lado a personalidade?

Você não pode decidir colocar de lado a sua personalidade.
Por quê?

Porque ela vai recusar.

Porque se você disser: «eu coloco a minha personalidade de lado», quem é que diz «eu»?
É a personalidade.

O abandono à Luz pode ser comparável a um ato de fé total na Inteligência da Luz.
É verdadeiramente, a um dado momento, a experiência vivida por Cristo na Cruz.

E, antes da cruz, ele disse: «mas, Pai, por que eu, eu devo viver isso? Afaste de mim esse cálice».
Sobre a cruz mesmo ele disse: «mas, por que tu me abandonastes?».

E depois ele se apercebe de que ele não o tinha abandonado, a partir do momento em que, ele, se abandona.
Você vê a diferença? É muito sutil.

Mas você não é obrigado a ir até a crucificação, hoje, porque as coisas são muito mais fáceis.
Mas, entretanto, esse passo fundamental, você tem que realizar você mesmo.

O abandono à Luz é por vezes difícil porque, enquanto você não viveu a energia do Coração, por mais que



você esteja no espiritual, que tenha ações terapêuticas, que conheça todos os Mistérios do universo, mas você
não está no Coração.

E, enquanto você não estiver no Coração, você está no ego.
E o ego vai entrar, cada vez mais, em reação contra o Coração porque ele não quer ceder, o ego e você não

podem fazê-lo ceder.

Se você diz: «eu cedo», bem, você não irá ceder porque é o seu ego que diz isso.
O abandono é um ato de basculamento extremamente específico que a faz penetrar, sem dificuldade, na

Unidade.

Portanto o abandono à Luz jamais é um ato consciente de decisão.
A palavra que foi empregada pelo Arcanjo Anael e por outros é a palavra «passo», «dar um passo».

Ouse dar esse passo.
Ouse atravessar e é difícil de explicar com palavras porque não é uma decisão da personalidade.

É o momento final em que o impulso da alma e do Espírito é tão forte que afoga a personalidade, indo eliminar,
mesmo temporariamente, todos os medos, todas as apreensões, todos os jogos do mental, todos os jogos do

poder, todos os jogos da sedução: o momento em que voltamos a ser soberanos, em que abandonamos
todos os sistemas de controle, exteriores e interiores.

É por isso que os seres que viveram o que você chama de estados Místicos ou de experiências de morte
iminente, chegam a este estado, porque eles estão fora do corpo e vivem a Luz.

Eles não têm mais os meios de reagir no nível da personalidade ou do corpo, já que estão fora desse corpo e
estão na Vibração de uma outra Dimensão.

Portanto, é nesse momento que acontece a Iluminação e, quando eles voltam, eles estão diferentes.

Aliás, depois disso, as doenças podem desaparecer, as anomalias podem desaparecer totalmente.

Mas você, enquanto ser que recebe a Luz pelo alto do corpo, precisa conduzi-la para o Coração.
Mas você tem muitas experiências ao seu redor, mesmo você mesma, onde você recebe as energias, você

tenta descer as energias no Coração, mas você não sente o Coração.

Por que você não sente o Coração?
Porque o seu ego se opõe a isso porque ele sabe muito bem que se a energia, a Luz, descer no Coração, é o

fim, inconsciente e conscientemente.

O medo impede a Luz de descer.
O poder impede a Luz de descer.

E é por isso que São João disse: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».
Os chamados são aqueles que recebem a Luz na cabeça, mas, para poder ser escolhido, é preciso ser

humilde e simples, é preciso que a Luz chegue ao Coração.
É a fusão da Coroa Radiante da cabeça e a do Coração.

Então, aqueles que têm a chance de sentir, pelo corpo, as Vibrações no nível do Coração, sabem que a
solução está aí.

Então, obviamente, as flutuações da sua vida, as pessoas que você encontra, as oposições que você pode
encontrar, pela dualidade desse mundo, a afasta do Coração, mas, aí também, há um aprendizado.

Progressivamente e à medida em que você chegar a estabilizar a Consciência no nível do Coração e a viver no
Fogo do Coração, suficientemente por longo tempo, você irá viver o Fogo do Amor, ou seja, o Fogo da

Unidade reencontrada.

Mas não é uma decisão que se toma assim, decidindo «eu quero ir no Coração».
Há um cultivo, eu diria, da humildade, da simplicidade.

Todo um cultivo de renúncia ao poder.

Eu lhe asseguro que você não pode penetrar o Coração enquanto restar a menor vontade pessoal, a menor
vontade de poder.

Mas, entretanto, todas as resoluções Vibratórias foram reunidas, desde setembro, sobretudo desde o final dos
Casamentos Celestes, para permitir-lhe ir no Coração.

Mas se você quiser fazer descer a energia no Coração e ela não descer, não é preciso acusar a energia.
Não é preciso se acusar mais, de nada serve culpar, mas isso quer dizer que em você ainda existem

resistências que podem estar ligadas ao medo, que podem estar ligadas aos pesos do passado, ou seja, que
você não superou o passado.

Isso pode estar ligado a circunstâncias familiares, isso pode estar ligado a jogos de poder, isso pode estar
ligado a coisas muito variadas, de fato.

Mas o dia em que você descer a Vibração no Coração, você sabe que quase chegou porque, a partir do



momento em que você acendeu o Coração, ele não pode nunca mais se apagar, definitivamente.
Mas é preciso dar o primeiro passo.

***

Questão: Anael disse que é preciso afastar os Mestres. Ora, eu encontrei uma pessoa desperta que
me proporcionou Alegria, me fez sentir no Coração.

Sim, porque você é, você mesmo, Ser de Luz.

Miguel repetiu longamente: o período dos Mestres terminou.

Na minha vida, eu me chamava de Mestre Miguel Omram Aïvanhov.
Era uma certa época.

Hoje, nesta época, a Luz não está nos Mestres.
A Luz está aí, em tudo ao seu redor, portanto, você não tem que encontrar um Ser portador desta Luz.

Você tem, você mesmo, que se tornar esse Portador de Luz.

O problema é que para a matriz, não em tempos tão antigos assim, era preciso encontrar um Mestre para
«viver» a Vibração que ele era capaz de nos transmitir.

Hoje, vocês se tornam grandiosos.
Vocês não têm mais necessidade de ninguém do exterior de vocês para serem perfeito, para estarem na

Unidade.

E, aliás, Buda disse: «é preciso matar todos os Mestres, todos os Modelos».

Então, obviamente, pode ser extremamente sedutor se sentirem no Coração e na Luz junto de alguém.
Mas se, assim que vocês se afastarem da pessoa, vocês não estiverem mais na Luz, o que isso quer dizer?

É preciso ser extremamente prudente na relação de dependência.

O verdadeiro Mestre é aquele que os libera, é aquele que não lhes pede nada e que os restitui a vocês.
Não é ele que os prende como discípulos, mesmo se ele for um verdadeiro despertado.

O verdadeiro despertado não é aquele que vai mobilizar as multidões, é aquele que os retorna a vocês
mesmos.

É como se, durante a sua vida, não sei, o Cristo quisesse ter mais de doze discípulos e tivesse querido juntar
as multidões com ele, para se fazer adorar.

O que não quer dizer que os Seres não são para frequentar quando são despertados, bem ao contrário.
Vocês podem ter encontros com eles, dialogar com eles, mas vocês devem considerá-los como iguais a você.

Vocês não são nem inferior, nem superior.
Vocês estão simplesmente em instantes diferentes.

O problema é que, se vocês considerarem isso como uma possibilidade de despertar, vocês se enganam.

Mostre-me um só exemplo existente de um Mestre tendo sido reconhecido no século passado, ou seja, antes
desse período de trinta anos, que foi capaz de desencadear o próprio despertar com outros Seres.

Isso não existe.

Só existiu, na tradição oriental, a transmissão de Consciência total de um Mestre que morria para o seu
discípulo que iria se tornar o Mestre: a filiação espiritual total.

Aquele que se desperta, ele se desperta sozinho, porque é preciso que ele dê o passo e nenhum ser dará o
passo no seu lugar.

Nem a Fonte, nem Cristo, nem Buda, nem outra pessoa.

Portanto, a procura de Mestres, mesmo se vocês vibrarem muito forte com um Mestre, é talvez para ajudá-los a
liberar etapas, para trazer-lhes um conforto, certamente útil, não nego, mas os tempos, hoje, são diferentes.

A Luz está por toda a parte.
Ela não é obrigada a passar por alguém além de vocês.

Vocês devem recuperar a sua soberania.

Agora, se vocês tiverem necessidade de um Mestre, de viver na atmosfera Vibratória de Amor de um Ser
despertado, faça-o, mas não percam o seu tempo.

Vocês perdem tempo em relação à sua própria soberania.
Vocês jamais poderão encontrar a soberania junto a um Mestre.

Vocês podem encontrar uma filiação, mas mesmo esta filiação, a um dado momento, é preciso transcendê-la



porque, para se tornar vocês mesmos, na Unidade, vocês são obrigados a se desfazer de toda dualidade.

Ora, o Mestre está no seu exterior, mesmo se ele os tomar em sua esfera, mesmo se, quando vocês estiverem
na sua Presença, na sua irradiação ou na sua oração ou na sua Consciência, vocês perceberem um estado de

Unidade.
Mas este estado de Unidade, será que ele está em definitivo em vocês, como ele está nele? 

Não creio.
Sem isso, isso se saberia e vocês estariam, todos vocês, despertados sobre a Terra.

***

Questão: o que acaba de dizer na relação do Mestre e do aluno pode se aplicar do mesmo modo na
relação entre duas almas irmãs?

Mas, evidentemente, isso se aplica a todas as relações.

A particularidade da relação humana é de ser sistematicamente desequilibrada: há sempre um ganhando e um
perdendo.

Então, eu sei que com a energia que se estendeu desde quase trinta anos, há almas irmãs que se
reencontram, chamas gêmeas, reconhecimentos cármicos que os colocam na Alegria, que os colocam na

Unidade, mas o que os coloca na Unidade é a ressonância, não a pessoa.
Porque, se vocês se tornarem dependentes de uma pessoa, vocês nada compreenderam sobre a mestria.

É exatamente a mesma coisa.

As relações devem torná-los livre.
A relação não é uma ligação.

A relação deve fazê-los permanecer soberanos em referência a não importa quem.
Se vocês se colocarem na dependência de alguém, não venham depois se queixar de não terem

encontrado a Unidade.

A Unidade se encontra em Si, por Si e pela Fonte e certamente não por um ser humano, seja ele um grande
guru, um grande Mestre ou uma alma irmã, ou uma chama gêmea.

A mestria o retorna sistematicamente a você mesmo.
Não peça a ninguém para dar o passo por você.

Um guru está lá para exercer o seu papel de guru.
Um salvador está lá para exercer o seu papel de salvador.

Uma vítima está lá para ser uma vítima.
A soberania não é, sobretudo, um desses três.

E vocês não podem pretender a soberania se desempenharem um desses papéis, quer seja com a família,
quer seja não importa com qual outro ser humano.

Entrar na Unidade se faz só.
É preciso que vocês conservem o seu poder.

Vocês não devem remeter o seu poder a ninguém, exceto à Luz, sem isso, vocês correm o risco de serem
confrontados, nas épocas que estão chegando, com contrariedades importantes.

Se vocês admitem que a Unidade é se liberar, liberar-se não é se ligar.
Vocês concordam.

O que não quer dizer ficar indiferente, isso não quer dizer que é preciso abandonar os filhos, abandonar os
pais, abandonar os amigos, as esposas, e tudo mais.

Isso quer dizer tornar-se livre, no nível da Consciência, da Vibração.
Isso quer dizer não depender Vibratoriamente de alguém, e ainda menos em outros níveis, familiares, sexuais

ou outros.

Vocês devem reencontrar a independência, ou seja, a soberania, e vocês irão se aperceber de que, quando
tiverem dado esse passo para a soberania, vocês podem estabelecer relações com todo o mundo porque,

nesse momento, essas relações são livres, elas não provocam reações ou vínculos.

Tudo o que os fizer ir para a sua soberania, para a sua liberação, os aproxima da Unidade e, nesse momento, o
Coração se abre.

Mas vocês não podem pretender abrir o Coração, mesmo sentindo o Coração, quando vocês estiverem com
alguém, beneficiando-se do Coração do outro.

Isso os coloca frente a vocês mesmos, simplesmente, mas também frente às suas insuficiências, seja um
Mestre ou um pai ou um filho, uma relação, qualquer que seja.



A verdadeira relação é uma relação livre em que cada um é soberano.
Ela se faz de soberano a soberano, em uma relação de independência e de fraternidade, de coração a

coração, e nada mais.

***

Questão: quando conhecemos um Mestre, a relação permanece, mesmo depois da morte desse
Mestre?

Se houver realmente uma filiação, sim.

***

Questão: um nome dado por um Mestre espiritual mantém sua importância hoje?

A partir do momento em que você der um nome a alguém, sobretudo se for para algo espiritual, você o batiza.
O que acontece quando você nomeia?

Você cria, mas, cria o quê?
Uma relação.

Cabe a você saber se esta relação é livre.

Não é a mesma coisa que os apelidos: você pode se chamar meu gato, meu ursinho, meu pequeno gatinho,
isso não é batizar, é um diminutivo, não é?

Mas dar um verdadeiro nome a alguém é dar-lhe uma outra identidade que a própria.

A sua identidade nesta Vida é o seu nome e o seu sobrenome.
Você tem um nome, obviamente, espiritual, mas ele jamais é revelado por um ser externo.

Qualquer um que lhe diga que você se chama isso ou aquilo faz já uma prévia de um grande poder em relação
a você.

Então, eu sei que muitos médiuns recebem nomes: «você se chama assim».
O seu nome espiritual é revelado pelo seu Anjo Guardião ou pela sua Consciência Unificada e não por outra

pessoa.
Jamais virá à ideia de alguém que está na Unidade lhe dar um outro nome que o seu.

Estou desolado de dizer isso, mas se deixar nomear, chamar de outro modo do que você é, é já algo que o
afasta da sua própria Unidade.

Agora, há quem se batize com nomes.
Vocês mesmos, por que não?

Mas atenção ao que vocês fazem.

Eu, vocês sabem, eu me chamei Omram Aïvanhov.
Depois de uma viagem importante na Índia, eu decidi juntar Miguel, por uma razão específica, mas eu não

mudei, eu adicionei algo.
É muito importante o que eu lhes digo: você pode juntar uma Vibração, mas você não tem o direito de mudar a

sua Vibração.
Você é o que é e, se você quiser permanecer alinhado e alcançar a sua Essência, você é obrigado a elevar a

cadeia Vibratória do seu sobrenome e do seu nome, até a Fonte.
Agora, você pode juntar algo.

Não esqueçam também que, senhoras, quando vocês se casam, vocês tomam um sobrenome, em todo caso,
nesse país, mas vocês tomam também a Vibração do sobrenome que vocês tomam, isso parece evidente.

Portanto, se você se chama Daniele e quer se chamar Luz Suprema da Unidade, isso faz mesmo uma sagrada
mudança de vibração e isso cria também uma certa distorção.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me ouvido tão longamente e desejo a todos um bom
caminho para sua Unidade, para sua soberania.

Abandonem tudo o que os controla.
Vocês devem tornar-se soberanos.
Vocês devem vibrar no Coração.

Depois, obviamente, vocês têm a impressão de que tudo isso necessita de mudar.
É vocês que devem mudar, não o exterior.

O exterior modificar-se-á em função da Vibração que vocês vão obter ou atingir, não é? e isso é o mais
importante, todo o resto far-se-á naturalmente.

E quando eu digo (e isso foi dito várias vezes) que tudo está no domínio da crença que lhes inculcaram, que
vocês se inculcaram.

Se eu digo que mesmo o corpo que vocês habitam é uma crença à qual vocês aderiram e, eu também, eu
aderi, certamente.

Mas, quando atingimos certas Dimensões e olhamos isso de um ponto mais alto, temos vontade de rir.
Mas, felizmente, como chamar isso, esta experiência é uma experiência importante, apesar de tudo.

Não podemos refutá-la porque daí sai algo e, felizmente, sai sempre algo de uma criação, mas de nada serve
ter gerado tanta energia de dissociação, tanta energia de atrito.

Há meios muito mais simples e muito mais leves para ir para o que vocês São, agora, para reencontrar o que
vocês São.

Então, vocês que São, em breve, atem-se e desatem-se, os dois ao mesmo tempo, mas atenção ao que vocês
se atam e atenção ao que se desatam.

Sobre isso, eu lhes desejo bons ganchos e lhes digo até muito em breve.
Passem bem.

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente que vocês tenham me convidado esta noite entre vocês. 
Então, eu transmito todo meu amor e, como de hábito, vamos trocar para sua melhor evolução e para que façamos juntos um pequeno
pedaço do caminho. 
Então, eu dou-lhes, já, a palavra e sou todo ouvidos para escutar suas dúvidas metafísicas. 

Questão: como o desenvolvimento do espaço/tempo influencia o calendário Maya?

Caro amigo, influi de diferentes modos.
A modificação da curvatura do espaço/tempo está em curso desde o início deste ano.

Ela começou, muito precisamente, no final do ano passado, como disse, a partir de 28 de dezembro de 2008, o momento em que a
primeira comunicação eletrônica entre a Terra e o Sol realizou-se, sob forma de um arco elétrico. 

Naquele momento, os Arcanjos chegaram ao nível do Sol para emitir sua Vibração específica, reunindo-se em Conclave, para permitir
modificar a heliosfera e preparar esta heliosfera para receber as radiações que vinham de certas partes da galáxia.

Então, isso vai modificar a evolução desse sistema solar em relação aos dados que vocês chamam temporais.

Então, podemos dizer que o calendário que foi dado até o presente é fixo no tempo da intervenção da desconstrução do Arcanjo
Miguel.

A partir do mês de maio de seu próximo ano, intervirá o Arcanjo Metatron, até fevereiro do ano 2011.

Os tempos fixados ao Arcanjo Uriel para efetuar o trabalho final, ou seja, a Reversão, poderá ocorrer entre o mês de fevereiro de 2011
e final de outubro ou início de novembro de 2011.

Agora, como o sabem e como o constatam, devido ao fato do imenso sucesso do trabalho que empreendemos na cessação do
bloqueio do DNA humano e também da reação positiva de muitas almas encarnadas, temos a possibilidade, Uriel teve a possibilidade
de manifestar, já, sua Presença. 

Quer dizer que a comunicação entre seu corpo de personalidade e o corpo de Existência torna-se mais e mais possível, devido ao arco
elétrico que seus cientistas encontraram, existente entre o Sol, a superfície do Sol e a magnetosfera Terrestre.
Aí está porque as coisas aceleraram-se amplamente. 

Obviamente, ajustamos, assim como disse, a cada minuto, a qualidade e a quantidade de Vibrações e de radiações que os atingem. 

O intraterra, também, tem um papel, eu diria, capital na regulação do que vocês vivem.

Obviamente, queremos evitar todo desagrado importante no planeta.
Então, obviamente, sei que há um certo número de acontecimentos importantes...

Como dizia, isso será quente, mas é melhor ter calor do que tudo destruir, não é?
A desconstrução acontece a um ritmo adequado.

Esperamos, certamente, que muitos Seres Humanos se juntem a sua Dimensão original e não sejam, como dizer, bloqueados em
qualquer parte mesmo nos mundos Unificados, porque sua Dimensão não é aquela, certamente. 

Então, trabalhamos cada minuto e cada instante mas sabemos, agora, que o caminho está traçado e que, a priori, não temos mais
qualquer surpresa desagradável a temer, em nosso nível e no seu nível.

Seu trabalho essencial, vocês o sabem, é entrar na Vibração do Coração, não há outra solução.
O resto desenrolar-se-á normalmente, vocês não têm que se preocupar.

Então, sim, o tempo está reduzido e é muito mais reduzido que as datas que foram anunciadas pelos profetas, há muito tempo. 

Questão: O Apocalipse de São João é por vezes difícil de compreender. A vibração basta?

Mas é só a Vibração. 
É, creio, o que já lhes explicou Sri Aurobindo, não é?
A compreensão não tem qualquer sentido. 

É uma linguagem codificada da realidade do que vocês vivem. 
Mas o significado vibratório é muito mais importante que o significado ou a compreensão dos acontecimentos e dos fatos porque só a
Vibração não foi falsificada.
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Através mesmo da constituição das harmonias da leitura do Apocalipse de São João, vocês têm uma construção, eu diria, que é
Vibratória, mesmo na linguagem invertida que vocês pronunciam.

Portanto, o interesse essencial do Apocalipse de São João está nesse nível, não no nível da compreensão.

Questão: é útil ler em voz alta, várias vezes?

Se você tem oportunidade, sim, completamente. 
É preferível que isso seja feito com sua voz, se você o faz porque é você mesmo que vai desencadear as Vibrações.

É uma coisa ouvir uma voz exterior, se é sua voz, ela vai fazer ressoar em você algumas estruturas físicas, energéticas e espirituais. 

Questão: por que a linguagem do Apocalipse foi codificada?

Para permitir o que se passa atualmente.
Mesmo aqueles que tentaram, como dizer, ler e compreender, foram obrigados a ler, portanto, gerar um nível energético, mesmo se
não é a mesma coisa que pronunciando em voz alta.

Se querem, isso teve, já, um efeito, é certamente o escrito que foi o mais estudado sobre a Terra.
É a parte da Bíblia, mas também de todas as escrituras sagradas, que foi a mais estudada. 

Questão: podemos viver o despertar próximos de um Mestre que nos faz compartilhar seu Samadhi?

E logo que você parta, você permaneceu no mesmo estado?

Questão: quando me conecto lá, sinto-me na felicidade e na Alegria... 

Mas e sem estar ali conectado? 
Como você mesmo diz, você é obrigado a fazer o esforço da reminiscência ou da lembrança Vibratória.
Mas viver o Samadhi por procuração não é viver o Samadhi.

O que você vive, hoje, você o vive em você e por você e sobretudo não por intermédio de qualquer outro, nem de um Arcanjo, nem de
um canal, nem de quem quer que seja outro. 
Ajuda-os, certamente.
Mas o objetivo é que vocês se tornem autônomos.

Mesmo o Cristo. Olhem simplesmente, quando ele partiu: o Espírito Santo desceu sobre 12 pessoas, e era o Cristo.
Então, mesmo seres despertados, e vou tomar meu mestre, mesmo Bença Deunov, e vocês sabem quem ele era, ele teve êxito para
despertar quem quer que seja?

Mesmo eu, não fui despertado por Bença Deunov. 
Ele me deu vontade, ele me fez viver, por sua proximidade, experiências, mas a experiência de meu despertar, ela teve lugar face ao
Sol, completamente só.

Então, crer que uma pessoa, porque ela está despertada, vai lhe conferir o despertar, é impossível. 
Somente você pode fazer este despertar porque os tempos são chegados.

Obviamente, é muito mais agradável estar ao lado de um ser despertado que vai desencadear emoções, pela simpatia, pela Vibração
real, autêntica, que estar ao lado de um indivíduo pior, não é?
Mas nem um, nem outro, lhe conferirá outra coisa senão a experiência e sobretudo não um estado.

O estado, cabe a você criá-lo e, hoje, é mesmo muito mais fácil do que era há ainda vinte anos, porque os tempos chegaram.

Olhem, por exemplo, Ma Ananda Moyi. 
Muitos seres que dela se aproximaram viveram graças incomensuráveis.
Era certamente a maior iniciada que a Terra colocou em estado de Samadhi permanente e de Maha Samadhi, tudo estando
consciente, sem estar obrigada a permanecer imóvel a maior parte do tempo.

Muitos seres foram tocados pela graça de Ma Ananda Moyi, em sua vida, e ainda agora, certamente.
Ser tocado pela graça é dar vontade de viver a mesma coisa, ou seja, não estar na experiência mas na estabilidade do estado. 
É um encorajamento a colocá-los no caminho, certamente.
É o que vocês vêem que lhes dá vontade de ali chegar, eis que é preciso saber que isso existe, certamente, mas isso não é a garantia
que vocês ali chegarão.

A única garantia que vocês ali chegarão está no seu Interior e em nenhum outro lugar e em nenhum outro ser humano.
E devido ao mesmo princípio que já lhes disse, que repito: quando o mestre mostra a lua, o idiota olha o dedo.
Aquele que quer encontrar o despertar, olha a lua, isso quer dizer que ele não olha o Mestre.

Eu preciso também que o que eu chamo despertar não é mesmo o décimo do que vocês são chamados a viver, hoje, que está bem
além da transfiguração.
Vocês são chamados a viver a ressurreição do corpo de Existência, é mesmo outra coisa. Está acontecendo.
É mesmo inegável e inexorável.
E não é para daqui a dez anos, daqui a vinte anos. Quando lhes digo agora, é verdadeiramente agora. 

Questão: a Terra é composta de culturas diferentes. Como vai se organizar tudo isso?

Não há qualquer diferença, qualquer que seja a idade, o sexo, a religião, as crenças, o país, a raça. 
Isto dito, vocês têm características, que estão ligadas às raças, que lhes foram dadas já há algum tempo, pelo Arcanjo Jofiel, não é?
Mas, entretanto, globalmente, o processo de translação dimensional é o mesmo para toda Consciência Humana encarnada.



Questão: e para os povos como da Amazônia ou os Pigmeus?

Eles estão mais próximos da 5ª Dimensão do que você jamais estará.
Os povos que vocês chamam primitivos são dez vezes mais evoluídos que os ocidentais.
Se você soubesse, por exemplo, que aqueles que vocês chamam mamíferos marinhos, ou seja, os golfinhos, as baleias, que estão já
em seus corpos de Existência, vieram socorrê-los, eles estão lá para isso e eles estão já nas Dimensões que vocês não podem
mesmo imaginar ou conceber. 

Questão: o que significa «em Unidade e em Verdade» quando «acolhemos a Luz Crística»?

Porque você pode acolher a Luz Crística, tal como definida pela igreja católica, pela hóstia, por exemplo.

Você pode acolher a Luz Crística pela confissão, mas ela não está em Unidade, nem em Verdade.
Ela está na dualidade e na falsificação. 

Questão: isso significa então «acolher a Luz Crística», autêntica?

Em Unidade e em Verdade.
Quem prepara o acolhimento de Cristo.
Quando o Mestre da Luz retornar. 

Questão: «em Unidade» significa no Coração aberto?

Completamente.

Questão: «em Verdade» significaria no corpo físico?

Completamente.

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

Caros amigos, eu transmito todas minhas bênçãos e retorno, agora, a trabalhar sobre coisas também sérias como aquelas que
discutimos.

Eu lhes digo até muito breve. 
Os Croûtons os saúdam, ao mesmo tempo que eu. 

____________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

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



Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
E, de início, venho entre vocês como grande comandante da Ordem dos Melquizedeques.

Tenho várias coisas a lhes anunciar, referentes à solenidade que corresponde ao período que vivem.
Agora vocês entraram diretamente na grande transformação essencial da história da sua alma e da sua

Consciência.
Isso é muito importante.

Eu intervenho porque o Círculo dos 24 Melquizedeques está agora alinhado com a sua densidade, a fim de
permitir o que vem para vocês e que deve conduzi-los a viver, mesmo nesta densidade, a Revelação da Luz

Una e da Fonte.
A Primeira coisa que devem compreender, e que devem integrar, é que estamos aí, todos.

Nós pertencemos à Confederação Intergaláctica, à Luz Vibral Autêntica.
Jamais nos substituiremos a vocês, em sua Unidade e em sua soberania.

Vocês devem aceitar e viver, no interior de vocês, que ninguém, exceto a ajuda que nós podemos fornecer, irá
permitir-lhes entrar na dimensão da Unidade.

Entrar na Unidade é, em algum lugar, abandonar a dualidade.
Enquanto vivem na dualidade, é permitido, a alguns de vocês, viver de maneira temporária, de maneira

excepcional, ou não ainda, para outros, a dimensão real do que é a Luz unitária.
Hoje, as coisas que se apresentam a vocês nos próximos dias são profundamente diferentes.

Com efeito, a Luz da Unidade vai penetrar em sua dimensão.
Assim foi decidido pelo conjunto de Melquizedeques, pelo conjunto do Conclave e pela aprovação de MARIA e

da própria FONTE.
Assim, daqui a alguns dias, vocês começarão a perceber, pelos seus sentidos e pelas Vibrações, o que é a

Luz da Unidade.
Vocês devem, imperativamente, durante esta época, independentemente de estar centrado no Coração, tudo

isso o sabem, mas, virá muito rápido a hora da escolha.
E a escolha não é na cabeça.

Ela é: aceitam fazer o luto da dualidade e juntarem-se à Unidade?
Isso não é algo individual.

Vocês devem bem compreender que o fenômeno que chega é coletivo.
Ele corresponde a uma primeira onda de manifestações da Luz Vibral em sua densidade, para o conjunto da

Consciência coletiva da Humanidade e da Terra.
Os dias que vêm são dias importantes, porque, com relação à emergência da Luz em sua dimensão, a título

coletivo, vamos medir, de algum modo, a importância da resposta coletiva ao eflúvio da Luz.
Dessa importância decorrerá a seguinte.

O que quer dizer que um conjunto de manifestações, ligadas à irrupção mesmo da Luz em sua densidade,
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O que quer dizer que um conjunto de manifestações, ligadas à irrupção mesmo da Luz em sua densidade,
traduzir-se-á por reações, certamente, ao nível do que chamam de trama social, sociedade, organização.

Estamos, agora, além do indivíduo.
Vamos provar, vocês e nós, qual será a reação da trama social das organizações, de diferentes naturezas, às

fusões da Luz.

***

Esta Luz não é a espiritualidade.
Esta Luz é a FONTE.
É o retorno à Unidade.

É o que vocês chamariam de grande passagem.
Para a humanidade toda, inteira, não é o fim desta dualidade, por enquanto, mas é a Realização do que foi

denominado muitas vezes, a Advertência.

A Advertência é um fenômeno de natureza cósmica que permite à Humanidade viver um abalo da
Consciência.

Esse abalo da Consciência vai permitir medir a reação coletiva da humanidade e não mais a reação individual.
Aqueles de vocês que estão aqui, para muitos de vocês, já viveram este abalo da Consciência pela Revelação

do Estado de Ser, pela Revelação da Presença, mas, também, pela nossa Presença ao seu lado.
Hoje, o fenômeno toca, enfim e pela primeira vez, manifestações de natureza coletiva.

 Então, agora, dirijo-me a vocês individualmente: em sua alma e Consciência, o que vai escolher?
Vai deixar se arrastar pelas manifestações da Luz?

Ou vai se deixar arrastar pelas reações do que não é ainda a Luz?
Vai participar da resistência e da oposição?

Ou vai no sentido da liberação?
Isso é extremamente importante a compreender.

Isto está a caminho.
Agora, estamos todos com vocês, ainda uma vez, mas vocês devem também aceitar que ninguém além de

vocês pode fazer a diligência do que é falado, a vocês, desde vários meses, como o abandono à Unidade e à
Luz.

Isso necessita de uma reversão total da sua Consciência.
Até o presente, vocês estão todos, sem exceção (mesmo através da vivência do Estado de Ser, ao seu modo,

para alguns), ligados de maneira ainda forte a esta dualidade, pelos jogos de relações sociais, de relações
afetivas, de relações profissionais, de apegos diversos e variados.

Querem permanecer apegados a isso?
Ou querem penetrar, em liberdade total, a dimensão do Coração e da sua soberania total?

Não procurem, se quiserem, um salvador para vir salvá-los.
Vocês são o seu próprio salvador.

Não há ninguém mais que possa dar esse passo.
Esse passo é chamado, pela própria MARIA, de grande Advertência.

Essa grande Advertência nada tem a ver com um processo nomeado negativo ou dual, ou de destruição.
É apenas a resultante do efeito da Luz em sua dimensão.

Não em você, individualmente, mas ao nível de forças presentes sobre o planeta e que os dominaram desde
milênios.

Isso se aplica igualmente ao que denominam o capitalismo, o dinheiro, a sociedade, a política, e também ao
que chamam de suas relações, quaisquer que sejam.

Sejam territoriais, sejam ligadas a casas, sejam ligadas à família, vocês descobrirão a Unidade.
O abalo será essencial ao nível da Terra.

É a Luz que vem.
Cabe a vocês saberem o que querem.

Obviamente, todo Ser Humano está presente na dualidade, o que é o caso de vocês, mesmo se alguns de
vocês já tiveram acesso, desde algum tempo, ao Estado de Ser e outros que vão vivê-lo muito em breve.

***

Entretanto, é preciso tomar Consciência e refletir bem com a sua cabeça sobre o que os fixa ainda nesta
Dimensão.



É bem evidente que a própria FONTE lhes disse que vocês são totalmente livres de prosseguir alguma forma
de experiência.

Se a experiência que vivem, se a atração que pressentem pela beleza desse mundo, pelas flores, pelos
vegetais, for mais forte do que a sua atração para a Unidade, vocês permanecerão, de maneira Vibratória, nesta

densidade.
É assim simples.

Então, é preciso fazer uma reflexão da Consciência para saber, quer vocês tenham vivido o Estado de Ser ou
não, o que é para vocês o caminho que corresponde à sua Consciência.

É o de persistir na dualidade?
É o de ir para a liberação?

E compreendo que para alguns Seres Humanos, e para muitos seres humanos, a liberação da Luz será
também uma forma de persistência desta Dimensão, mesmo unificada.

Para outros, isso assinalará o retorno progressivo, e para alguns, brutal, ao estado do Estado de Ser e ao
estado de Revelação total da Luz, a título individual.

Não se esqueçam, tampouco, de que o que será dado a ver aos seus sentidos (através da sua mídia, mas
também através das suas próprias percepções Vibratórias, energéticas e de Consciência) pode também levá-

los a persistir na dualidade, porque, o que é do domínio dos sentidos não é do domínio do Estado de Ser.
Não é preciso, tampouco, deixarem-se arrastar pelas reações ligadas aos lutos que vão se manifestar, porque,
para alguns, as forças construtoras e que permitiram a esta dimensão se construir, mesmo dentro da matriz, é

algo ao qual vocês estão ainda necessariamente ligados.
E isso concerne a todos os setores de todas as Vidas Humanas.

Isso é algo de importante.
Para aqueles que me leram ou que me ouviram, no início de setembro, estivemos muito inquietos porque o

Círculo de Consciências Unificadas (nós, como digo, os 24 ‘Croûtons’), não estivemos todos de acordo sobre
a evolução previsível da Humanidade.

Desde então, fizemos reunião e unificamos certo número de coisas.
Essas coisas unificadas foram unificadas no Conclave Arcangélico e na Consciência da Divina MARIA, a fim de

haver um acordo neste afluxo de Luz sem precedentes que vai se manifestar em sua Humanidade.
Não é mais questão, aí, de viver afluxos de Luz pontuais, em momentos precisos, mas este afluxo vai se tornar

permanente.
Durante certo tempo, vocês vão captar a Vibração e o efeito, através do que seus sentidos perceberão, ao

nível dos sistemas existentes e criados pelo homem ou por aqueles que os dominaram.
Tudo isso vai desabar de maneira definitiva e, entretanto, esse desabamento corresponde a uma grande

responsabilidade com relação à sua própria liberação.
Uma vez que isso seja vivido, vocês compreenderão muito melhor o que digo, porque vocês o viverão.
Por enquanto, vocês não podem fazer senão suposições e projeções com relação ao que conhecem.

***

Nesta dimensão, o que chega para vocês não é conhecido.
Corresponde a uma primeira abordagem do Estado de Ser ao nível, não mais da sua individualidade, mas do

conjunto desse Sistema Solar.

É um momento único e extremamente importante para vocês, para o futuro individual e coletivo da
Humanidade.

Cabe-lhes entrar em ressonância, de maneira a mais livre e a mais Autêntica possível, com essas
manifestações.

Não se atrasem com o que acontece, e com o que lhes mostrarão alguns Humanos, alguns povos, alguns
elementos.

Porque lhes digo que tudo o que acontece está estritamente no seu lugar.
Do mesmo modo, e já o disse, se a Humanidade, ao nível das forças de dominação, se dirigisse para um

ensaio de controle da liberação que estava em curso, de maneira a ir ao encontro do que vocês chamam, nesta
dimensão, de livre arbítrio (se o livre arbítrio fosse violado, o que será o caso), nós não poderíamos senão

deixar manifestar-se a Luz e seus diferentes veículos vindos do Céu.
Para que esta Advertência sirva também de compreensão àqueles que tentam, por medo, pela dualidade

colocada ao extremo, manter sistemas que devem desaparecer, nós não deixaremos jamais, de novo, dominar
esta Humanidade valores que não pertençam à sua reunificação, à sua soberania.

Não vejam nada mais através do que se manifestará.
É unicamente isso: é, no nível coletivo, a descoberta da sua Unidade e de que vocês são bem mais do que

acreditam ser, desde muito tempo.
Esse é um momento único, é um momento essencial na história da humanidade e não mais da sua Consciência

individual.



Então, compete-lhes, antes e durante esse momento, centrarem-se ao máximo.
 Compete-lhes viver no Coração, aproximarem-se da Unidade, aproximarem-se de nós também, como nós nos

aproximamos de vocês.
Tudo o que foi levado a efeito em sua busca, no que vocês chamam de esoterismo, de espiritualidade, etc. ou
de experiência, competir-lhes-á colocar em prática, porque enquanto isso permanece, se vocês quiserem, nos
setores que não tocavam a sua vida exotérica, era muito confortável porque havia uma dualidade para muitos
seres humanos: havia um lado esotérico interior e, do outro lado, a exterioridade, e vocês faziam coincidir os

dois, tanto o bem como o mal.
Isso é uma época terminada.

Vocês têm que fazer o luto disso.
Será necessário apresentarem-se, em Verdade, com o que vocês são.

A humanidade, muitos seres humanos, viverá um choque de Consciência enorme.
E esse choque de Consciência enorme é a Revelação da Luz.

***

A Revelação da Luz, para as forças que ali se opõem e para as forças que estavam, ao nível estrutural e
organizacional, afastadas desta dimensão, vão, obviamente, ter manifestações de reações Vibratórias.
Essas reações Vibratórias não são da Unidade, mas podem ser também manifestações emocionais

extremamente potentes que concernem ao conjunto da Humanidade.
Competir-lhes-á preservarem-se favorecendo, em vocês, os períodos e os momentos de silêncio interior, os

períodos e os momentos de interiorização do que vocês são.
 Isso é muito importante.

No momento vindo, ao contrário, e quando as primeiras reações passarem, vocês irão se apreender e irão viver
a importância da Revelação da Luz, coletivamente.

Mas os primeiros momentos correm o risco de serem momentos perturbados, no plano mental e emocional.
E vocês não devem, em nenhum momento, participar dessas manifestações, porque os afastariam, de maneira

forte, da sua dimensão de Eternidade, do Estado de Ser e da Unidade.
Agora, se consideram que este é o seu caminho, estão totalmente livres de fazê-lo.

Mas, compreendam bem, já, intelectualmente, na sua cabeça e, se possível, no seu Coração, os desafios que
isso representa, não pelo momento, mas para a Eternidade.

Esse era, de algum modo, não a Advertência, mas o esclarecimento que queria lhes trazer o Círculo dos
Anciões.

Queríamos lhes trazer isso.
E sei que essa mensagem deverá ser importante para retransmitir àqueles que leem o que digo, desde muito

tempo.
Isso é extremamente importante.

Porque isso corresponde verdadeiramente ao que vai se produzir.
Agora, as circunstâncias físicas, ainda uma vez, reacionais, com relação à chuva cósmica, não nos são

conhecidas.
Conhecemos a finalidade, mas a reação pode tomar diferentes máscaras.

Esta reação pode ir desde o consentimento o mais caloroso da Humanidade, até uma espécie de insurreição
total da Humanidade, silenciosa, na Paz e no Amor.

Mas isso podem ser também os aspectos os mais pavorosos que o Ser Humano tem a viver.
Naquele momento, seremos levados a intervir, como já disse, em massa, no seu Sistema Solar, o que não

desejamos, pelo momento, e por razões muito lógicas.
Mas se tivermos que chegar a este extremo, vocês serão notificados no seu Ser interior.

A iminência da nossa intervenção lhes chegará sob forma consciente e lhes será anunciada a cada um,
individualmente, mas nós não estamos aí.

A única coisa importante é prepararem-se interiormente para este período.
Quando digo para este período, é agora.

Não é no próximo ano.
Não é dentro de três anos.

É imediatamente.
Aí está o que tinha a lhes dizer sobre o meu papel como enviado do Círculo dos Anciões e com relação a

esses acontecimentos.
Vocês verão isso por múltiplos canais: será anunciada a iminência do afluxo da Luz.

 Então, obviamente, segundo os canais e segundo as percepções individuais próprias, alguns dirão que têm
pesadelos, que algo de horrível acontece.

E outros, que são mais positivos, dirão «eu vejo uma Luz que chega».



Cada um irá traduzi-lo segundo o seu próprio nível Vibratório e tratar-se-á, no entanto, do mesmo
acontecimento, de uma sucessão de acontecimentos, deveria eu dizê-lo.

***

Vocês entraram agora neste período importante que lhes foi anunciado, já, quando da vinda do Arcanjo
MIGUEL e da Reunião do Conclave.

Nós os preparamos, por esse canal e por múltiplos canais, para viver este período, cada um à sua maneira.
Vocês estão agora em pleno Coração deste período.

Vocês não devem, se o desejarem, manifestar qualquer surpresa, mas, antes, se aproveitar do afluxo da Luz
para abrir o seu Coração.

A energia da cabeça deve descer ao seu Coração.
Agora, as questões da sua vida quotidiana: ser-lhes-á necessário habituarem-se a que o seu quotidiano não

seja nunca mais o mesmo.
Isso é evidente.

Esse quotidiano, tal como o viveram, tal como o criaram ou tal como o sofreram, não existirá simplesmente
mais.

Obviamente, o grau de modificação será em função da reação, não mais coletiva, mas, desta vez, do seu
ambiente.

Quer dizer: de início, do país onde vocês vivem, em seguida, da região onde vivem, e, depois, das pessoas
com as quais vocês vivem.

Mas todas essas reações não devem lhes fazer perder de vista que o importante, se quiserem encontrar a
solução, é tentar se aproximarem da Unidade.

Aí está o que tinha a lhes dizer.
Então, não desejo ouvir perguntas sobre a natureza dos acontecimentos.

O que devem reter é que perceberão, entre dois e três dias antes da chegada efetiva em sua ionosfera, a
chegada da Luz, por sinais habituais, que é o que?

O Fogo do Amor, a Coroa Radiante do Coração e da cabeça vão se colocar a vibrar intensamente.
Vocês aproximar-se-ão da Vibração que foi permitida pelo Arcanjo URIEL e que é denominado a Presença,

que muitos de vocês começam já a viver, quer seja por nosso intermédio ou espontaneamente.
Vocês serão, portanto, informados Vibratoriamente.
Não considerem demasiadamente os seus sonhos.

Porque, em função da polaridade na qual vocês estão, mesmo a caminho para a Unidade, há sempre
dualidades em vocês.

Assim, se vocês são impressionáveis por manifestações elementares, vão sonhar com sismos, com
tempestades, com vulcões, com fogo.

Aqueles que estão alinhados com a Unidade, antes de deitarem, viverão, ao contrário, um afluxo de Luz
fenomenal de Vibrações.

Portanto, não se atrasem demasiadamente nisso.
Mas, em seu estado desperto, perceberão muito, muito nitidamente, em vocês, manifestações ligadas a esse

Fogo do Amor, quer seja ao nível do Coração, ao nível da cabeça ou ao nível da parte inferior das costas.
É o despertar da Kundalini da Terra que é a reação a este afluxo da Luz que é chamada de Espírito Santo, de

Radiação do Ultravioleta e de Irradiação da FONTE.
É essa tripla Radiação que, agora, não chega de maneira pontual, mas de maneira global e permanente.

Aí está o anúncio que tinha a lhes fazer como Presidente, de algum modo, do Círculo dos Anciões.
Aí está, caros amigos, a primeira parte da minha intervenção.

Agora, se vocês tiverem perguntas, quero tentar respondê-las antes de passar às questões, diria, entre nós,
que me dão muito prazer.

Se tiverem perguntas, com relação a isso e não com relação aos acontecimentos específicos, mas com
relação às condições do que eu acabo de falar, eu quero tentar respondê-las.

***

Questão: você tem recomendações?

Sim, certamente.
A mais importante é entrar na Unidade.

O quotidiano desenrolar-se-á normalmente se evitarem entrar na reação, no descontentamento ou em algo



demasiadamente exacerbado.
Vocês devem aprender, nesses dias que vêm, a se canalizarem vocês mesmos para permanecer nesta

espécie de Alegria interior, de Vibração do Estado de Ser.
Chamem à Presença.

Vocês tiveram a oportunidade, pelos intervenientes Arcangélicos, de viver alguns estados autorizados desde
muito pouco tempo pelo Arcanjo URIEL, que está ligado a essa reversão, à Vibração e à Presença do Estado

de Ser.
É isso que vocês devem manter, quaisquer que sejam suas atividades.

É a única maneira que vocês terão, aliás, de ajudar, de uma maneira ou outra, o que vocês chamam de seu
quotidiano.

Tanto os próximos como suas atividades.
Não haverá outras.

***

Questão: pode estimar a maneira que essa onda vai chegar e como vai evoluir?

Eu digo que o mais importante é o primeiro encontro, ou o primeiro choque.
O resto é apenas acessório, eu diria.

É o efeito do encontro da Luz Vibral na sua densidade e, em particular, nos sistemas organizacionais que
fizeram seus valores (aos quais atribuíram ou não importância, mas aos quais estiveram submetidos): os

valores ligados à democracia, à política, à economia, à finança, à família.
É esse primeiro choque que será determinante, e não a intensidade da Luz Vibral, ao nível da sua penetração,

em seguida.
Obviamente, temos a possibilidade de interromper, de maneira transitória, dobrando ligeiramente o

espaço/tempo.
Mas nós não podemos parar o movimento.

Mas compreendam bem que o efeito cumulativo é apenas acessório com relação ao elemento inicial e é o
elemento inicial que desencadeará, em cascata, uma série de reações na dualidade.

***

Questão: isso vai corresponder à 3ª etapa anunciada por Miguel?

Então, o início está programado, sem poder ir além, entre o portal 11/11 e efetivamente a terceira etapa.
Quer dizer de 11 a 17.

A reação desta confrontação e desse choque pode se estender no tempo, sobre alguns dias, algumas
semanas, mas isso não irá além do que o que vocês chamam de Natal.

Quer dizer que vocês entram num período de seis semanas em que o choque da reação vai se estabelecer
totalmente.

***

Questão: no que vem, a melhor maneira de Ser é deixar-se conduzir pela Luz?

Não haverá outros, caro Amigo.
Estar no Ser ou no Estado de Ser, aproximar-se da Vibração da Presença, que vocês mais ou menos
experimentaram, aqui, e que outros Seres Humanos, por todo o planeta, experimentam (cada um à sua

maneira, mesmo sem saber ali colocar palavras, de chacra ou de corpo), mas na Consciência, experimentando
esta Unidade.

 É isso o mais importante, certamente.

***

Questão: dada a ligação entre a curvatura do espaço/tempo e as forças eletromagnéticas Terrestres,
vamos antecipar problemáticas ligadas ao eletromagnetismo?

Certamente, e ao desaparecimento quase total do que vocês chamam de forças magnetosféricas.



Certamente, e ao desaparecimento quase total do que vocês chamam de forças magnetosféricas.
Isto está diretamente ligado, também, aos efeitos que vão se entrelaçar, devido à Luz Vibral, no sistema Solar e

também no Sol.
Eu anunciei no ano passado que havia uma comunicação que foi estabelecida entre o Sol e a Terra [nde: um

feito do Arcanjo MIGUEL].
Isso vai se amplificar.

O que quer dizer que o Sol, também, independentemente das Radiações cósmicas, vai entrar em
manifestações importantes, para não dizer outra coisa.

***

Questão: será preciso esperar-se perturbações elétricas e eletrônicas?

Elas serão apenas a consequência.
Mas, sobretudo, o efeito mais importante é o choque de todos os sistemas organizacionais humanos que
estavam estabelecidos em rede (de uma maneira ou outra, e não unicamente nas redes elétricas) e que

dominaram o ser humano e que o impediram de encontrar a sua liberdade.

***

Questão: poderia desenvolver e, em particular, sobre as partículas Adamantinas?

As partículas Adamantinas são assimiladas aos Agni Deva ou Radiações do Ultravioleta.
São partículas extremamente rápidas que eram exóticas em sua dimensão e que são chamadas a substituir as

forças eletromagnéticas.
São denominadas Vibrações do Fogo do Amor porque isso se manifesta, em vocês, como Vibrações

extremamente rápidas, que alguns de vocês começam a sentir na cabeça, no Coração ou sobre as novas
Lâmpadas, preferencialmente no que chamaram, eu creio, com o Cabeça de Caboche (maneira espirituosa de

Omraam se referir ao canal Jean-Luc), de 12º e 11º corpos.
Esta Vibração extremamente rápida tem por objetivo queimar, literalmente, as estruturas de dominação em

vocês e no exterior de vocês.
Resumindo, não há que se transtornarem pelo que, hoje, para vocês, é importante e amanhã não haverá mais

qualquer importância.
Mesmo desse corpo, eu digo.

***

Questão: como se organiza a inter-relação entre você, como Comandante da Ordem de
Melquizedeque e IS-AL, o Comandante galáctico?

É muito simples.
O Círculo dos Anciões, nós emitimos, através do que conhecemos durante as últimas encarnações, avisos

ligados ao Coração.
A perspectiva que temos está ligada às nossas capacidades para conhecer o Humano e para apreender e

antever o efeito da Luz, e também da Sombra, ao nível humano, individual e coletivo.
No centro do nosso Círculo encontra-se MARIA.

Ela recolhe nossas decisões individuais.
Acima, os Arcanjos (eles nada conhecem do Humano, não muita coisa, salvo aqueles que estão ligados à

relação com a Humanidade, como o Arcanjo ANAEL), evoluem em Conclave, em um Círculo que está além do
nosso, cujo efeito é atuar diretamente sobre a curvatura do espaço/tempo.

MARIA recolheu, e tem em suas mãos, os Selos Arcangélicos.
Ela é a Mestre de obras, de certa maneira.

Ela recolhe as informações da Luz que permitem retificar o seu espaço/tempo e colocá-lo em ordem.

Isso é realizado pelos Arcanjos.
Há, portanto, informações Vibratórias que chegam a MARIA, por um lado do efeito da FONTE, ao nível do

espaço/tempo, regulado pelos Arcanjos e, por outro lado, de nossas cogitações Vibratórias de nós, ligadas ao
que conhecemos da Humanidade.

MARIA tem, portanto, uma visão sintética de tudo isso.
Em seguida, Ela ordena às forças intergalácticas, por intermédio do comandante IS-AL, para agir, no seu nível,



como força de interação com a Humanidade.

***

Questão: o que você chama de forças de interação e qual é o seu campo de ação?

As forças de interação são consideradas ao mesmo tempo pelas forças chamadas de Anjos do Senhor (ou
seja, aqueles que intervirão quando dos processos finais de ascensão), mas também pelas forças de

professores, vindos de Sírius, que são os Mestres Instrutores que virão instruir as novas condições de Vida na
5ª Dimensão, mas também pelas forças de evacuação, que podem entrar em trabalho.

Há, portanto, uma coordenação, em todos os níveis, desde as dimensões mais elevadas (antropomórficas e
não antropomórficas).

Quer dizer que, além dos Arcanjos, há outras forças que intervêm.
E vocês têm, também, portanto, relês Vibracionais que descem progressivamente.

Tudo isso conjugado com a Intraterra, de maneira que a rede magnética Terrestre não seja picotada pela
afluência da Luz ou pela afluência da estupidez dos homens, certamente.

Até um certo ponto.

***

Questão: MARIA é como a regente da orquestra desta sinfonia intergaláctica?

Sim, certamente.
Não é por acaso que ela é a Rainha do Céu e da Terra.

***

Questão: os Elohim são referidos também por essas intervenções?

Sim, certamente.

***

Questão: você falou de Forças de evacuação. O que se entende por isso?

Elas se mantêm prontas a intervir para remover o material biológico, para aqueles que estariam prontos a
reiniciar uma 3ª Dimensão.

Mas também para aqueles que teriam necessidade, em seus corpos de Estado de Ser, sobre outras
Dimensões, também com seus corpos.

***

Questão: os Seres Humanos estão conscientes da existência de outras civilizações Extraterrestres?

Então, com relação às manifestações da Luz, na ionosfera e na Terra, vamos tentar fazê-los passar isso por
fenômenos não ligados, obviamente, a Consciências específicas.

E é muito lógico.
Mas, obviamente, os Seres Humanos, alguns, vão tomar Consciência desta Unidade.

E lembrem-se de que, quando vocês passam na Unidade ou no Estado de Ser, vocês têm acesso a mundos
que lhes foram escondidos até o presente.

Portanto, uma parte não negligenciável da Humanidade vai, como dizer, estar consciente disso.
Agora, a fase final da Revelação, ainda uma vez, dependerá do que será observado como choque.

***



Questão: você falou da necessidade de não entrar em reação. Isso vai até o ponto de não divulgar
algumas informações?

Mas você não será acreditada.
Você poderá divulgar todas as informações a pessoas que não estão prontas, mesmo as próximas, o que você

quer fazer?
É necessário bem compreender que a Unidade não leva a procurar a adesão de outros.

A Unidade é estar em si mesmo neste Estado Unitário e Vibratório.
Aqueles que poderão seguir, seguirão.

E você não convencerá ninguém por palavras.
Vocês poderão urrar na noite, isso nada mudará.

***

Questão: mas isso pode desenvolver alguma forma de culpa?

Isso, vocês não estão na Unidade.
É assim simples.

A Unidade é estar no Ser e não ser afetado pelas emoções, quaisquer que sejam, e, sobretudo, não estar
ligados a laços que são temporários.

Não se esqueçam jamais de que os laços que estabeleceram, nesta dimensão, mesmo os mais luminosos
possíveis aos seus olhos, são apenas temporários.

***

Questão: como ser insensível ao sofrimento que veremos?

Ser insensível, isso não é mais estar na dualidade.
A Unidade não é ausência de sensibilidade.

A Unidade é deslocação de sentimentalismo e de sensibilidade.
Estando na sensibilidade, estamos na emoção.

E estando na Unidade, estamos no Ser e no Estado de Ser.
Na Vibração da Luz, a ação/reação desaparece e se apaga diante do princípio da Unidade, da ressonância, da

atração.
Portanto, a melhor maneira de vir na ajuda, não é fazê-lo na sensibilidade, mas Ser na Luz.

Querer ajudar o outro, mesmo se for o mais próximo do seu coração, como vocês dizem, não pode se fazer
através de palavras.

Isso se faz através de atos.
E o ato da Unidade não é o ato da dualidade.

Porque, em um caso, é uma reação (e, portanto, emoção ou crença) e no outro, é uma ação ligada à própria
Unidade e a nada mais.

Por conseguinte, é preciso subir o seu nível Vibratório.
É por isso que todos lhes disseram que é preciso penetrar no Coração, na Vibração do Coração e não no

coração sensível, o que não é, ainda uma vez, insensibilidade.

***

Questão: se nos faltassem elementos em relação à Unidade, como ir para a Unidade?

Se eu bem compreendi, você esqueceu algo de fundamental: é que a Luz chega em massa.
Portanto, se você não estiver na Unidade ou no Estado de Ser, hoje, talvez ali estará em três dias.

Ainda uma vez, não é uma compreensão intelectual.
Portanto, querer compreender isso, é afastar-se, já, da Unidade.

***



Questão: o que há simplesmente a fazer é debruçar-se sobre a Unidade a fim de ser inspirado sobre
as coisas a fazer?

Se quisesse ser caricatural, sim.
Passe 24 horas das 24 horas nesse Estado.

Mas, é caricatural, ainda uma vez.
Mas é evidente que, se tivéssemos algumas dezenas de milhares de Seres Humanos alinhados com o Estado

de Ser, ao mesmo momento...
Olhe o que foi possível com os Casamentos Celestes.

Isso dito, temos bem a esperar de ali chegar no dia 17 [Alinhamento com a Vibração Crística (*)].

***

Questão: Ramatan disse eles eram uma multidão a esperar o sinal da FONTE para intervir.

Completamente, mas o sinal da Advertência não é o sinal do fim.
A Advertência é entrar sem dificuldade na Luz, no nível da Consciência coletiva.

Há muitas etapas a viver ainda.

***

Questão: a entrada da Luz na coletividade é o que vai acontecer em três dias?

Certamente. Em três ou sete dias.
Vocês viveram um ponto de partida individual que foram os Casamentos Celestes.

Vocês irão viver um ponto de partida universal, coletivo, se preferirem.

***

Questão: é a partir desse ponto de partida que haverá as etapas sucessivas?

Sim, das quais uma que conhecem desde o início, é a intervenção do Anúncio a ser feito por MARIA, no mês
de maio, do próximo ano.

***

Questão: a parada da rotação da Terra será automaticamente ou isso dependerá da evolução dos
acontecimentos?

Terá necessariamente lugar, logo que a Terra e logo que o Arcanjo URIEL intervier, efetivamente.
Mas não é para imediatamente, não me parece.

***

Não temos mais perguntas sobre esse assunto.

***

Bem, caros amigos, resta-me trazer-lhes as minhas bênçãos e vamos deixá-los trabalhar entre vocês, agora.
Recebam todas as bênçãos do Círculo dos Anciões e dos Arcanjos que os acompanham.

Nós lhes transmitimos nosso Amor o mais sincero.
Estamos com vocês e ao seu lado.

Até breve.



 

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

(*) – ARCANJO MIGUEL (17.11.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-17112009-2a-e

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=491

09 de novembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogsopt.com

***

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

************
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  - E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Para a maior parte de vocês, aqui, vejo que os casulos de Luz são conhecidos.

Eu sou, para aqueles que não me conhecem, OMRAAM.
Eu fui Omraam Mickaël Aïvanhov e eu mantive, do alto da minha muito alta posição atual, o nome de Omraam

Mickaël. 

Se quiserem, eu digo «muito alta» para rir, pois, como alguns de vocês talvez saibam, deram-me o título de
«Croûton Chefe».

Então, é com esse título que eu venho entre vocês a fim de, como é do meu hábito, tentar avançarmos juntos e
no meu modo de proceder e de responder às suas questões, porque, obviamente, para mim, cada questão
que colocar alguém na encarnação, pode ser uma questão que é também válida para muitos outros seres

humanos no caminho.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e as Bênçãos, também, dos 23 outros ‘Croûtons’ (Anciões)
e vamos, se quiserem, agora, começar a trabalhar juntos sobre as suas questões e trazer as respostas, quando

possível.
Então, eu os escuto.

***

Questão: os Selos Arcangélicos divulgados têm formas diferentes daquelas que foram
comunicadas durante o último estágio com vocês. Como isso se explica?

Eu não posso explicar.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que compete a vocês fazer a experiência.

Quando são propostos ensinamentos, quando são propostas ferramentas (sejam elas quais forem, sejam
ferramentas sobre a Consciência, ferramentas através de formas, em particular), compete-lhes fazer a sua

própria experiência, pois, obviamente, hoje, vocês sabem que o fenômeno de canalização é algo
extremamente difundido e também extremamente criticado, com razão, por que, assim como eu disse e como

disse o Arcanjo ANAEL (e eu sinto muito), 80% das canalizações são falsas.
Elas não vêm da Luz e, isso, vocês devem colocar na cabeça.

Como disse o Arcanjo ANAEL, e eu repito também, no meu nível, o importante é o trabalho Vibratório que
ocorre. 

Não é através de palavras que vão fazê-los felizes ou acariciá-los no cabelo, não é?
O mais importante é o aspecto Vibratório, e o aspecto Vibratório, para vocês, é que vai dizer se o que recebem

é bom ou não, para vocês.

Eu vou tomar um exemplo e creio que é mais simples para compreender: imaginem que eu esteja em tal nível
vibratório, para mim, há coisas que ressoam comigo e que me ajudam a ir para mais Vibração.

Mas, imaginem, agora, que dali onde estou, eu sou confrontado com ensinamentos que me dão peso, que não
vão no sentido da minha evolução.

Obviamente, eu vou tratá-los como opostos à Luz, ou como das trevas, se quiserem. 

O.M. AÏVANHOV - 21 de novembro de 2009 - Autres Dimensions
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Mas, do mesmo modo, imaginem que esteja ainda mais baixo e que os ensinamentos e as Vibrações que
recebo estejam demasiadamente altos para mim; o que vai acontecer?

Eu vou entrar em ressonância oposta em relação a isso. 

Então, de maneira geral, há uma Verdade, mas, para cada ser humano, há a Sua Verdade e a sua Verdade é
em função do instante e do que é capaz de obter em Vibração, com relação a imagens, a meditações ou a

intervenientes de outros planos.

Mas vocês devem saber (e o canal no qual eu estou conhece muito bem isso), que não se pode pretender ser
Canal se não estiver aberto em uma série de funções no interior de si.

É preciso bem compreender que não é porque o chacra coronal está aberto que você vai acolher entidades da
Luz.

Qualquer um pode passar pelo canal e pelo alto da cabeça (isso é muito importante de compreender), tanto
as forças Astrais como as forças da Luz, como as forças da Sombra.

Portanto, como se faz a diferença?
Ela é feita por aquele que ouve e que recebe, pela qualidade Vibratória do que recebe.

E, de todo modo, se vocês forem para a Unidade, de nada serve dizer: «isso é bom» ou «isso não é bom»,
pois vocês nada compreenderam, naquele momento.

Ou algo que vai no sentido da sua evolução, para vocês, ou que não segue, e isso para aí.

Agora, é preciso estar bem consciente de que para ser o que chamamos de ‘canal’ (que é uma palavra da
moda, hoje), é preciso ter aberto algumas características.

Na minha vida, eu fui extremamente contra todos esses processos.
Por quê?

Porque tivemos o Espiritismo, no século passado, onde todas as entidades se precipitavam para manifestar as
suas presenças.

Isso é muito importante de compreender.

Portanto, havia, nos anos 60, 80, reticências extremamente grandes com relação a todos os processos de
incorporação ou mesmo de desdobramento e eu insisti muito, no meu tempo, sobre isso.

Mas, hoje, não é porque alguém lhes diz que é CRISTO que lhes fala, que é preciso acreditar que é CRISTO
que esteja falando.

Tudo depende, não das palavras, mesmo se forem muito lindas, mas é unicamente em função do aspecto
Vibratório da Luz, na Vibração que vocês percebem.

Mas, se vocês estiverem suficientemente claros com vocês mesmos, vocês devem admitir, se quiserem ir para
a Unidade, que o importante para vocês não é dizer «é bom», «está certo», «não está certo», mas «será que
isso é bom para mim?», «será que isso faz elevar as minhas Vibrações ou não?», «será que a minha Luz fica

mais relevante, depois, ou não?».

Agora, compreendam bem que a maior parte de tudo o que foi feito, sobre esta Terra, foi sempre transformado
(disso vocês sabem agora) e falsificado.

E não há qualquer razão para que as canalizações não sejam também falsificadas, através de uma série de
canais que não abriram o seu Coração e, em particular, que não foram capazes de desenvolver o

discernimento Vibratório com relação ao que eles vivem, pois a Sombra pode também enganá-los com belas
imagens.

Por outro lado, o que jamais saberá fazer a Sombra é fazê-los elevar-se na Vibração.
Ela apenas pode torná-los pesados e fazer descer na Vibração. 

O ponto importante e o referencial importante é você mesmo e a sua Vibração e nada mais.

Se vocês procederem deste modo, vocês irão evitar estar no julgamento, vocês irão evitar também se
enganarem sobre as vias da dualidade, ou seja, de tentar encontrar, sem parar, o bem e o mal, com relação a

qualquer coisa.

Então, nos Selos Arcangélicos (e o mesmo para as formas que foram traçadas, quer seja através dos alfabetos
sagrados, quer seja através de grimórios como as «Clavis Rei Prima», ou seja, as Clavículas do rei Salomão (A

Chave de Salomão), ou através de manipulações que, por exemplo, foram dadas, há muito tempo, nos
Cornelius Agrippa) tinham assinaturas sigilistas dos Arcanjos que nada têm a ver com as formas simplificadas

que vocês têm hoje.

É preciso compreender (e sobre isso, eu creio que o Arcanjo ANAEL desenvolveu longamente) que, nos
mundos supraluminosos, ou seja, nos mundos além da dissociação da 3ª Dimensão unificada, as formas

geométricas são simples.
Ou seja, quanto mais vocês subirem nos planos Vibratórios, mais vocês irão se elevar, mais vocês irão para a



linha reta e menos haverá curva.

Tudo o que é traçado com curvas está em relação com o Astral.
Por outro lado, o redondo perfeito, a forma geométrica perfeita, não é do mundo Astral, mas, ao menos, do

Supramental. 

***

Questão: podemos ter um boletim atual do planeta, visto pelo conselho dos 24?

Então, tudo vai muito bem.
Agora, estamos todos de acordo.

Os 24 ‘Croûtons’, quando estão de acordo, tudo vai muito bem.
Estamos também de acordo com o Conclave e, sobretudo, com MARIA. 

Quer dizer que tudo está configurado, na velocidade em que decidimos.
Ou seja, como vocês sabem, já desde este verão (inverno, no hemisfério sul), nós aceleramos frente às forças

opostas à Luz. 

Nós conseguimos criar brechas suficientemente importantes para que a Luz pudesse entrar no seu sistema
Solar e neste planeta.

Agora, a velocidade de propagação da Luz vai depender, assim como eu já disse, de tudo o que vai acontecer
com aqueles que ainda deliram (yoyottent de la touffe), e há muitos.

E aqueles que deliram, infelizmente, estão no poder.
Quer dizer que eles têm, em princípio, todo poder de desencadear o que quiserem, mas nós não iremos deixá-
los desencadear o que querem, somos nós que decidimos quando vamos desencadear o que nós queremos

desencadear.

Então, nós seguimos isso de muito perto.

Tomamos a temperatura, pela manhã, ao meio dia e à noite, e ajustamos pela manhã, ao meio-dia e à noite, os
remédios para os doentes, eu diria.

Quer dizer que as efusões de Luz vão efetivamente aumentar, como vocês constatam no nível do Sol e das
radiações ionizantes que chegam sobre a Terra.

Entretanto, nós ajustamos e calculamos da melhor forma possível para que a dose enviada não afete o doente,
não é?

Isso é muito importante de compreender.

Portanto, nós queremos reanimar o máximo possível de doentes e, temos também, no nosso nível, limitações. 

Eu já disse, nós não iríamos suportar que as forças opostas à Luz fossem contradizer a Lei do Livre Arbítrio
que elas mesmos criaram.

Quer dizer que, com consciência e na verdade, se todo um País quisesse ir para a Luz (o que é
completamente possível) e se esse país se visse submetido, por exemplo, a abusos associados à Sombra

(sob forma bacteriológica, química, nuclear ou outra), nós seríamos obrigados a intervir e de maneira
importante e definitiva.

Entretanto, é desejável que vocês compreendam que, se possível, é melhor esperar que o máximo de seres
humanos possa viver o despertar ao Estado de Ser.

É por isso que o Arcanjo URIEL, pela decisão do Conclave e também dos 24 Anciões, manifesta cada vez
mais a sua Presença, permitindo-lhes encontrar o estado ‘fora do tempo’.

Quer dizer que, quando vocês se alinham com a Radiância do Arcanjo URIEL, vocês encontram uma
dimensão de meditação, no Interior de vocês, onde mais nada existe, exceto a Luz e a Vibração.

Isso é muito importante, pois é cultivando, como disse o Arcanjo MIGUEL, este estado Vibratório, que vocês
farão com que tudo se eleve mais rápido (e isso é muito importante), indo opor-se também (sem se opor, mas

pela Potência e pela Qualidade da Vibração) aos abusos da Sombra.

Portanto, aí está a ata planetária: tudo vai da melhor forma, no pior dos mundos. 

***

Questão: quem são os 24 outros ‘Croûtons’, como você disse. Todos estiveram encarnados?

Então, o princípio dos 24 ‘Croûtons’, dado que eu estou dentro, é o de ter vivido ao menos uma encarnação



Então, o princípio dos 24 ‘Croûtons’, dado que eu estou dentro, é o de ter vivido ao menos uma encarnação
mínima, se não for um ciclo completo, nos universos falsificados, ou seja, na 3ª Dimensão dissociada, e de ter

realizado um caminho, nesta dualidade, que os aproximou da Unidade.

Portanto, eles todos, necessariamente, viveram nos sistemas falsificados de 3ª Dimensão dissociada.

A segunda particularidade é a de serem pessoas que trabalharam em si mesmos, mas também na
compreensão das Leis deste mundo, ou seja, das leis da dualidade, pois, para poder transcender, dali onde

estamos, as Leis da dualidade, é preciso saber escrever melhor do que eles, ou seja, ler em todos os cantos,
os pequenos asteriscos, vocês sabem, como os contratos, para saber como podemos, não contornar a Lei,
mas estar no sentido da Lei, por que eles também criaram leis, mas, nós, nós temos também as Leis da Luz,

não é?

Nós fomos obrigados a adaptar, progressivamente, a ação/reação, para ir para a Unidade e conduzi-los, apesar
deles, para a Unidade.

Então, eu não posso lhes dar os nomes de todos os 24 ‘Croûtons’.
Vocês conhecem o meu, há alguns outros que se revelaram há muito pouco tempo, mas não me compete dar-

lhes os seus nomes, de suas vidas.

Saibam que alguns vêm de sistemas conhecidos, como dizer, no nível estelar, relacionados ao ensinamento e
à pedagogia, especialmente aqueles que vêm de Vegada Lyra ou aqueles que vêm, ainda, de

algumas Plêiades, que são grandes professores, ou da constelação de Cassiopeia também e de diferentes
constelações, que têm papéis essenciais na compreensão dos Universos.

Nós, dali onde estamos (tendo encarnado, a maior parte, sobre a Terra), temos um bom controle das leis de
ação/reação e podemos intervir, Vibratoriamente, através do nosso conselho e das energias que, nós também,
canalizamos da FONTE, em diferentes lugares do mundo, ou em algumas pessoas, ou em algumas matrizes

específicas, que é preciso fazer desmontar.
Vocês irão tê-los muito em breve.

O que eu posso dizer sobre a estrutura dos 24 Anciões, simplesmente, sem dar os nomes, pois isso é mais
importante: a estrutura dos 24 Anciões funciona em 6 vezes 4, por que 24 corresponde à Unificação da

Consciência e os Delfinoides certamente já lhes contaram essas histórias, da Intraterra.

A Consciência Unificada se apresenta sob forma geodésica, sob forma de um hexágono.
Este hexágono, esta estrutura geodésica, se faz com 24 unidades de Consciência que é a articulação da Luz,

além dos mundos dissociados, a partir da 5ª Dimensão, onde a Luz não é mais redonda, mas hexagonal.

A partir daí, os 24 Anciões estão reunidos em 6, em 4 correntes que estão ligadas às energias que chamamos
de Hayoth Ha Kodesh, ou seja, dos Quatro Viventes ou dos Querubim do Fogo, que estão eles mesmos

ligados, à Água, ao Fogo, à Terra e ao Ar.

Nós somos agrupados, em nossas sedes, em 6, em função das correntes que canalizamos para esse Sistema
Solar.

Essas correntes são filtradas em função dos nossos próprios mentais, das nossas próprias atitudes, com
relação às decisões que tomamos.

Aí está a coisa mais importante de compreender, no momento.

Os nomes têm apenas muito pouca importância.
Eu ouvi que você falou de São João ou SRI AUROBINDO.

Poderíamos falar também dos Mestres chineses, mas, isso, é mais antigo.

***

Questão: quando dizia que, dadas as circunstâncias, valia mais se extravasar, o que entende por
isso? Para aqueles que trabalham, é preciso parar o trabalho?

Extravasar-se é encontrar a sua soberania, mas a sua soberania responsável.
Se for para ir fazer coisas que lhes dão prazer, mas que abaixam as suas Vibrações, isso de nada serve.

Quando eu digo, por exemplo, extravasar-se, imagine: se você estiver em um trabalho que é extremamente
absorvente, no qual você trabalhou, encontrou um florescimento, em algum lugar, seja qual for o nível

profissional e se, com as tomadas de Consciência que você está tendo, você tomar consciência de que é
prisioneiro de um sistema, bem, saia disso.

Não vamos colocá-lo na prisão, não?
O álibi do dinheiro é um falso álibi, pois, a partir da sua entrada na sua soberania (quando deixar todos os

sistemas de controle que foram instaurados), a Inteligência da Luz, a Divina Providência, irá fazer de tudo para
que a sua Vida se desenrole da melhor forma possível.



Porque, extrair-se dos sistemas de controle, sejam quais forem, é dar um passo para a sua soberania, e dar um
passo para a sua soberania é aceitar o abandono à Luz, e não há qualquer razão para que a Inteligência da Luz

o deixe morrer de fome ou de frio, na rua.

As circunstâncias da Vida estarão na Fluidez, na sincronia.
Portanto, você deve ser, como disse Jesus, como uma criança que não se preocupa com o que vai comer

amanhã.

Ainda mais que, como sabem, vocês estão em tempos extremamente reduzidos.

Para aquele que falasse da sua aposentadoria dentro de cinco anos, eu lhe diria: «Bem, coragem!».
Ele vai pedir a aposentadoria em outro planeta.

Portanto, extravasar-se, é extravasar o Coração e não outra coisa.

***

Questão: viver o instante presente significa que é preciso largar todos os projetos?

Então, caro amigo, isso é uma decisão da sua Consciência com você mesmo.
Eu entendo que, seja qual for a idade, imagine um jovem de vinte anos que ainda não viveu a sua experiência e

o seu projeto de Vida e que vive e que compreende que algo enorme está chegando, não é mesmo muito
acolhedor, mesmo se ele viver a Luz, de dizer-se que ‘não há mais projetos’.

Agora, se vocês forem adultos, cabe a vocês assumirem a sua responsabilidade e a sua soberania, ou seja,
cabe a vocês decidirem o que vocês querem.

Se você tiverem um projeto de comprar uma Ferrari dentro de cinco anos, eu digo que não vale a pena pensar,
não haverá mais fábrica, mesmo tendo o dinheiro.

E, de todo modo (como sabe e como eu sempre disse), daqui até o final deste outono (primavera, no
hemisfério sul), não haverá mais sistema econômico e financeiro.

Isso, eu disse e repeti, há mais de um ano. 

Você está em que época, aí?
Vocês estão em meados de novembro, algo próximo.

 Até o final de novembro restam seis semanas antes do inverno e o que vão descobrir (e isso, eu creio que vou
dizer e repetir), isso foi dito por vários intervenientes: por enquanto, vocês estão em um sistema em que, para

viver, vocês têm necessidade de dinheiro, com certeza.
Vocês não imaginam que isso possa funcionar de outro modo.

Bem, eu lhes garanto que isso irá funcionar muito bem de outro modo e que, quando vocês não tiverem mais
esse sistema que vocês chamam de dinheiro, vocês irão encontrar, totalmente, a sua soberania.

Vocês serão homens livres pois, o que mantém a escravização da sociedade, senão é o dinheiro?
Apenas isso.

Tudo é regido pelo dinheiro, absolutamente tudo.
Todas as suas relações são definidas com relação ao dinheiro.

Se o dinheiro não existir mais, vocês serão obrigados a encontrar outros meios de trocar e de manter
relacionamentos.

É tão simples assim.

Portanto, o que lhes parece, hoje, catastrófico, é a maior oportunidade que vocês têm de viver e a maior
liberação possível da Humanidade.

Podem confiar em mim.
De outro modo, como eu disse, de nada serve tirar o dinheiro dos bancos, pois vocês não podem comer o

dinheiro.
Então, quando eu digo: «divirtam-se», isso quer dizer se extravasar, ainda uma vez, mas se vocês tiverem, por

exemplo, vontade de ter um automóvel de tal cor, por que não, se isso lhes der prazer ao Coração.

Por que continuar a fazer o que os sobrecarrega (pesa)?
Por que continuar a ser algo em que vai pensar, por exemplo: «eu poupo o dinheiro para os meus filhinhos» ou

«eu poupo o dinheiro para os meus herdeiros»?
Mas esta decisão lhes pertence, não sou eu quem vai lhes dizer: precisa parar o seu trabalho, precisa parar

isso, precisa parar aquilo.
Se a sua crença e a sua convicção estiverem no fato de acumular dinheiro, então, grande coisa vocês estão

fazendo e vocês vão ver que terão acumulado ameixas e, ainda, eu sou gentil, caroços de ameixas.



***

Questão: Como fazer se não houver aceleração possível, para os seres humanos que estão se
encaminhando para ir ainda mais rápido?

Cara amiga, isso vai muito, muito rápido.
Se você olhar simplesmente para dois a três anos do seu tempo terrestre, para trás, as coisas mudaram

consideravelmente.

As revelações (por várias vozes, da falsificação da humanidade e das crenças) foram preparadas por aqueles
que vocês chamaram de Mestres encarnados, durante a minha vida.

Eu penso, por exemplo, em Krishnamurti, eu penso em Steiner e em muitos outros. 

Nós lançamos os fundamentos de um cristianismo despojado da religião e, em seguida, tivemos uma série de
ensinamentos sobre o Ilimitado e sobre os meios para ali chegar, e sobre alguns místicos que começavam a

viver experiências, relacionadas ao Ilimitado.

Tudo isso foi durante o século XX.
Vocês tiveram todos esses ensinamentos, tiveram a oportunidade de ali se interessar ou não, mas vocês veem

a aceleração, hoje: o que é dito por diferentes canais, por diferentes vozes, também, vai no sentido deste
Ilimitado, vai no sentido da ausência de crenças, da ausência de limites.

Olhem o número de testemunhos que vocês têm, hoje, de seres que acessaram estados dimensionais que
nada mais têm a ver com as experiências comuns.

Portanto, a aceleração é grandiosa, eu diria.

***

Questão: no caso de um país que sofre uma regressão, não é possível ajudá-lo, intervir? Qual é a
sua margem de manobra?

Enquanto o livre arbítrio for respeitado, enquanto alguém quiser estapear alguém e o outro se deixar estapear
ou reagir, não temos o direito de intervir.

É tão simples assim.

A Luz não pode intervir no combate entre a Sombra e a Luz na sua Dimensão porque isso significaria o fim da
sua Dimensão em circunstâncias que não seriam tão adequadas como aquelas que devem ocorrer, segundo

os planos da Luz.
Isso vocês devem compreender.

O nosso quadro de intervenção forçada apenas pode ocorrer em três casos: na violação do livre arbítrio do ser
humano que quisesse acessar a Unidade.

O segundo caso: na tentativa de instauração da extinção da Humanidade, na totalidade, por armas biológicas,
que vocês chamam de vacinas.

Aí, nós intervimos.
Agora, no nível do que vocês denominam nuclear, o Fogo nuclear, se isso implicar nos primeiros ataques, nós

nada poderemos fazer.
Ação/reação. 

Por outro lado, se isso for alterar os nossos próprios planos para destorcer o espaço/tempo e para o
restabelecimento da reunificação à FONTE, nós iremos intervir, necessariamente.

Isso, nós não poderemos tolerar e a FONTE é formal nesse assunto.

Nenhum universo deve permanecer curvado.
E a ajuda não é possível, pois significaria intrusão em meio à ação/reação.

E se a nossa intrusão no nível da ação/reação não respeitasse as leis do livre arbítrio, nós seríamos
instantaneamente culpados, ao mesmo tempo pela destruição de um Sistema Solar e, também, pela

continuação do plano da dualidade, o que não pode ser possível.

***

Questão: o alinhamento do nosso Sistema Solar com Alcyone impacta o processo evolutivo dos
seres de Luz?



Certamente. 
Não esqueça que os Seres que estão hoje, por exemplo, na 3D unificada, ou os Seres que estão na 5D, na

intraterra ou no ultraterrestre vão, eles também, estabelecer o seu nível de Vida em Dimensões mais elevadas.

Mas, como vocês sabem, nas outras Dimensões, não há corte.
Podemos viajar Vibratoriamente em tal ou tal Dimensão, mas pertencemos, assim mesmo, Vibratoriamente, a

um mundo, a uma Dimensão, e aqueles que estavam em tal Dimensão vão também passar em outra Dimensão,
neste universo local.

Portanto, obviamente, isso se refere não unicamente aos homens, mas a muitos povos, a muitas Galáxias,
também.

Portanto, é um trabalho que não diz respeito apenas a vocês, no seu pequeno canto isolado, mas a muitos
mundos.

***

Questão: é sempre necessário, hoje, trabalhar no 3º olho e no karma?

Nós desempenhamos o papel de ‘senhores do karma’, mas, justamente, para evitar o karma.

Mas, agora, todas as entidades que encarnaram, ou supostamente encarnaram e que lhes propõem uma
liberação ligada ao 3º olho, é uma falsificação essencial.

A porta de acesso à sua multidimensionalidade é o Coração e nenhuma outra.

Portanto, agora, aqueles que lhes propõem para abrir o 3º olho ou para meditar no 3º olho, eles enganam
vocês.

Eles os fazem tomar bexigas por lanternas e os mantêm na dualidade.

Nós vimos oferecer-lhes a liberdade e a Unidade, o seu acesso ao seu Estado de Ser e não uma evolução
linear, ligada ao karma que vocês vão purificar de vida em vida. 

Aquilo é tolice, acabou.
Se vocês quiserem acreditar naquilo, acreditem.

Eu os remeto à resposta da primeira questão, com relação aos canais.

Vocês têm aí a ilustração exata do que pode ocorrer.
Eles os prepararam.

Agora, vocês estão a caminho de uma outra etapa.
Eles os fizeram descobrir os chakras, os raios.

Eles os fizeram descobrir as Luzes, as Chamas, que existem realmente.
Não confundam: a Sombra sempre vai utilizar cerca de 80% de algo que é verdadeiro, para transformá-lo a

favor deles, para a sua finalidade.
E a finalidade deles não é a Luz. 

Por outro lado, quer vocês tenham aceitado e vivido as preparações, completamente de acordo com o que
está chegando, agora, isso me parece completamente possível e eles contribuíram, apesar deles mesmos,

para o que acontece agora.

Mas vocês devem encontrar a sua soberania.
Encontrar a sua soberania deve fazê-los, como dizia Krishnamurti, «matar» todos os Mestres.

Vocês são o seu próprio Mestre.
Enquanto procurarem um Mestre no exterior, mesmo existindo um Mestre da Luz, mesmo MARIA estando aí,

mesmo todos nós estando aí, com vocês, ao seu lado, a sua soberania é você mesmo consigo mesmo.

Enquanto procurarem no exterior, vocês nada poderão encontrar no Interior.
Vocês estão, hoje, na etapa final da Revelação.

Isso é capital.
E não haverá qualquer salvador vindo salvá-los.

Nós viremos acolhê-los, o que não é completamente a mesma coisa.
MARIA quer salvá-los, mas Ela não pode salvá-los se vocês não aceitarem vocês mesmos se salvarem. 

Nós não podemos conduzir, Vibratoriamente, ninguém que esteja apegado à sua Ferrari.
Nós não podemos levar ninguém que esteja apegado às suas crenças.

Se a sua crença for morrer como CRISTO, na cruz, crendo nisso como sendo a história verdadeira, bem, que



seja feito segundo a sua fé.

Nós não podemos ir contra o livre arbítrio, nesta Dimensão.
Encontrar a liberdade é liberar-se do livre arbítrio.
Como se liberar do livre arbítrio na encarnação?
Aceitando a Inteligência da Luz e da FONTE. 

Ora, a Inteligência da Luz e da FONTE é uma energia que confere as chaves ao Coração.
O acesso (e isso, eu penso que MIGUEL irá desenvolver durante a sua próxima intervenção) à

multidimensionalidade não pode ocorrer senão pelo Coração.

Em nenhum caso isso pode ser feito pelo 6º ou 7º chakra.
A verdadeira saída desta Ilusão ocorre pelo Anahata chakra (chakra do coração) e por nenhum outro lugar.

Portanto, para sair pelo Anahata, é preciso que a Vibração do 7º chakra chegue ao Coração, não é?
Se você não tiver a Vibração do Coração, você pode bem sentir todas as Vibrações da cabeça, ver todas as

coisas mais maravilhosas da Terra e ter uma fé gigantesca, você não irá sair desta 3ª Dimensão.

Ela será Unificada, certamente, mas você não poderá ir para outros lugares.
A única saída é o Coração, e nenhuma outra.

E quando eu digo o Coração, não é o coração feliz, é o Coração Vibratório, é o Fogo do Amor, aquilo nada tem
a ver.

E o Fogo, sempre colocaram isso, na Igreja católica, como o fogo do inferno.
 Quiseram afastá-los do Fogo.

Ora, o Fogo de Shiva, o Fogo de alguns Seres (por que, no meu tempo, eu controlava o Fogo? Pergunte-se
sobre isso), o Fogo é o que está ligado à espiritualidade mais elevada.
Dizer «as chamas do inferno», é uma bela falsificação, ainda uma vez.

Não existem chamas no inferno.
O inferno é o frio, é a ausência de Vida, é a ausência de expansão. 

Portanto, vocês veem como é muito fácil, no nível das crenças do homem, fazê-los tomar bexigas para as
lanternas.

Eu digo simplesmente que, hoje, vocês chegam a uma outra etapa que é a etapa da soberania.

Vocês são Seres de pura Luz.
Vocês são Sementes de estrelas, é isso que devem recuperar. 

Não é uma possibilidade de melhorar o seu karma e de se liberar do seu karma, vocês não estão mais nessa
época.

Vocês estão na época da transmutação final, terminal.

É preciso compreender antes que isso esteja realmente aí, nos fatos diários, e integrá-lo, sobretudo.

A única diferença situa-se no nível da finalidade.
A finalidade é a soberania ou a finalidade é o controle?

É tão simples assim. 

Não é sequer uma questão de bem ou de mal, pois o bem mantém, do mesmo modo, a dualidade, como o mal.

Eu falo de soberania, ou seja, de algo que os torna livres, que os remete à Unidade e não que os remete a um
sistema de crenças, seja ele qual for.

Eu falo de sentir a Vibração do Coração, o que não é a mesma coisa.
É muito específico.

Vocês não podem se enganar com a Vibração.
Vocês podem se enganar com as palavras, vocês podem se enganar com um sorriso, vocês podem se

enganar com qualquer coisa, mas vocês jamais podem se enganar com uma Vibração.

Se a Vibração for percebida no nível do Coração, seja qual for o ensinamento, isso quer dizer que vocês
foram capazes de acessar a sua Unidade.

Agora, se for um caminho que os faz ir ao Coração, mas que você nada vive no Coração, eu lhes digo: saiam
desta via e mudem de caminho.

O único caminho é o seu caminho.
E o caminho é aquele que, hoje, e com os Casamentos Celestes e a irrupção da Luz há vários anos, na sua

densidade, é aquele que vai abrir o coração, não a cabeça.



A única porta de saída desta Dimensão não se encontra no nível do 3º olho.
Lembrem-se do que disse São João: «haverá muitos chamados».

«Os chamados serão marcados na testa», porque as energias do Espírito Santo que descem sobre a Terra
desde 1984, obviamente, abrem os chakras superiores.

É preciso sair de todas as crenças e ir para o Coração.
O Coração não é uma crença, o Coração é uma Vibração.

O mais importante não é mesmo o que eu lhe digo, caro amigo.
O mais importante não é o que vocês creem.

O mais importante não é ao que vocês agregam exteriormente.

Nas circunstâncias atuais do planeta, no momento atual, no instante presente, aí, atualmente, o mais importante
é centrar-se, consciente, no Coração e perceber a Vibração.

Não há outra porta de saída e é a única maneira de elevar-se na Vibração, mesmo quando as energias
chegarem.

Elas chegam pela cabeça, certamente.
No momento, vocês não estão no estado de percebê-las chegar diretamente no Coração.

Esta etapa está em via de instalação e eu não quero me antecipar, se vocês quiserem, muito longe, o cenário
de MIGUEL e dos Arcanjos.

Mas, entretanto, desde 1984, há uma descida progressiva do Espírito Santo, vindo de Sírius, correspondendo
à energia do manto Mariano ou do manto de Buda.

É uma luz Azul.
Esta Luz Azul tinha por objetivo ativar os chakras superiores.

Obviamente, a Sombra se apressou em passar por aí, ela também.
A única diferença é que as forças da Sombra não podem ir ao Coração.

Portanto, esta energia não pode ir mais embaixo do chakra da garganta.
Hoje, vocês têm uma preparação que foi feita pelos Casamentos Celestes e pelo Arcanjo METATRON, em
parte, que permitem à Luz Branca do Mestre da Luz entrar, em breve, muito em breve, em manifestação.

O que vai acontecer naquele momento?
O que começam a sentir e a viver milhões de seres humanos sobre o planeta?

É que, espontaneamente, no lugar de receberem uma energia que penetra no Sahasrara e que desce no
Coração, espontaneamente, eles sentem a Vibração do Coração.

Isso é uma grande novidade. 

Há uma desconexão da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da cabeça.
Isso é extremamente importante.

Mas, como dizia Buda, quando vocês chegarem no nível dos poderes, é fascinante, pois vocês têm o
conhecimento pleno das coisas, vocês têm o poder de manipular o que quiser, e Buda dizia: «salve-se

depressa, por que o perigo está aí».

E, obviamente, as forças negras apreenderam-se disso.
Agora, compreendam bem que, para a Unidade, mesmo o que é denominado, na sua língua, Forças Negras ou

Forças Luciferianas (que não são realmente negras, que são sombrias, digamos), querem manter um plano
evolutivo cortado da energia Crística e da energia Metatrônica (é tão simples assim), mantendo ao mesmo

tempo uma rede de conexão com a FONTE (contrariamente aos Illuminati que, eles, querem apagar
completamente esta conexão com a FONTE) porque, para esses Mestres ditos Ascensionados, a evolução do
ser humano deve continuar de modo linear, ou seja, eles querem fazer passar todo mundo pela porta estreita

da Ascensão ligada à purificação do karma.

Ou seja, deixarem-nos durante ainda milhões de anos nesta situação.
Nós dissemos «não».

Agora, cabe a vocês decidirem, dado que, de todo modo, haverá uma 3ª Dimensão Unificada.

***

Questão: quais são as manifestações desta Vibração do Coração?

É física, ela é física, com certeza.
Não é algo que acontece na cabeça ou em um corpo sutil.

É uma Vibração física, percebida como algo que gira no coração.



Há algo que gira, que sentimos, uma pressão, um peso, isso gira, isso Vibra.
Mas é físico, não é na cabeça.

***

Questão: quando sentimos pressão no coração e ao mesmo tempo, medos, isso não é
contraditório?

Não é contraditório.
Isso quer dizer simplesmente que a energia não está ainda estabilizada no Coração, pois há vários níveis de

abertura do Coração.

Então, vamos fazer um curso sobre a abertura do Coração: você tem de início a primeira etapa.
Esta etapa ocorria, até agora, quando vocês recebiam a energia da Shakti, do Espírito Santo.

Esta energia penetrava e chegava no nível do Coração, dando uma dor acima do Coração.
Essa é a primeira fase (por vezes um peso ou um grande vazio).

Depois, pouco a pouco esta sensação física vai ser substituída por uma Vibração, algo que formiga, que se
põe a girar no Coração, de modo intermitente.

De início, isso pode dar medo porque não dá uma sensação de plenitude, isso pode dar como um grande
vazio no peito.

E depois, em seguida, em um terceiro momento, esta Vibração vai se instalar regularmente, mas vocês a
percebem.

E depois, a um dado momento, esta Vibração vai propiciar um dos primeiros Samadhi, ou seja, na meditação,
vocês vão começar a experimentar uma sensação de vacuidade e de plenitude, ao mesmo tempo.

É um dos primeiros Samadhi.

Em seguida, quando vocês receberem a Luz Metatrônica, vocês começam a viver o Fogo do Amor, que é a
Dimensão que viveram os místicos. 

Quando, por exemplo, o Padre Pio ou a Santa Tereza de Ávila foram transfixados pela espada de MIGUEL ou
pela espada de um Querubim, eles viveram o Fogo do Coração.

 Eles tiveram o peito realmente aberto e queimaram no nível do Coração. 

É isso a abertura do Coração e o Fogo do Amor.
É isso.

Quando vocês chegarem nesta etapa do Fogo do Amor, vocês são capazes de gerar o que chamamos
de Samadhi, o penúltimo Samadhi, ou seja, aquele que está logo antes do Maha Samadhi, quando vocês

decidem se deitar e partir deixando este corpo intacto.
E é a isso que vocês são chamados a viver.

Mas, entretanto, a Vibração do Coração não é uma invenção da imaginação.
Mas a Verdade do Coração, não é dizer «eu estou no Coração», é vibrar no Coração.

Há uma diferença essencial. 

É tempo de restabelecer a Verdade com relação a isso.
Vocês não podem pretender estar no Coração se não tiverem a Vibração do Coração.

Vocês não podem pretender estar na Alegria, se ainda dependerem de circunstâncias externas para viver a
Alegria.

A Alegria é um estado de abertura do Coração onde, assim que vocês fecharem os olhos, a Vibração os leva
tão à Unidade, que vocês ficam na Alegria, sem origem exterior do contentamento.

E, ao final de um certo estado, vocês vivem a irrupção da energia Metatrônica, que é o Fogo do Coração, que
desencadeia, se vocês quiserem, em todo o corpo, a recepção de ‘radiações ionizantes’, como os Querubim

sabem fazê-lo, que vão abrir o seu Coração à dimensão mais absoluta.

Mas tudo isso acontece no corpo de carne.
Não é em um hipotético, corpo astral ou corpo mental, não é?

Isso envolve a estrutura celular e, portanto, vibratória, real.
E, quando o Coração estiver aberto, vocês têm a possibilidade de imergir-se e também de penetrar ou de viver

agora, Graças ao Arcanjo URIEL, o corpo de Estado de Ser, na meditação.

É o que tentam fazê-los viver as Radiações Arcangélicas e a Presença de URIEL, como vocês vivenciaram há
pouco.



Então, poderíamos ir muito, muito mais longe, sobre o Coração, mas cada coisa ao seu tempo.

Vocês têm, por exemplo, na ativação do Coração, seis pontos de Consciência extremamente precisos.
Esses seis pontos do Coração são os lugares localizados geograficamente no seu peito, que são o chakra de

enraizamento da alma (Porta AL), o chacra de enraizamento do Espírito (Porta UNIDADE), o oitavo corpo (Porta
OD - na ponta inferior do esterno; abaixo do chakra do Coração), o nono corpo (ponto ER - na saliência do

esterno; acima do chakra do Coração) e a voz do Espírito que está nas costas (Porta KI-RIS-TI).

Quando esses seis pontos estiverem em Vibração, vocês ativam o que denominamos ‘as seis funções
arquetípicas do Coração’.

A bondade, a compaixão, etc..

Mas saber ao que correspondem esses pontos não é a Vibração do Coração, não é? 

Por outro lado, vocês podem desencadear a Vibração desses seis pontos (ndr: ver a ‘Meditação Direcionada
para o Coração’ (1)).

Do mesmo modo, quando cantarem o OD-ER-IM-IS-AL, vocês vão colocar em
ressonância os ‘cinco pontos da cabeça’, periféricos, e, em breve, poderão

fusionar a Coroa Radiante da Cabeça com a Coroa Radiante do Coração, que
não são os chakras, é a parte periférica dos chakras que é ilustrada pelo anel de
Fogo que há em algumas representações que viveram alguns místicos no século

passado, quando CRISTO veio revelar o que ele chama de Coração Sagrado.

O Coração Sagrado é, de fato, a Coroa Radiante do Fogo do Coração do Amor
de CRISTO que se prepara, atualmente.

***

Questão: esta Coroa Radiante corresponde ao que os Sufis chamam de Lataifs? 

No nível da cabeça, sim, não no nível do coração.
É a representação também que há no Indo-tibetano, do que chamamos de ‘cabelo de Buda’.

Tem o chakra no chakra, não é?
Vocês têm dois níveis Vibratórios, mas têm também as 12 estrelas de MARIA.

Mas, entretanto, há cinco pontos de Vibração que correspondem também a algo preciso, que vocês terão
talvez, eu penso, em breve, a transcrição dos ensinamentos que foram dados sobre o Aqui e Agora, o Alfa e o

Ômega.

Há de um lado o Aqui (IM) e, do outro, o Agora (IS), e há o Alfa (AL) e o Ômega (OD).
É no centro desta cruz que está presente no nível da cabeça que vocês poderão encontrar a Coroa Radiante
da cabeça que deve se colocar em comunicação com a Coroa Radiante do Coração, passando pela porta da

garganta (ndr: ver o protocolo «Estar na Presença e Presença do Ser» (2)).

A partir do momento em que essas duas Coroas Radiantes (que são o equivalente a «stargates», Portas de
Estrelas, como as chamamos no nível cósmico) estiverem presentes em vocês, quando vocês fusionarem com

isso, vocês poderão começar a viver no Estado de Ser e penetrar nos espaços multidimensionais e na sua
Dimensão Estelar.

É naquele momento que se revela, também, o que chamamos de Quatro Linhagens espirituais que são os
fundamentos da sua vida e da sua Consciência. 
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***

Questão: o Fogo do Amor se manifesta realmente por uma sensação de queimação?

Sim, completamente, de Radiação que percorre todo o Coração com formigamentos por todo o corpo e que
arde sem queimar.

É um Fogo, efetivamente.
É exatamente o que começa a viver cada vez mais seres humanos.

Se vocês viverem-no, significa que vocês são capazes de suportá-lo. 

***

Questão: o que aconteceu realmente no que se refere à morte de CRISTO?

Isso não tem qualquer importância.
O importante é o retorno do Mestre da Luz, não as circunstâncias históricas.

As circunstâncias históricas afastam-nos do momento presente.

Há dados históricos importantes, sim.
Os dados históricos importantes referem-se à manipulação que ocorreu na humanidade, em todos os níveis.

É isso o mais importante.

Mas, assim que vocês realizarem e assimilarem e digerirem o fato de que foram manipulados, há muito tempo,
depois, de nada serve perderem tempo com isso e encontrar o sentido original.

O importante é saber disso.
Depois, é preciso passar a outra coisa e, a outra coisa, é a sua soberania.

Eu insisto nisso, o mais importante é apreender e gerar, em vocês, a Vibração do Coração. 

Vocês são ajudados pela Inteligência da Luz, para isso, e pelos Conclaves, certamente, e por nós, os 24
Anciões, e por MARIA.

Nós estamos aí para isso.
Nós preparamos, nós também, o retorno do Mestre da Luz.

***

Questão: o Fogo do Coração pode gerar uma aceleração dos batimentos cardíacos?

Sim, com certeza.

***

Questão: formigamentos até os dedos faz parte do mesmo processo no Coração?

Não, isso corresponde a um desenvolvimento de uma energia eletromagnética nas extremidades.
Corresponde a uma espécie de supervoltagem dos meridianos de acupuntura, mas que participa do processo

de elevação Vibratória, digamos.

***

Questão: e Vibrações muito importantes sentidas na planta dos pés?

Isso é o Fogo da Terra, que está despertando e que vocês sentem, a maior parte de vocês. 

Há três Fogos atualmente: o Fogo do Céu, que corresponde às energias Metatrônicas, às energias do Sol,
que começaram a chegar em 15 de agosto.

Em seguida, em resposta, o Fogo da Terra, que demorou um pouco, devido às Vibrações pesadas da Terra,
que compensamos no mês de setembro. 

E há o Fogo do Amor, que está em relação direta com o Fogo Metatrônico, com a Radiação do Arcanjo
MIGUEL e dos Querubim, ou seja, dos Quatro Viventes.



Há três Fogos diferentes, que devem se conjugar no ser humano.
É assim uma forma de Trindade e, o mais importante, sendo, obviamente, o Fogo do Amor, no nível do

Coração.
É ele que lhes dá, como dizem, o carimbo no passaporte.

***

Questão: é normal estar como desconectado no nível do mental, no nível da cabeça?

É uma via muito boa para o Fogo do Coração, pois, enquanto o mental estiver demasiadamente ativo, o
Coração não pode se acender.

Portanto, há seres humanos que têm necessidade de estarem desconectados, sem isso, eles
deliram (yoyottent la touffe).

***

Questão: que lugar terá o casal nas evoluções a vir?

Então, isso depende em qual Dimensão vocês estão.

Eu poderia dizer: "no futuro", pois, nas dimensões Unificadas (em particular, a partir da 5ª dimensão), o
conceito de casal nada quer dizer.

Lembrem-se de que, nesta dualidade, vocês criaram tudo a dois.
Os bebês, vocês os criam a dois, não é?

E, nas outras Dimensões, isso não acontece de modo algum, assim.

Portanto, tudo o que você hoje privilegia, como valores, que foram por vezes necessários, nesta Dimensão (e
que têm mesmo sido os valores morais, sociais, psicológicos, a família, os filhos, a noção de paternidade, de
maternidade e o papel da casa), tudo isso não existe mais porque, quando você está na 5ª Dimensão, a casa,

você a constrói no Espírito, não é?
Portanto, isso não tem de modo algum o mesmo valor que o que você tem hoje.

Você não pode fazer analogia nem similaridade.
São tão diferentes os mundos como são os domínios que lhes estão, para a maior parte, no momento, ainda

inacessíveis.

Entretanto, se você viver a Coroa do Coração, se viver instantes de encontro com o Estado de Ser que está
ligado à Presença do Ser, naquele momento, pouco a pouco, você vai tomar conhecimento dessas outras

Dimensões.

Hoje, no conceito de casal, há o conceito de amor, de pertencimento, de reciprocidade, de sexualidade,
também, em função da idade.

Mas o problema é que, quando você chega a Dimensões etéreas, você pode «fazer o Amor» (não é fazer o
Amor, atenção, mas são as mesmas sensações), eu por vezes tive as mesmas sensações com os 23 outros

Anciões e, no entanto, não é uma orgia, não é?

E, quando MARIA chega diante de nós, quando MARIA se coloca no meio dos 24 Anciões, isso nos excita,
mas isso não excita no mesmo lugar.

Isso excita no nível do Coração e é um prazer bem maior do que aquele que você pode conhecer aqui
embaixo. 

Portanto, falar de casal nada quer dizer.
Mas não digo que a Vida a 24 seja fácil. 

***

Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***

Bem, então, caros amigos, eu lhes desejo uma boa continuação e, sobretudo, um muito bom abrasamento no
Fogo do Coração, antes do Natal.



Vocês vão compreender muito em breve o que isso quer dizer.
Aí está, eu lhes desejo, sobretudo, viver na Alegria, viver na sua soberania e eu emprego intencionalmente

essa palavra, pois, quando empregamos a palavra «Mestria», isso remete a controle.
Não é uma questão de mestria, é uma questão de soberania.

Vocês devem decretar a sua soberania, é assim que se constrói a Luz.
Portanto, isso é o mais importante: liberarem-se, na medida das suas possibilidades Vibratórias da

Consciência, de todo o sistema de controle, para encontrarem a sua Dimensão Eterna.

Então, nesse caminho, nós os esperamos em grande número, ao menos esperamos, para a sua própria
liberação e o seu próprio retorno à sua Dimensão de origem.

Eu lhes transmito todas as Bênçãos de nós, os 24 ‘Croûtons’, e lhes transmitimos todo o nosso Amor e todo o
nosso indestrutível apoio para a sua liberação.

Eu lhes digo até muito breve.

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

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-so...

*

2 – ‘Estar na Presença e Presença do Ser’ [Protocolo] – SRI AUROBINDO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...
http://www.portaldosanjos.net/2009/11/protocolo-estar-na-presenca-p...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article93bd.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-21_novembre_2009-artic...
21 de novembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

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

************
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http://www.portaldosanjos.net/2009/11/protocolo-estar-na-presenca-presenca-de.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-estar-na
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-21_novembre_2009-article93bd.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://portaldosanjos.ning.com/


~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de encontrá-los e de ver que, uma vez mais, há pessoas que eu
não conheço que estão aí.

Hoje, eu faço parte, desde a minha partida deste plano Terrestre, da ‘Assembleia dos Veneráveis Anciãos’ que nós
chamamos, entre nós, os «Croûtons», os Velhos Croûtons, porque todos nós somos muito sóbrios e muito velhos.

A particularidade dos Melquizedeques é que estivemos, todos nós, encarnados um dia ou outro neste Sistema Solar
ou, pelo menos, nesta Dimensão, e que tivemos, portanto, uma experiência importante da encarnação e das suas

vicissitudes.

Eu digo «croûtons» porque todos nós tivemos Vidas que foram, para alguns de nós, para a maioria de nós,
memoráveis, no sentido em que tentamos semear as palavras da Luz nas densidades.

E, recentemente, eu assumi a missão da ‘Assembleia dos Veneráveis Melquizedeques’ que preside, de certa maneira,
a evolução deste Sistema Solar e desta Humanidade, em particular, no período memorável que vocês vivem.

É neste título, esta noite, em um primeiro momento, que eu desejo me expressar entre vocês.

Na realidade, eu faço um esclarecimento de forma geral, eu diria, um esclarecimento da situação, mais ou menos,
agora, em cada uma das minhas vindas entre vocês, a fim de situar, na sua encarnação, as modificações que estão

em curso pela chegada da Luz Vibratória e pela reação da Luz Vibratória desta Terra.

Vocês estão neste ambiente e, portanto, todos vocês estão coletivamente sujeitos a uma série de irradiações.

Então, como sabem, houve, neste ano, coisas extremamente importantes através das Núpcias Celestes.

Em seguida, há uma série de etapas que lhes são propostas pelo Conclave Arcangélico até o mês de maio de 2010.

De tudo isso, a maior parte de vocês já sabe.

É preciso bem compreender que há algumas modificações, no nível da sua Consciência individual, que vão ocorrer,
em ressonância com as energias que são drenadas até vocês e que têm ocasionado, como sabem (para alguns, já

desde um ano do seu tempo), uma série de modificações das camadas Vibratórias que os isolam do universo.

Essas camadas Vibratórias que os isolam estão em plena fase de desconstrução e vão permitir, progressivamente,
sair da ‘curvatura do espaço/tempo’ e restituí-los à sua Unidade, ou seja, além da falsificação deste mundo e além da

ilusão na qual vocês mergulharam e na qual nós mergulhamos, nesta densidade.

***

Então, é muito importante compreender que, agora que o Conclave Arcangélico iniciou a segunda e a terceira Etapas,

O.M. AÏVANHOV - 03 de dezembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-jV3IC_BqOWc/UsFZNc8GNJI/AAAAAAAAD4E/fBgjXq4ISgg/s1600/000+omraam+-+03.12.2009'.JPG


cada vez mais Seres Humanos serão capazes (de maneira temporária, eu diria, em alguns momentos que são
variáveis de acordo com os indivíduos, obviamente) de manifestar um estado de Consciência que nada tem a ver

com a Consciência comum, que vocês conhecem neste mundo.

Então, para alguns, isso já é o caso desde o início das Núpcias Celestes, por intermédio da Vibração sonora da nota
Si, do Silêncio Interior, e da Radiação percebida no Coração e na cabeça.

Alguns seres já têm a capacidade para manifestar a Unidade, o Estado de Ser na Vibração da Luz.

Alguns de vocês são, também, capazes de ter uma percepção do que existe, em Consciência, além desse plano
dissociado da Terra, nos universos multidimensionais.

Então, o que vai acontecer agora é que, como vai lhes dizer o Arcanjo MIGUEL, a Coroa Radiante do Coração e a
Coroa Radiante da cabeça devem se fusionar.

Isso irá provocar a possibilidade, para os seres humanos, de viver, ainda uma vez, processos de Consciência
totalmente fora da linearidade do tempo.

O que isso quer dizer?

Que as meditações, ou preces, chamem como quiser, vão se encontrar muito mais rapidamente conectadas com
a Luz e com a Vibração.

Nesta Vibração da meditação na Unidade, manifestar-se-á a vocês a Vibração do Espírito Santo, a Vibração
do Ultravioleta, a Vibração da FONTE, que irão colocá-los em um estado que foi chamado de Samadhi, ou seja, a

Alegria Interior.

Muitos, muitos seres humanos terão a possibilidade, doravante (não sempre, mas de maneira de início temporária,
efêmera), de viver esses estados de Samadhi e de Consciência Unificada.

Isso é extremamente importante.

Como lhes disse, isso irá se manifestar de maneira cada vez mais importante na Consciência Humana.

A segunda coisa, e eu chamo a sua atenção nisso, quer seja a Vibração do Espírito Santo, quer seja a Vibração do
Ultravioleta, ou seja a Vibração da FONTE, as Vibrações que vocês percebem têm a capacidade para fazer elevar a

sua taxa Vibratória.

E eu tenho que expor coisas extremamente simples sobre isso, porque a fonte da sua Alegria, a fonte da boa saúde
(ou seja, não apanhar essas bobagens que andam à volta), a fonte que vai lhes permitir resistir a todas as

modificações que estão em curso no seu ambiente, é unicamente a ‘elevação Vibratória’ porque, a elevação
Vibratória, graças à Luz que vocês hoje recebem, tem a capacidade, literalmente, para elevar a sua Consciência

acima das zonas turbulentas da 3ª Dimensão.

Então, vocês irão se encontrar nesses espaços Vibratórios vivendo duas realidades ao mesmo tempo.

A realidade comum, habitual, do seu tempo, com a sua ação/reação, as suas alegrias e as suas penas, e tudo o que
faz a evolução da Vida na sua Dimensão.

E, às vezes, ainda permanecendo no interior desse corpo, ou então, para alguns, viajando.

Mas, ainda uma vez, se isso ainda não lhe chegar, lembre-se de que não é inexorável que aconteça neste mês.

Mas, se isso lhe acontecer, eu tenho que prevenir ao maior número de vocês, vocês vão começar a viver episódios
de Alegria Interior que se manifestam espontaneamente.

Quer dizer que não são em função das suas reações a prazeres externos, mas é, sim, uma Vibração Interior que vai
percorrer o seu Ser, no Coração e na cabeça, e que vai lhes permitir experimentar a elevação Vibratória.

***

A elevação na Vibração, que é obtida pela chegada da tripla Radiação da Luz, é algo que irá lhes permitir se safar, de
algum modo, de todos os problemas inerentes desta Dimensão, ao invés de entrar na ação/reação.

Imaginem que lhes chegue algo que não seja muito agradável com relação a um setor ou a um domínio, se, ao invés
de entrarem na reação emocional, vocês se centrarem, através, por exemplo, do acolhimento da Luz Crística

em Verdade e em Unidade, ou em meio às sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL, vocês irão, naquele momento, elevar a
sua taxa Vibratória e, elevando a sua taxa Vibratória, a sua Consciência vai experimentar, de maneira, eu diria, muito
fácil, algo que é muito simples, que é o ‘estado da Unidade’ além da dualidade, além da emoção e além do mental.

Vocês não podem combater a emoção pela emoção.

Vocês não podem combater o mental pelo mental.

Entretanto, a tripla Radiação da Luz que vocês recebem hoje é a melhor ferramenta que lhes é oferecida para
ultrapassar e transcender tudo o que está, hoje, aos seus pés, em meio a esta humanidade.

Como sabem, a ‘desconstrução’ começou desde o mês de março/abril.

Esta desconstrução de tudo o que foi falsificado no seu mundo vai transcorrer durante um período de não mais de um



ano, até o final da intervenção do Arcanjo MIGUEL.

E vocês sabem também, como lhes foi dito, que vocês estão entrando, agora, diretamente, no desvendamento e no
final das eras do poder.

O poder deve ser reencontrado agora com relação a vocês mesmos.

E, aliás, progressivamente e à medida em que acolherem a Luz Crística em Unidade e em Verdade, progressivamente
e à medida em que ativarem a Coroa Radiante da cabeça, pela pronunciação das sílabas sagradas, vocês irão

constatar que o seu nível Vibratório se eleva, que uma série de potenciais novos se ativam em vocês, mas, também,
que vocês vão se tornar cada vez menos capazes de suportar tudo o que, até agora, era o comum da sua Vida.

A sua Consciência irá viver e Vibrar em dois modos diferentes.

Um modo dissociado (o modo habitual que conhecem nesta dimensão) e um modo um pouco mais Unificado onde a
Alegria Interior e a Vibração da Luz é tal que, neste estado, vocês estão no estado chamado de estado da Presença.

E, no estado da Presença do Ser, ou no Estado de Ser, todos os problemas se dissolvem já que a sua
Consciência, nesta Vibração, não pertence mais a esta Consciência dissociada, mas começa a penetrar os domínios

da Eternidade.

Isso é muito importante de compreender.

O processo Vibratório é extremamente importante.

Vocês vão aceitar elevar-se em Vibração ou vão aceitar ter medo?

Portanto, é muito importante compreender que a solução é, antes de tudo, Vibratória.

Vocês devem gravar isso, em algum lugar da sua cabeça.

Apenas através da Vibração vocês irão encontrar a Alegria, a Serenidade, a Paz e a Completitude.

Vocês vão saber que estão na Vibração quando a Vibração da Presença se incorporar em vocês e colocá-los em um
‘estado de Alegria que não tem motivo’ (o famoso Samadhi).

E vocês terão, obviamente, uma série de outros sintomas que já foram amplamente descritos pelo Arcanjo MIGUEL,
sobre os quais eu não vou voltar, durante as Núpcias Celestes, que muitos seres humanos no planeta, agora, vivem

isso, de maneira definitiva.

Não se esqueçam de que o nível Vibratório que lhes é oferecido, hoje, os restitui à sua integridade, à sua
Unidade, ao seu poder pessoal e, sobretudo, à sua multidimensionalidade.

Então, acessando esta multidimensionalidade, não é preciso se surpreenderem ao encontrar uma Consciência que
funciona mais do que funcionava até agora.

E é isso, o basculamento da Consciência coletiva que está em andamento, hoje.

Aí está, caros Amigos, o que eu queria lhes dizer em nome dos 24 Anciãos.

Agora, se houver perguntas relacionadas a esse processo, ao seu período atual, eu quero tentar respondê-las, se
isso puder trazer um esclarecimento suplementar.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o conceito de «Sementes de estrelas»?

Então, essa é uma palavra frequentemente empregada pelos Arcanjos.

Vocês sabem, vamos contar uma história.

Vocês estão nesta Terra.

Então, alguns de vocês, certamente, ouviram falar da reencarnação.

E, quando vocês estudam a reencarnação (quando têm lembranças de suas vidas passadas, não importa, ou quando
acreditam nisso, simplesmente), bem, eu vou dizer-lhes que isso é uma crença.

Porque, na ilusão que percorrem, neste ciclo de encarnações (quer vocês estejam aqui, na Terra, desde algumas
vidas, quer vocês aí estejam desde vários ciclos), sobre esta Terra, vocês experimentam uma separação: a

separação da FONTE.

É preciso bem compreender que todos vocês são Sementes de estrelas.

Mas reencontrar a sua Dimensão de Semente de estrelas significa transcender os limites do espaço/tempo que lhes
foram impostos por aquele que se denomina o Arconte, que é uma criação dissociada que a FONTE tolerou, há muito

tempo.

Dentro desta criação, vieram associar-se elementos que fizeram o que vocês são, e que nós fomos, prisioneiros nesta
Terra.

Então, existem crenças orientais que dizem que é preciso purificar, pacificar o seu karma para, um dia, poder escapar



desta Dimensão.

E, depois, CRISTO veio e disse: «vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo».

E, hoje, muitos seres humanos tomam consciência, de uma maneira ou outra, de que eles não são daqui.

Por outro lado, a Dimensão específica de Sementes de estrelas está em relação direta, não tanto com a sua origem
estelar, mas mais com a sua Dimensão não dissociada, ou seja, com o Estado de Ser multidimensional.

O que é um ‘ser multidimensional’?

É um ser que não está limitado pela Dimensão onde ele se encontra.

Eu me explico: se você tomar, por exemplo, o Arcanjo MIGUEL, ou outro Arcanjo, eles têm uma apresentação ligada
a crenças e funções dos Arcanjos, nas diferentes religiões.

Nessas crenças, eles são apresentados com uma forma específica, com vestimentas específicas.

Isso não é válido em meio à Dimensão que é a 5ª Dimensão.

Mas, obviamente, as Dimensões nos universos estão bem além da 5ª Dimensão.

O Arcanjo MIGUEL, na sua Dimensão original, é um pássaro de Luz.

Ele nada mais tem a ver com aquele que vocês representaram, com uma espada na mão.

E, no entanto, esta representação não é falsa.

Ela está ligada a um mundo Vibratório, mas o Arcanjo MIGUEL não está limitado à sua Dimensão de origem.

Ele experimenta Dimensões intermediárias.

E, quando vocês encontram a sua Dimensão de Semente de estrela, vocês são capazes de caminhar, em
Consciência, em meio ao seu corpo multidimensional.

Então, segundo com a sua origem Estelar e segundo a sua origem Dimensional, o seu veículo de Luz, dependendo
da Dimensão que são originários, não é o mesmo.

Se vocês vierem da 5ª Dimensão, qualquer que seja a origem Estelar, vocês têm um veículo de Luz que é chamado
de Merkabah.

Mas a Merkabah não é tudo.

Além da 5ª Dimensão, há seres que vêm da 11ª, da 18ª Dimensão.

E a estrutura, nessas Dimensões, não é a mesma.

O corpo dos ELOHIM da 11ª Dimensão é de cristal, de puro cristal, mas de um cristal não fossilizado, que não é
imóvel como o seu.

É um corpo transparente de cristal.

Então, obviamente, eu não vou desenvolver sobre os diferentes corpos em todas as Dimensões, mas um ‘ser
multidimentional’ é um ser que não ficou preso na matriz da 3ª Dimensão Dissociada (3DD), sujeito às ‘leis de

ação/reação’ e ao bem e ao mal, ou seja, o que vocês experimentam nesta realidade.

Mas, quando descobrem os espaços multidimensionais, vocês tomam consciência de que o que são hoje, que é
‘limitado’, e sujeito ao que chamamos de ‘forças gravitacionais ou eletromagnéticas’, é uma falsificação do que vocês

são realmente.

Vocês não são isso.

Vocês são muito mais do que isso.

Mas vocês acreditam que estão identificados a este corpo.

O mundo da 3ª Dimensão Dissociada é um ‘mundo de crenças’ que foi construído, literalmente, há mais de 300.000
anos, neste universo e em outros universos, por forças específicas que eram opostas à Fonte e que se denominam

Deus e Diabo.

Deus não é o Criador, ele é a Ilusão suprema.

O Criador é uma Criadora, e é uma geneticista, e é a Mãe Primordial que vocês chamam de MARIA, IS-IS, ou, ainda,
de Sekhmet ou Inanna junto aos Sumérios.

Isso nada tem a ver com o que lhes fizeram ‘engolir’ nas Escrituras, obviamente.

Deus se quis criador.

Ele criou a Ilusão na qual vocês estão, mas além deste Arconte, além desta dualidade, existe a FONTE Una.

Todos vocês são Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, da Unidade perdida e que vocês devem, hoje,
reencontrar.



***

Questão: poderia nos falar dos Mestres do Triângulo?

Oh, isso é um pouco complicado.

Há civilizações que são chamadas de ‘civilizações dos Triângulos’.

Vocês sabem, há um antropomorfismo possível, sob forma humana ou animal, ou angélica, até a 18ª Dimensão.

Além da 18ª Dimensão, entra-se nos mundos da geometria pura, desde os tubos de Luz, como, por exemplo, o único
Arcanjo que não é o que se chamaria um ‘pássaro’ ou um ‘veículo que voa’, é o Arcanjo METATRON, que é um tubo

de Luz branca.

Além desta Dimensão, há mundos, entidades de Consciência que estruturam os universos não dissociados, que
estruturam os movimentos nos universos.

Por exemplo, os Quatro Viventes ou Hayoth Ha Kodesh, que são as Rodas nas Rodas, tal como descreveu Ezequiel,
e que correspondem à trama do universo não dissociado.

Em seguida, há as ‘forças Triangulares’ que pertencem à civilização dos Triângulos: são Triângulos de Luz que são
consciências extremamente evoluídas.

Quanto mais se for na evolução dimensional, mais se vai na ‘simplificação’ das formas e funções, mas que se
tornam inclusivas, englobando todas as outras funções das consciências que estão abaixo.

Aí está o que podemos dizer sobre os Triângulos.

Está muito, muito distante de vocês.

O mais importante, hoje, é tomar consciência da sua multidimensionalidade e da Ilusão total, como diziam os
ensinamentos orientais, desta matriz na qual estão e evoluem, e onde eu evolui também durante não muito tempo.

É uma criação ‘falsificada’, onde a Sombra e a Luz predominam, o que não é o caso quando vocês se juntam à sua
morada da Eternidade.

***

Questão: por que a criação desta ilusão pelo Arconte foi autorizada?

Foi autorizada porque era uma experiência Criadora.

Como disseram, aliás, também de vocês: vocês são Criadores.

Mas os criadores têm ‘deveres’.

Aquele que criou uma Dimensão deve criar algo que deve se tornar para superior a ele, no decorrer da sua
evolução.

Os Arcontes e os Dracos (ou seja, aqueles que chamam e eu chamo de «maus rapazes», ou de reptilianos, algumas
classes de reptilianos), serviram-se de uma criação existente, quase como os pássaros, se vocês quiserem, que vão

investir em um ninho, o ‘cuco’, que vai investir no ninho de um outro pássaro.

E aí, havia uma criação que estava em curso, uma criação que tinha sido organizada, na 3ª Dimensão, mas não
dissociada, ou seja, conectada e ligada à FONTE.

Era uma criação onde os esquemas que vocês chamam de Humanos são aqueles que vocês têm hoje sob os seus
olhos, na sua Humanidade.

Mas esta criação não estava cortada da FONTE e era uma criação de geneticistas de Sírius, que criaram, portanto,
uma raça.

E esta raça tinha um grande futuro porque as formas criadas foram investidas pelas Consciências superiores que
vinham por vezes de muito longe e que conduziam experiências de Vida e da própria Consciência.

Naquele momento, chegaram seres que propuseram um acordo, ou seja, disseram que os seres iriam evoluir ainda
mais nos planos dimensionais se os cortassem da FONTE, e se os deixassem simplesmente, no interior dessas

estruturas biológicas, apenas com uma ‘pequena lembrança’ desta Divindade, mas que era preciso talvez cortar da
Divindade.

Então, organizou-se uma série de forças que vocês chamaram de forças gravitacionais e de
forças eletromagnéticas que, sob a influência de algumas embarcações ‘polarizadas magneticamente’, curvaram o

espaço/tempo, e fizeram fechar novamente o espaço/tempo sobre si mesmo, tendo levado à criação da heliosfera e,
portanto, tendo isolado a totalidade deste Sistema Solar das influências das irradiações cósmicas e das irradiações

da FONTE.

Assim, qualquer Consciência que se aproximasse muito perto desta esfera gravitacional era presa, literalmente, pela
encarnação e não tinha mais a possibilidade, qualquer que fosse o seu nível Vibratório, de juntar-se às esferas da

Unidade.

Era uma experiência.



Muitos seres estavam entusiasmados, eu diria, com a ideia de mergulhar nesta Dimensão e de ver o que era estar
cortado da FONTE Una, da Luz.

Depois, os «maus rapazes» criaram um segundo, e depois um terceiro envelope, até quase apagar totalmente
qualquer lembrança da Divindade no ser humano e prenderam, aí, desta vez de maneira um pouco menos agradável,
inúmeras Consciências, porque, além da heliosfera que engloba o conjunto deste Sistema Solar, e como o limite das

forças gravitacionais deste Sistema solar, criaram uma magnetosfera, ou seja, eles prenderam um planeta,
precisamente, que é a Terra, dentro deste Sistema Solar, fazendo de forma a precipitar, dentro do bem e do mal, as

Consciências que eram prisioneiras, agora, da heliosfera.

Em seguida, encontraram um terceiro modo que foi o de criar, mais perto da Terra, a ionosfera, ou seja, uma camada
eletrônica (de elétrons) que chamamos de ‘franja de interferências’, que corta literalmente a alma humana da

Consciência superior.

Portanto, isolaram-nos três vezes nesta densidade.

A cada 50.000 anos, diziam que, neste Sistema Solar, mudariam de ciclo.

E em cada um dos 50.000 anos havia enviados da Luz que vinham, e a cada vez eles se sacrificavam, porque houve
mesmo muito poucos que conseguiram escapar desta densidade.

Então, eu sei que, em algumas tradições, falam-lhes da Realização.

Mas o que é a Realização?

Os únicos que conseguiram escapar da prisão gravitacional foram suficientemente notáveis para deixarem suas
marcas, ou seja, por exemplo, CRISTO (que partiu com o seu corpo), assim como MARIA (que, na Assunção, partiu

com o seu corpo), ou ainda como Enoque, ou Elias (que subiram ao Céu com os seus corpos).

Isso é o que chamamos de Maha Samadhi, ou seja, a capacidade para extrair-se voluntariamente da Consciência,
totalmente, desse veículo comum, e levar este corpo (ou sem o corpo) a outras Dimensões.

É, por exemplo, o que acontece com a incorruptibilidade da carne para alguns Místicos ocidentais que conservaram
um corpo totalmente intacto.

E isso se chama, na tradição oriental, o Maha Samadhi, ou seja, o ‘Grande’ Samadhi.

Então vocês, enquanto Seres Humanos, não estão ainda no Maha Samadhi, mas começam a perceber períodos
de Samadhi, muito mais importantes do que o que era possível anteriormente.

E é nesses episódios de Maha Samadhi, ou de Samadhi comum, que vocês encontram o acesso à sua
multidimensionalidade.

E isso ocorre unicamente pela Vibração.

Vibração da Luz, percebida nas Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, para aqueles que conseguiram, agora,
fusionar as duas Coroas Radiantes.

Isso é muito importante.

Eu não sei se respondi à pergunta, porque voltamos sempre a este conceito de Vibração.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de Dragões Dourados? Qual é a sua função, podemos
invocá-los, se sim, por quê?

Os Dragões Dourados, os Dracos, que vêm na maior parte de certa região da estrela polar, do que vocês chamam de
‘Estrela Polar’ [expressão comumente utilizada para se referir à ‘Polar’ da constelação Ursa Menor -

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_Polar], são seres redimidos, ou seja, eles faziam parte dos ‘maus rapazes’ mas
tornaram-se ‘bons rapazes’ quando viram que a experiência de privação da Divindade, entre aspas, da Reconexão
com a FONTE, permitia efetivamente crescer, pela compressão, a intensidade da Luz que estava fechada nesse

corpo, mas que era tempo de pôr fim à experiência, o que não era desejado pelos outros ‘maus rapazes’.

Eles se tornaram os Dragões Dourados, porque, na sua Radiação, incorporaram uma série de transubstanciações no
nível Dimensional, ou seja, eles são os Seres (exceto talvez os Arcanjos) que têm a capacidade, nas Dimensões que

percorrem, para ter formas extremamente móveis.

Um corpo de ELOHIM é um corpo de cristal, mesmo ele podendo viajar em outras Dimensões e em outras estruturas,
está limitado pela capacidade Vibratória do silício, que é mais, muito mais Vibrante, com certeza, do que a sua

molécula de carbono.

Do mesmo modo, esses seres, que vocês chamam de ‘Dracos Dourados’ ou ‘de Ouro’ têm, na sua estrutura
molecular, efetivamente, vibrações de ouro monoatômico.

O ouro monoatômico não é o ouro que vocês conhecem neste planeta, que é diatômico, eu os lembro disso.

Aí, o ouro monoatômico apresenta propriedades Vibratórias extremamente amplas e que conferem uma
‘maleabilidade’ da forma.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_Polar


Vocês não têm necessidade de invocar quem quer que seja, porque, agora que há a possibilidade de estarem
ligados à Tripla Luz Vibral (A FONTE, Espírito Santo e Ultravioleta), vocês podem subir em Vibração, sozinhos.

Vocês devem encontrar a sua Autonomia, a sua Integridade e o seu poder sobre vocês mesmos.

Para isso, vocês devem tornar-se Autônomos, vocês não devem mais remeter o mínimo poder a quem quer que seja
senão a vocês e recuperar, sobretudo, a sua Soberania e a sua Integridade multidimensional.

É nesta condição que, dentro de pouco tempo, esperamos fazer bascular o conjunto desta criação para uma
Dimensão que não está mais separada, ou seja, o que denominam Ascensão e que preferimos chamar de

«Translação Dimensional».

***

Questão: de qual dimensão vêm aqueles que criam os círculos de colheita, e qual mensagem querem nos dar
através das suas criações geométricas?

Então, os traços geométricos foram ‘ondas de formas’ destinadas a despertar a sua Consciência.

São, geralmente, para aqueles autênticos, criados pelas Inteligências provenientes de Arcturus, extremamente
precisos, e cujo objetivo é revelar-lhes a trama multidimensional.

Este ano, eles foram extremamente importantes, porque mostraram o mecanismo celestial, falsificado, e a intervenção
de uma série de forças da Luz, mas também efeitos de certos tipos de irradiações neste Sistema Solar.

O ano que acaba de transcorrer foi o ano em que os círculos de colheita estavam diretamente em relação com as
etapas das Núpcias Celestes (*).

Foi o ano mais importante.

Se tiverem a possibilidade de ver os gráficos que correspondem a este ano que acaba transcorrer, eles anunciam,
quase todos, a Translação Dimensional e os eventos cósmicos aos quais vocês são confrontados, já há vários

meses.

***

Questão: de qual Dimensão vem Shiva?

Aquele que tomou manifestações encarnadas de Shiva é A FONTE.

Agora, quando dizemos a FONTE, o que isso quer dizer?

Todos vocês são Filhos, todos nós somos Filhos da FONTE e da Unidade.

A FONTE é a única Consciência global capaz (isso foi dito, mas é preciso também aceitá-lo Vibratoriamente) de ser
igualmente um átomo de areia e ser a totalidade dos universos e a totalidade das Dimensões.

A FONTE tem a possibilidade de percorrer o conjunto dos universos, o conjunto das Dimensões, e o conjunto das
criações, materializando um corpo próprio da Dimensão.

Assim, a ‘dança de Shiva’ está ligada ao Fogo.

Está, portanto, ligada à FONTE, de maneira preferencial.

Mas se tomarmos agora os princípios gerentes e os princípios criadores, logo a seguir da FONTE, o que há?

Há os elementos Criadores, ou seja, aqueles que chamamos de Hayoth Ha Kodesh.

A FONTE é inicialmente dicotomizada, ela mesma, em uma polaridade feminina.

E há também a FONTE que se espelha em si, que se criou, ela mesma, na pessoa do Arcanjo METATRON.

Não há uma Dimensão específica para Shiva.

Shiva é a totalidade das Dimensões.

Agora, a origem Dimensional, ainda uma vez, não significa que vocês estejam restritos a esta Dimensão, dado que
têm a capacidade para utilizar todas as outras Dimensões.

Simplesmente, há um nível estabilizado onde evoluem de maneira natural, sem transformação de forma, e sem
mudança Vibratória.

***



Questão: quando iremos abandonar tudo o que é portátil e eletrônico?

Isso assinala, se vocês quiserem, uma evolução.

Como sabem (e como já lhes disse há não muito tempo, mas creio que isso ainda não foi divulgado), nós adaptamos,
nós, a Assembleia dos 24 Anciãos, assim como o Conclave Arcangélico e a Divina MARIA, e as Forças

Intergalácticas, da melhor forma possível, as Efusões e as Radiações de Energia que chegam à Terra para vocês,
para fazer com que o máximo de Seres Humanos sejam revelados a si próprios, o que vai permitir viver um processo

de Translação Dimensional muito mais agradável.

Mas nós não fazemos omeletes sem quebrar os ovos, não é?, vocês conhecem a expressão.

O que isso quer dizer?

Que todo Ser Humano é livre.

Há seres Humanos que estão muito bem nesta 3ª Dimensão, é preciso aceitar que não têm a mínima vontade de ir
para outro lugar, que não têm a mínima vontade de encontrar outra coisa.

Mas há, aí, realmente um problema: é que esta Dimensão vai desaparecer, totalmente.

Então, o que irão fazer aqueles que não querem se juntar à sua multidimensionalidade?

Não se deve bani-los ou puni-los, deve-se respeitá-los, ainda mais do que vocês, porque eles aceitam refazer, eu
diria, um caminho de separação.

Sim, mas a FONTE decretou que não haveria mais separação da FONTE, ou seja, eles deverão fazer 'ciclos’ em uma
Humanidade Unificada.

É preciso não esquecer, tampouco, que a Terra, também, encontra a sua multidimensionalidade, dado que vocês
não são as únicas Consciências que foram confinadas.

Os planetas, também, foram fechados no interior deste isolamento, e, portanto, viveram, constrangidos e forçados,
nas Dimensões que não eram as suas.

Isso vocês compreendem.

Portanto, a Consciência que muda hoje, isso não vai ser feito, assim, em um Ser Humano, aqui e ali.

É o conjunto do sistema que muda e, para que esse sistema mude, devem ser mudados todos os sistemas que foram
criados para subjugá-los.

Então, o que os subjugaram à Ilusão?

Bem, é extremamente simples.

São as crenças que foram colocadas em meio à Humanidade.

Quais são as crenças que foram colocadas em meio à Humanidade e que funcionam hoje como funcionavam há
milhares de anos e em todos os ciclos?

É a de entregar o seu poder pessoal a outra pessoa.

Quer essa outra pessoa seja um pai, um curador, um padre, um rabino ou qualquer autoridade exterior a você.

Vocês não têm necessidade de ninguém para conectar com a FONTE, sobretudo agora.

Isso é o que quiseram fazê-los crer: que eram pecadores.

Mas vocês jamais foram pecadores.

Se houver um pecador na história, é aquele que os tratou como pecadores, ou seja, o Arconte que chamam de Deus
e que por vezes se chama Diabo, é a mesma entidade.

Perguntem-se por que (e isso, eu já disse), quando vocês oram a Deus, o Diabo está sempre aí?

E por que aqueles que se comportam mal jamais são incomodados pelo Diabo?

Há, realmente, algo que ‘não é normal’ aí.

Vocês têm, por todos os lugares, o exemplo de ‘maus rapazes’ que fazem maldades.

E depois, vocês dizem: «é kármico, eles vão pagar em outra vida».

Mas eu vou lhes dizer, eles jamais irão pagar, porque o karma, também, é uma ilusão.

Vocês são a reação do seu passado: mas isso também é uma crença.

E quando vocês descobrem a sua multidimensionalidade, a crença no karma se esvai, porque vocês penetram no
Ser, ou seja, na totalidade da sua Presença a si mesmo.

E nisso, nada tem tomada: nem o passado, nem o futuro.

Então, quando será isso?



Bem, isso será em função do que acontece, atualmente, na Terra.

Mas compreendam bem que, se nós nos manifestássemos na sua Dimensão, esta Dimensão não iria mais existir, em
seguida.

Ela seria volatizada.

Nós alteramos grandemente as condições dos três envelopes que os isolavam.

A magnetosfera tem uma brecha monumental entre o Sol e vocês.

A heliosfera, que isolava o sistema, está completamente retalhada.

E a ionosfera.

Vocês têm a ilustração pelas auroras boreais absolutamente inacreditáveis e pelos céus peculiares que se
manifestam a vocês desde o início deste ano.

Portanto, se nós nos aproximarmos desse sistema instável, nós criamos condições não muito agradáveis para
aqueles que não estão prontos.

Assim, nós preferimos esperar que o máximo de Seres Humanos viva esta ‘alquimia’ de transubstanciação, ou seja,
a Translação Dimensional da 3ª Dimensão para esta outra Dimensão que lhes está prometida.

Nós podemos também, sem nos manifestarmos de maneira Dimensional a vocês, criar ‘campos de força’ específicos,
e em particular pelo Sol, de maneira a parar toda eletricidade ou eletrônica neste planeta.

É muito fácil para nós.

Mas nós preferimos deixar seguir o seu curso humano, com a influência da Luz, entre todos aqueles que se
despertaram a esta Dimensão desde o início do ano.

Vocês são dezenas de milhões, na superfície deste planeta, a viver a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração.

Quer dizer, a viver esta ‘transmutação’.

E são vocês, como disse MIGUEL, progressivamente e à medida que elevarem a Vibração, que farão bascular o
sistema.

E vocês irão fazê-lo bascular da maneira, se possível, mais harmoniosa.

É o que esperamos.

***

Questão: chamando por Deus, significa que chamamos a FONTE?

Não.

Vocês chamam o Diabo.

É assim simples.

É preciso compreender que os Arcontes amarraram tanto o seu plano, que vocês foram persuadidos de terem sido
criados por Deus.

Mas vocês não foram criados por Deus, vocês foram criados por uma Criadora, nesta entidade biológica que habitam,
e é por isso que MARIA reivindica o status de Rainha dos Céus e da Terra e da maternidade de todos os Seres

Humanos sobre o planeta, neste corpo biológico.

Mas, Deus/Diabo é o jogo dos Arcontes, para mantê-los sob a falsificação e a ilusão da dualidade, à qual todos nós
aderimos, quando estivemos encarnados.

Mas existem mundos que não funcionam completamente como vocês funcionam aqui.

Na 5ª Dimensão, as sombras não existem.

Nada é opaco.

Tudo é transparente, mas em todos os sentidos do termo enquanto que, neste mundo, obviamente, tudo é opaco.

Especialmente no que se refere a Deus.

Olhem os textos: jamais a palavra Deus aparece no Antigo Testamento.

A palavra que aparece, desde o início, é ELOHIM.

ELOHIM ou ELOHA nada tem a ver com Deus ou Yahvé.

Tudo isso é uma paródia.

Vocês chamam sistematicamente o ‘princípio de dualidade’ e reforçam o ‘princípio de dualidade’.



Hoje, muitos seres humanos no planeta vão além das crenças.

Todos vocês são habitados pelas crenças, quaisquer que sejam, sem exceção.

O Ser Humano é um ‘ser de crenças’ que crê na própria existência disso.

Mas existem mundos onde a crença não tem mais lugar de ser, porque a crença se esvai diante da Consciência.

Nesses universos, cada vez mais seres humanos (que viajam até o Sol, em veículo de Estado de Ser ou corpo de
Estado de Ser) chegam a viver em consciência o que é Deus, o que é Diabo e o que é a FONTE.

E não há qualquer possibilidade de confundir Deus /Diabo e a FONTE.

São dois princípios profundamente diferentes.

A FONTE é Liberdade.

A FONTE é Eternidade.

Ela é Amor ilimitado.

O que vocês chamam de Diabo ou Deus, são nomes criados pelos povos, em dados momentos, sob a influência
efetivamente daqueles que se diziam chamar-se Deus, mas que não eram Deus.

O nome do seu Criador é ELOHA.

É a Criadora.

É MARIA.

Agora, o nome do que vocês são é Filhos da FONTE, Filhos da Unidade e Filhos da Lei do Um, que eram os nomes
utilizados no tempo da Atlântida e, bem antes, na Lemúria.

Agora, vocês são livres para acreditar no que quiserem.

Mas, entretanto, se rezarem ao que denominam Deus, irão rezar, do mesmo modo, ao Diabo, ou seja, vocês apelam à
dualidade.

A Unidade está além dessas contingências.

Então, dito isso, isso pode lhes parecer bizarro, certamente, e eu o concebo completamente.

Mas, enquanto vocês não tiverem acessado esta Unidade, vocês não podem aceitar perder as suas crenças.

Vocês bem que dirão «eu não quero crer nisso» (ou crer no que eu digo, o que dá no mesmo), vocês podem apenas
‘fazer a experiência’.

Enquanto estiverem submissos à menor crença, vocês não serão livres.

Mas, para acessar a multidimensionalidade é preciso voltar a serem Seres livres.

Totalmente livres.

Livres de toda dominação.

O que não quer dizer tudo abandonar, certamente, mas ter um olhar da Consciência liberada de todos os
apegos (mas, isso não é novo, existe em todos os ensinamentos Místicos, não é?).

A única diferença é que, hoje, quando vocês descobrem a multidimensionalidade pela Vibração da Consciência,
vocês são obrigados a tomar Consciência de que estão aqui, em uma matriz, e de que esta matriz está se

desagregando.

Então, caros amigos, eu espero não ter dado crenças a mais, mas, sobretudo, crenças a menos.

Principalmente, não é preciso crer, como dizia BUDA, no que lhes dizem.

Mas façam a experiência.

E, hoje, vocês vivem uma etapa extraordinária desta Humanidade.

Jamais a humanidade esteve tão próxima da Revelação do que significa uma Ilusão nesta Dimensão.

Este trabalho acontece em milhões de Seres Humanos, dezenas de milhões que descobrem a Unidade e sua
multidimensionalidade.

Não há mistério aí.

Não há mérito.

Há, simplesmente, como disse o Arcanjo ANAEL, muito longamente no início deste ano, o abandono à Luz e
o abandono à Unidade (**).

O abandono é certamente a coisa mais importante para encontrar a mestria e a Unidade.



Então, meditem sobre isso, se quiserem.

Eu lhes peço não para acreditarem em mim, mas para viverem a elevação Vibratória, porque a solução está
na subida Vibratória, não está na sua cabeça.

Está unicamente no Coração, despertado pela Coroa Radiante da Luz.

Aí está, caros amigos, eu lhes transmito todas as saudações de todos os ‘Croûtons’ e nós lhes dizemos até muito em
breve.

Passem bem.

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

ACESSO À PRIMEIRA PARTE:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-novo-estado-de-cons...

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

(*) – ARCANJO MIGUEL e os ‘CROP CIRCLES’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-e-os-crop

http://www.portaldosanjos.net/2013/05/arcanjo-miguel-e-os-crop-circles-2009.html

*

(**) - **SAINDO DA ILUSÃO 6** - ARCANJO ANAEL (11.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-1a-parte

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html

*** 

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article0a38.html

03 de dezembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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************

http://4.bp.blogspot.com/-zU8kDNKYDNY/UsFkgyXoC4I/AAAAAAAAD4U/hJYF_TxGIRc/s1600/000+Omraam+-+03.12.2009b.jpg


- E BEM, CAROS AMIGOS... -
“Cabe a você mesmo descobrir o que o faz Vibrar e o que lhe permite elevar-se e se tornar

mais leve.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100130_-_OMA.mp3

Bem caros amigos, estou extremamente contente e me alegro de reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e vamos proceder como de hábito, ou seja,

em uma troca de questões e respostas, que é o meu modo habitual de proceder com vocês. 
Então, caros amigos, vamos.

***

Questão: onde estão as tribulações da Terra, nesse momento?

De qual ponto de vista? 
Se é do nosso, do seu, ou aquele daqueles que resistem? 

Porque, obviamente, não são de forma alguma a mesma visão, não é?, você compreendeu.
Então, começando por nós, o que vemos é que tudo segue o seu ritmo e tudo segue um plano que está

perfeitamente estabelecido pela Luz e que segue uma rota que está perfeitamente em harmonia com nossas
esperanças (eu emprego a palavra esperança) as mais loucas com relação à humanidade e com relação aos

inúmeros seres humanos que iam poder viver esses processos mágicos de saída da matriz, não é?
Então, agora, do seu ponto de vista, você, que segue todos esses trabalhos maravilhosos conosco, com vocês

e que lhes permite aceder a esses estados específicos, podemos dizer que alguns de vocês bem que
gostariam de ver o final. 

Nós também.
Mas, entretanto, é preciso que sigamos um certo processo. 

Eu creio que, assim como o Arcanjo MIGUEL e talvez o porta-voz SRI AUROBINDO falaram em outros
momentos, é preciso que nos ajustemos, gradativamente.

É uma operação delicada, delicada não para o estabelecimento da Luz, mas para fazer de modo com que
muitos, um máximo de seres humanos, possa aceder, com esse corpo de 3ª Dimensão, à nova Dimensão.

Então, nós ali vamos por pequenos toques. 
E agora, com relação a todos aqueles que ainda estão nas forças de resistência, nas forças da dualidade, que
não estão ainda realmente do lado da Luz, é evidente que isso não pareça bom para eles, pois muitas coisas
que estavam ligadas ao poder estão desabando por toda parte sobre o planeta e eles compreenderam que

não podem contar com seus amigos lá em cima (é uma expressão), mas não podem contar também com a

O.M. Aïvanhov - 30 de janeiro de 2010 - Autres Dimensions
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humanidade como contavam antes.
Assim, o balanço da Terra é muito positivo. 

Nós nos dirigimos para o que é anunciado desde sempre e esperamos sempre ir cada vez mais rápido, mas
também cada vez melhor, com relação a tudo isso.

*

Questão: o que é dos lugares que são reputados como tendo um papel específico no futuro?

Então, caro amigo, existem muitos lugares neste planeta que têm um papel a desempenhar. 
Mas os lugares não são nada sem os seres humanos que ali estão. 

Isso é extremamente importante.
Vocês tiveram, em muitos momentos da História da humanidade, lugares que eram, como dizer, consagrados e

elevados no plano Vibratório e que foram, de algum modo, rebaixados pelos humanos que estavam sobre o
lugar que desnaturaram completamente, eu diria, a natureza dos lugares e a função dos lugares. Isso vocês

vivem por toda parte.
Isso existe na França, como existe em outros países. 

Então, agora, sabemos e observamos lá de cima que há lugares onde se desenvolvem polos de interesses
(vamos chamar assim) que atraem humanos como lugares potencialmente mágicos que vão fazer o trabalho no

seu lugar.
 Mas nenhum lugar fará o trabalho por você.

De nada serve ir a um lugar para esperar encontrar o despertar. 
O despertar e a transformação estão no Interior, unicamente.

E o que nós podemos censurar de alguns lugares que observamos, é que os seres vêm, atraídos pelos
discursos, atraídos pelos livros, atraídos pelas Vibrações e se estabelecem em regiões sem, no entanto, viver

o nível Vibratório necessário.
Então, não é preciso dormir nos lugares, sejam eles quais forem, isso é muito importante.

Agora, existem muitos lugares. 
Mas existem lugares assim, consagrados, ou ditos consagrados, no leste da França, no extremo leste. 

Existem também na Bélgica e na Alemanha. 
Em todos os países observamos esta recrudescência de agitação através de lugares mágicos ou de lugares

esotéricos que tiveram funções, ou que se pensava terem funções. 
Eu diria que isso não deve mais atraí-los assim.

O mais importante é que vocês vivam no Interior. 
E sem o Interior, sem a Luz Interior, todo o resto estritamente de nada serve.

Então, agora, sobre as funções históricas, a virem ou passadas, não me compete revelar-lhes o teor e a
veracidade dos lugares de que falou. 

Compete a cada um fazer a sua própria experiência. 
Pois, se eu disser que é preciso ir ver a energia lá, vocês compreendem bem que haverá ainda mais pessoas

que vão querer vir, ou, ao contrário, partir desse lugar, se eu disser que é falso. 
Portanto, isso nada quer dizer.

Cabe a vocês fazerem a sua ideia e a sua própria opinião, sabendo que tudo isso, em última análise, não é
muito importante, a partir do momento em que vocês penetram no seu Estado de Ser e vivem estados de

Consciência que nada mais têm a ver com os papeis ou missões desta 3ª Dimensão. 
Portanto, é preciso relativizar.

*

Questão: por que nos sentimos atraídos por tal lugar ou por tal pessoa?

Então, caro amigo, a resposta será bem geral. 
Não é preciso procurar resposta histórica, cármica ou futura. 

Há ressonância.
Você pode encontrar essas ressonâncias através de lugares e de pessoas. 

Se tomarmos o exemplo das pessoas, há hoje seres que se colocam a vibrar frente a um outro ser humano e
imediatamente eles intervém dizendo: «que coisa, é uma alma irmã», «que coisa, é algo de muito potente,

eu tenho algo a construir».
É preciso prestar muita atenção, pois vocês estão abertos, hoje. 

Abertos à Vibração, isso quer dizer também serem capazes de sentir Vibrações, como chamados com relação
a lugares, com relação a pessoas, ou, ao contrário, como repulsas, o que vem a ser o mesmo.

É preciso ficar muito atento para não tirar conclusões com relação a um fenômeno que você viveu.
Imaginem, por exemplo, que eu vá ou que vocês vão, em um outro lugar, lá onde apareceu, eu não sei quem,



onde há um Santo que está enterrado, por exemplo, e que vocês sentem uma Vibração. 
Vocês sabem que está ligada ao Santo. 

Jamais irá lhes ocorrer para irem se instalar lá, por se sentirem atraídos pela Vibração.
É necessário fazer exatamente a mesma coisa com os lugares porque, mesmo se a experiência vivida for

completamente autêntica e verídica, não significa necessariamente o que você acredita. 
Ela firma, sobretudo, um princípio de atração que vai colocá-los na Vibração com algo que, efetivamente, se

refere a vocês.
Mas prestem extrema atenção para, como vocês dizem, não exagerarem com relação a isso. 

Contentem-se de viver as informações que chegam sobre lugares ou pessoas, mas não construam castelos,
como vocês dizem, na Espanha (castelos no ar, sonhos), com isso.

Por que esta percepção Vibratória se desenvolve cada vez mais e o que acontece? 
Basta que vocês tenham um lugar Vibratório, que qualquer um fale ou escreva, para vocês terem um conjunto
de seres humanos que chegam a esses lugares e que dizem sentir algo muito forte ou muito positivo, o que
será completamente verdadeiro, mas, entretanto, as consequências de tudo o que acontece no ser humano

são apenas castelos na Espanha, isso, é preciso bem compreender.
Se você for atraído para um lugar, vá. 

Mas se você for atraído para um lugar porque alguém falou ou porque você leu algo, atenção aos castelos na
Espanha.

O importante é o seu ser Interior, não é o lugar que você vai encontrar.
As forças Arcangélicas intervêm efetivamente nos lugares de agrupamento, nos lugares onde haverá

probabilidade, eu digo, sim, probabilidade de reuniões de Consciências humanas, quando chegar a hora. 
Mas tudo isso, por enquanto, são apenas projeções.

Por exemplo, há vinte anos, o meu antecessor preparou um lugar que devia ser um lugar de agrupamento
essencial da humanidade, e, em particular, para a Europa do Oeste. 

Esse lugar foi preparado há muito tempo. 
E esse lugar, como dizemos, capotou.

Isso é importante? 
Perdemos algo? 

O Homem perdeu algo? 
Não, nós o substituímos, obviamente.

Portanto, é preciso ficar, não circunspecto, é preciso estar aberto, mas atenção para não construir coisas que
não existem. Isso é muito importante, para os lugares, para as pessoas e para as situações. Castelo na

Espanha, em francês, lhes diz trocar «bexigas por lanternas».
*

Questão: qual é a origem e o significado do raio dourado, do raio azul?

A Luz é Vibração. 
A Luz é Vibral. 

A Luz contém todas as cores visíveis e invisíveis.
Existe, nesta Luz Unitária, uma série de especificações. 

Houve um exemplo, no ano passado, com a energia do Ultravioleta. 
Houve um outro exemplo, anterior, com a energia do Espírito Santo ou da Shakti. 

E há um outro exemplo com a Luz e a Vibração da FONTE.
Todas as três reunidas reconstituem um valor Unitário da Luz. 

Mas cada Luz e cada Vibração (ou cada comprimento de onda, se preferirem, da Luz) vai trazer uma
característica específica.

O Ultravioleta, isso quer dizer para vocês que está além do violeta. 
E além do violeta, o que há? 

Há os raios X, e antes há os raios gama. 
Os raios gama são os raios que são enviados para vocês pela FONTE, por Alcyone, e que são retransmitidos
por nós mesmos, a fim de desencadear as mutações necessárias no seu DNA e na sua estrutura biológica.

Os raios X estão em outro nível, muito mais rápido, no nível Vibratório e de frequência, que vão induzir
transformações que eu qualificaria de finais. 

Entre esses raios X e a luz visível existem alguns qualificativos.
Por exemplo, a Luz Azul não é o azul que vocês veem com os seus olhos, exceto em certas circunstâncias

específicas quando as Portas das Estrelas se abrem, e nesse caso é diferente. 
Mas a Luz Azul tem um impacto específico. 

A Luz Azul corresponde à Luz do Espírito Santo, que é azul.
A Luz Dourada, ou o Raio Dourado, corresponde à reunificação da Luz Branca e da Luz Ultravioleta, no seu

http://archive.choix-realite.org/doc/images/upload/3447.jpg


Coração, que dá então essas irradiações de cor dourada que vocês chamam de 'Presença a vocês mesmos'
ou de Estado de Ser, ou também de Fogo do Coração.

*

Questão: por que não vimos os acontecimentos que você anunciou?

É toda a diferença entre o que nós vemos, quando estamos encarnados ou quando estamos lá em cima, como
algo de certo, onde nós damos um tempo, que corresponde ao tempo Vibratório da descida do mundo das

emanações (em todo caso dos mundos mais elevados da sua matriz, até esta Dimensão).
Várias vezes, agora, há vários anos, eu disse que haveria ondas de frio gigantescas, que haveria também

tempestades.
Mas é preciso bem compreender que a humanidade está se reajustando. Vamos tomar um exemplo muito mais

recente que não se refere a fenômenos geoclimáticos nem geofísicos, mas que se refere ao sistema
econômico.

Todos nós havíamos dito, e o Arcanjo MIGUEL também, que, durante o período de desconstrução (que não
está terminado, eu lhes afirmo), haveria uma destruição total do sistema econômico e financeiro.

Isso é real e já chegou aos planos mais altos da matriz. 
Mas as resistências humanas e os medos humanos fazem com que esse sistema se perpetue, mesmo não

existindo mais.
O problema é que, aí, vocês tocam o domínio das crenças, nesse nível.

No nível geoclimático é um pouco diferente. 
Nós teríamos de longe preferido que as modificações geofísicas, tectônicas, ligadas ao cinturão de fogo do

Pacífico, aos vulcões, fossem mais estendidas no tempo.
Eu já falei, se as minhas lembranças forem boas, em dezembro de 2005, do cinturão de fogo do Pacífico. 

E o que observamos? 
Que esta ignição se faz e continua a se fazer, enquanto deveria ser feita muito mais rapidamente.

Entretanto, nós somos, e vocês são, obviamente, dependentes de diferentes resistências existentes na matriz,
com relação a isso. 

É a mesma coisa para o sistema econômico.
Mas quando nós lhes dizemos que algo chegou e que está chegando, mesmo se lhes dissermos que vai

chegar em tal momento, nós sabemos que vai talvez chegar em tal momento, mas isso pode ir até o final do
período determinado.

Por exemplo, para a desconstrução total do Arcanjo MIGUEL, lhes foi dito, me parece, no final do ano, que
vocês iriam assistir a uma recrudescência de fenômenos geofísicos.

Mas não esperem ver um sismo como aquele que ocorreu há pouco tempo, em todas as semanas. 
Sem isso, não haveria mais grande mundo sobre a Terra. 

Mas, entretanto, tudo isso está a caminho.
Então, é preciso compreender que o que nós lhes anunciamos é o que nós vemos nos planos mais altos da

matriz, e que chegou. 
Então, o sistema econômico chegou.

Agora, o tempo que isso leva para se manifestar sobre a Terra encontra uma série de resistências e de
crenças que são muito mais fortes do que pensávamos, simplesmente. Mas isso está a caminho para vocês. 

Não há qualquer meio de parar isso.
É como quando falamos das Ondas Galácticas que chegam a vocês. 

Nós sabemos que elas vão chegar. 
Sabemos que estão se banhando nisso. Sabemos também que esse fluxo de partículas vai crescer. 
Mas, em qual momento esse fluxo irá se tornar suficiente para permitir gerar o que deve ser gerado? 

Sabendo que esse fluxo de partículas é, primeiramente, ou canalizado, ou filtrado (isso depende dos períodos)
pelos Arcanjos, e em seguida por nós mesmos, antes de chegar até vocês. 

E vocês mesmos (o conjunto da humanidade, eu falo), vão filtrar isso também.
Dependendo dessas diferentes camadas sucessivas de penetração, os efeitos podem ser mais ou menos,

como dizer, deletérios, ou mais ou menos elásticos no tempo. 
Entretanto, há sempre uma noção de data limite.
É como a data limite de consumo, é parecido. 

O que podemos dizer, simplesmente, é que, paradoxalmente, a preparação interior dos humanos vai muito
mais rápido do que o que acontece no nível da matriz, ou seja, que há muito mais seres humanos despertos,

hoje, do que nós esperávamos.
Há muito mais seres humanos que vivem o Fogo do Coração do que nós esperávamos, desde ainda alguns

meses (ainda em setembro, para aqueles que se recordam, quando eu falei das vacinas).
Nós temos observado, realmente, um fenômeno interior que é bem real e imediato, mas que nem sempre se

acompanha necessariamente da desconstrução da matriz no ritmo em que o desejávamos.
Mas é preciso bem compreender que quanto mais nos demoramos, mais há um fenômeno de elasticidade que
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se estende, entre uma parte da Consciência daqueles que se abrem e a Consciência daqueles que resistem,
ou da matriz, ou seja, do conjunto de crenças que resistem. 

A um dado momento, o elástico vai voltar ou se soltar.
*

Questão: existem, no estrangeiro, canais tais como podemos ter aqui?

Perfeitamente. 
Há muitas pessoas que são canais, que expressam, por exemplo, os Arcanjos.

Há um, que é mais antigo, nos Estados Unidos, uma mulher que recebe, evidentemente, comunicações do
Arcanjo MIGUEL ou de outros Arcanjos.

Eu tenho que explicar, e creio que eu já disse, eu acho, que o Arcanjo ANAEL falou muito melhor do que eu,
porque se eu falar sobre isso, isso vai ser muito mais violento: é preciso bem compreender que os processos
de canalização correspondem a telefonemas dados ao redor do universo, desde a matriz, desde si mesmo, até

os planos mais elevados.
Cabe a você mesmo descobrir o que o faz Vibrar e o que lhe permite elevar-se e se tornar mais leve.

Portanto, não há que definir o que é verdade e o que é falso.
Agora, se vocês me perguntarem sobre a origem do plano, necessariamente do Supramental, eu diria que 90%

no mínimo de tudo o que é recebido não vem do Supramental.
O que não quer dizer que seja negativo. 

Jamais esqueçam que, mesmo no processo de canalização mais puro, nós nos servimos, evidentemente, ao
mesmo tempo de palavras da laringe da pessoa e também do seu cérebro e do seu coração.

Então, não se surpreendam de encontrar, necessariamente, toques da pessoa na encarnação, mas isso não é
sempre negativo. 

Obviamente, isso depende das qualidades de coração e das qualidades Vibratórias daquele que recebe. Isso
necessita também da permeabilidade de algumas estruturas energéticas.

Querer canalizar, sem ter ativado a Shakti e a Kundalini, volta a canalizar si mesmo, certamente.
Muitos seres consideram que as canalizações são apenas palavras. 

Eles vão ler as palavras e vão ver se isso as coloca em Vibração, é o seu sentir pessoal.
Vocês tiveram a prova, mais do que evidente com o Arcanjo MIGUEL que retransmitia as energias. 

E nós também, os 24 Croûtons (nota: a Assembleia dos 24 Anciões), quando nós enviamos energias, vocês as
sentiram, não é?, além das palavras.

É preciso sempre ir além das palavras, pois agradar com palavras é muito fácil.
Eu posso acariciá-los nos cabelos durante horas, sem qualquer energia e vocês vão acreditar que ela

aconteceu, porque sentiram que isso era bom para vocês.
Não é a mesma coisa do que viver energias sem palavras, como fazemos todas as noites com vocês (nota:

das 19h00 às 19h30 - hora francesa). 
Aí, vocês estão em um outro domínio que é um processo Vibratório em relação, desta vez, não mais a uma

canalização, dado que vocês se tornam vocês mesmos o canal desta energia, para todos os outros. 
Vocês compreendem isso.

Então, agora, há mensagens que vão acariciá-los nos cabelos e lhes dizer que vocês são seres sublimes,
seres de grande beleza. 

Haverá muitas pessoas que vão dizer isso. 
Haverá também muitas mensagens que vão lhes dizer que vai acontecer tal coisa, em tal dia, a tal hora. 

Eu não falo dos fenômenos Vibratórios que lhes retransmitimos, mas de um acontecimento, por exemplo.
Houve, nos anos anteriores, pessoas que anunciaram contatos com a Frota Intergaláctica, em um dia e em um

dado momento precisos, que jamais aconteceu, certamente. 
Então, naquele momento, pode-se colocar a questão, já que, eu lhes disse há pouco que mesmo eu, com

relação à economia ou às finanças, estava evidente que tudo ia desabar antes do inverno (verão, no hemisfério
sul), no entanto, continua aí. 

O que quer dizer que isso está suspenso.
Mas lembrem-se de que o importante não são as palavras. 

O importante não são as previsões. 
O importante é o trabalho Vibratório da Luz. 

E isso, vocês tiveram a demonstração, pelo Arcanjo MIGUEL, nas reuniões planetárias que ele organizou, de
que algo aconteceu, certamente.

*

Questão: a defasagem entre os anúncios dos acontecimentos e a sua realidade, para nós significa
que o desenrolar do tempo na nossa matriz é imprevisível, mesmo para vocês?

Completamente. 



Lembrem-se de que um ser vindo de Dimensões superiores, a partir do momento em que ele se aproximar
muito perto da matriz, ele é preso pela matriz e se encarna. 

E, encarnando-se, é obrigado a se reencarnar, ele não pode mais escapar da matriz, exceto em momentos
específicos da História da humanidade como agora (salvo muito grandes seres que se beneficiaram, eu diria,

de um suporte logístico considerável, como isso foi o caso de CRISTO).
Simplesmente, há alguns seres (dos quais eu tive a oportunidade de fazer parte na minha última vida, ou como
o Venerado SRI AUROBINDO) que alcançaram um nível Vibratório que estava no limite da matriz e, aqueles,
nós pudemos extraí-los, eles puderam ser extraídos e tomar parte nesta interface entre a matriz e os planos

Arcangélicos, que somos, nós, os 24 Croûtons.
*

Questão: isso está relacionado com o que Einstein desenvolveu sobre a curvatura do
espaço/tempo?

É a mesma coisa. 
Vocês estão em um tempo curvado. 

Em um tempo que foi fechado sobre ele mesmo, para cortar todo este sistema Solar da irradiação da FONTE,
o que foi perfeitamente obtido com êxito há 300.000 anos. 

E, a cada 50.000 anos, esse sistema retorna a um ponto de partida, que vocês chamam de precessão dos
equinócios.

A partir daquele momento, o sistema solar é submetido a um bombardeamento eletromagnético de raios gama.
Até agora, nós jamais pudemos fazer cessar essa curvatura do espaço/tempo. 

É o que estamos realizando desde o último verão (inverno, no hemisfério sul) com a ajuda dos Arcanjos e da
Confederação Intergaláctica que corresponde a todas essas Embarcações que estão em torno do Sol,

incluindo a embarcação de MARIA e aquela em que eu estou.
Tranquilizem-se, eu estou em uma Embarcação de Luz que nada tem a ver com ferragem. 

Mas há também embarcações de metal (de cristal e de metal inteligente, segundo VELGAN), em particular as
dos nossos irmãos Unificados da 3ª Dimensão de Vega que lograram êxito em romper a matriz em um ciclo

anterior e que estão, portanto, liberados da influência Arcôntica. 
Eles, entretanto, escolheram permanecer em um corpo dimensional de 3ª Dimensão, ou seja, à base de

carbono, mas Unificada, desta vez, o que foi o caso, para a maior parte de vocês, há mais de 300.000 anos.
Vocês estavam em um corpo de carbono, mas unificado. 

Então, nós dissemos (na época, eu não estava aí) que as Forças da Luz tiveram muita dificuldade para
dissolver esta matriz.

Até um momento preciso da História da humanidade, nós pensávamos que bastavam alguns «sacrifícios», dos
Seres de Luz que tomavam corpo nesta encarnação, para poder fazer desaparecer e dissolver a curvatura do

espaço/ tempo.
Ora, é necessário reconhecer que as forças Arcônticas são terrivelmente inteligentes e que conhecem

perfeitamente as regras da matriz e souberam perfeitamente jogar o jogo de fechá-los em suas próprias
crenças, modificando as suas estruturas cerebrais, no nível do DNA.

Nós fomos obrigados a esperar esse momento que vocês vivem agora, que assinala o final do ciclo de 52.000
anos, para poder dissolver, para esperar dissolver (o que está no caminho certo agora, dado que a Luz

ganhou), de maneira definitiva, esta matriz.
*

Questão: como o trabalho dos Arcontes pôde acontecer?

Porque, no início, o trabalho dos Arcontes foi liberado pela FONTE. 
Tratava-se de uma experiência ligada a uma experimentação específica.

Obviamente, naquele momento, os seres que estavam sobre a Terra se manifestaram junto à FONTE dizendo
que isso seria uma experiência horrível.

E a FONTE, e os Arcanjos, alguns Arcanjos, decidiram prosseguir a experiência. 
Outros não.

Houve uma espécie de, como vocês chamam isso na sua linguagem, uma cisão.
O problema é que, uma vez ocorrido o desvio Arcôntico, tornou-se extremamente difícil restabelecer as

coisas. 
E a mestria dos planos densos, pelos mestres Arcônticos, tornou a sua experiência muito dolorosa.

Mas esta experiência está resultando, e irá resultar em mais Luz. 
O problema desse mais Luz é que isso ocorreu na dependência de uma submissão, ou seja, de uma violação

da sua liberdade.
Substituíram a liberdade pelo livre arbítrio, dizendo ser uma nova liberdade: o Bem (havia o Bem), o Mal (havia

o Mal).
Ao passo que a Consciência, desprendida desta noção de materialidade, não conhece nem o Bem, nem o Mal,

não conhece senão a Luz e a Unidade.



E, portanto, nós percorremos, vocês percorreram, uma série de ciclos, que chega hoje ao seu término, apenas
agora. 

E esta experiência, originalmente, era livre, mas levou a privá-los da sua liberdade Dimensional.
*

Questão: é então normal ficar com raiva em relação a tudo isso?

Não, porque a raiva pertence à dualidade, mesmo sabendo que CRISTO sentiu raiva no pátio do templo e que
eu também senti raiva.

Mas, hoje, vocês estão em uma outra etapa. 
Dois mil anos não são 20 anos.

Hoje, vocês devem se pacificar pela Luz, sejam quais forem as coisas que necessitariam, em último caso, de
perder a paciência, pois, obviamente, os Arcontes e o que resta sobre a Terra têm apenas um objetivo, que é o

de desencadear reações.
Eles procuram, por todos os meios, desencadear reações. 

A guerra é uma reação, a violência é uma reação, porque a violência, a guerra (a reação, de maneira geral),
mantém a matriz.

Eles sabem, pertinentemente, que a matriz está afrouxada, separada, se preferirem. 
Eles procuram um meio de restabelecê-la, mas isso é impossível, porque esta matriz, para ser restabelecida
(além das crenças da humanidade que já começa a delas se liberar), há também as manipulações ligadas às

forças dos três envelopes de que já falei: ionosfera, magnetosfera, heliosfera.
Esta curvatura do espaço/tempo tornou-se possível pelas embarcações Arcônticas de ferragem magnética que

o curvaram, devido ao seu tamanho.
 Mas elas foram expulsas durante o verão (inverno, no hemisfério sul). 

Portanto, eles não podem mais curvar de novo o espaço/tempo. 
E nós, nós descurvamos do nosso lado, agora, tranquilamente e contando com as reações da humanidade.

*

Questão: os Arcontes poderiam recomeçar a curvar em outros sistemas?

Mas, caro amigo, eles já curvaram em mais de 80 universos, isso é já enorme.
 Mas acabou. 

É o fim final agora.
A qualidade da irradiação da FONTE, reunida com o Conclave Arcangélico, reunida com METATRON, o

príncipe dos Arcanjos, modificou a qualidade da irradiação que não torna mais possível, agora, para esses
seres, poderem curvar o espaço /tempo do mesmo modo. Isso terminou.

*

Questão: e sobre o fundamento de Darwinismo, do Criacionismo?

O Darwinismo é uma grande farsa da qual, aliás, se servem os Arcontes, a sacrossanta evolução.
O ser humano descende do macaco, certamente. 

E eu, eu descendo de coqueiros. 
Não foi nada disso. Isso é qualquer coisa. 

É algo destinado a fechá-los em uma visão materialista, evolucionista, mas na matéria e em nenhum outro lugar.
Quanto ao Criacionismo, não é exatamente assim que isso deve se apresentar. 

Mas isso nos levaria demasiadamente muito longe.
Simplesmente retenham que Darwin e Darwinismo são os mesmos lados do Criacionismo. 

São os dois lados de uma mesma peça, é uma peça teatral que lhes foi vendida pelos Arcontes.
Por outro lado, que incorporaram a sua alma e uma parte do seu Espírito em meio ao corpo de macacos, isso é

completamente verdadeiro. 
A estrutura humana foi criada e preparada há muito tempo. 

Há mais de 20 milhões de anos, os primeiros geneticistas de Sírius, os grandes Delfins acobreados que
andavam no ar, chegaram sobre a Terra para preparar a Vida.

Preparar a Vida necessitava de depositar, em meio a este planeta, matrizes cristalinas. 
Essas matrizes cristalinas deviam gerar os cristais que são os esboços de vida, que serviriam, por sua vez, de

matriz para a organização biológica em estrutura de carbono.
Lá de cima, a Divina MARIA, a sua Mãe, de todos vocês e a nossa Mãe, veio com um contingente, desta vez,

de mulheres (não havia homens, hem?, como dizia o outro, não é por acaso: as mulheres são criadoras).
Essas criadoras vieram propor aos Espíritos multidimensionais, de múltiplas origens, para tomar posse de um

corpo biológico, mas sem ficar prisioneiro desse corpo biológico, ou seja, que havia a possibilidade de não
cortar a multidimensionalidade.



Esta experiência aconteceu em um número considerável de Universos, porque a FONTE a autorizou, porque
MARIA a autorizou, e a permitiu, e a criou.

E havia a possibilidade de ir entre as Dimensões mais elevadas, até esta Dimensão mais densa, em total
liberdade, e experimentar a matéria de carbono.

Em seguida, um série de civilizações se desenvolveu. 
Hoje, vocês diriam multiétnicas, eu diria multicósmicas, pois havia seres que vinham um pouco de toda parte.

Havia diferentes formas que estavam ligadas ao que vocês chamam, vocês aqui, de animais, mas é ainda uma
ironia criada pelos Arcontes que lhes fizeram representar os animais que são, de fato, os seres mais evoluídos

da humanidade (não os animais que vocês veem, mas a forma do rosto deles, por exemplo).
Quando há um rosto de tal raça de animal, vocês pensam que é um animal. Isso é uma comédia lúgubre dos
Arcontes que fizeram criar, de algum modo, essas formas animais, para gozarem, assim, desses seres que

vieram de outros lugares.
Mas isso foi há várias centenas de milhares de anos. 

Aí, os Arcontes fecharam e curvaram o espaço/tempo e os fecharam, ou seja, privaram-nos da sua capacidade
para reencontrar a sua liberdade. 

E eles substituíram a liberdade pelo livre arbítrio, ou seja, pelo combate entre o Bem e o Mal. 
Esse combate Bem/Mal foi ilustrado durante mais de 300.000 anos.

Foi necessário o sacrifício de CRISTO (que dissolveu, de algum modo, a ação/reação e substitui pela ação da
Graça), e foram necessários 2.000 anos para que isso chegasse até hoje, ou seja, para que o ser humano, a

humanidade, despertasse.
Portanto, vejam vocês, é algo que é do domínio do épico, não é ?

É verdade que o mais difícil, eu creio (mesmo para o humano que quer se liberar das manipulações, das
crenças, das religiões, de tudo o que o subjuga), o problema é que nem todos estão conscientes, longe disso,

de que tudo o que vocês vivem aqui não é verdade, de que tudo isso é uma falsificação da Criação.
E os Arcontes lhes disseram que eram os Deuses Criadores, obviamente.

 Eles os fizeram crer que foram eles que os criaram, que criaram vocês, e que criaram esta Dimensão, o que é
totalmente falso.

Então, há algo que está além: o interesse, se vocês quiserem, de se apresentar como Criador, é que se pode
desempenhar ao mesmo tempo os dois papéis, ao mesmo tempo Deus e o Diabo, dado que é a mesma

entidade.
 Toda vez, se ganha. 

E é o que fizeram os Arcontes.
Agora, as coisas são diferentes. 

Nós chegamos a um extremo onde, pelo acesso ao Estado de Ser, que vocês começam a viver em meio à sua
personalidade, vocês se dão conta de que tudo o que lhes contaram é um disparate, de que todas as religiões,

sem exceção, foram manipuladas, ou criadas, por alguns deles, pelos Arcontes, para mantê-los na
dependência, e nada mais.

A tal ponto que, hoje, muitos seres humanos sequer consideram que possa existir outra coisa, mesmo nos
mundos mais além. 

Olhem, por exemplo, a crença e a adesão da humanidade ao karma, à reencarnação. 
Fizeram-nos acreditar que era o objetivo, reencarnar-se sem parar, para não ter mais que se reencarnar. 

Isso é uma grande farsa.
Tudo o que existe na superfície desta Terra, mesmo o que é bonito (por exemplo, a natureza, a beleza humana,

a música), são apenas falsificações da verdadeira Luz.
Vocês estão em um mundo, como dizem os orientais, de ilusão total. 

O problema é que vocês aderiram de tal modo a esta ilusão que, por isso, vocês estão persuadidos de que é a
única Verdade que existe.

E, ainda por cima, há os modelos que vocês construíram. 
Então, há os seres humanos que acreditam que têm um karma. 

E efetivamente, acreditando nisso, eles ficam submetidos a esse karma. 
Enquanto você acreditar nisso, isso lhe é submetido. 

E, durante esse tempo, aqueles que representam os Arcontes sobre a Terra, desde muito tempo,
compreenderam que não havia qualquer karma, exceto aquele em que se crê.

E é por isso que eles podem fazer o Mal sem jamais serem punidos. 
E eles não poderão ser punidos, por isso.

E vocês, durante esse tempo, acreditam que se fizerem o Bem, vocês vão colher o Bem. 
É maravilhoso, não é?

*

Questão: a música pode ser igualmente «falsificada», mesmo se fizermos referência a um músico
tal como Johann Sebastian Bach ?



Existiram muitos músicos que estavam ligados ao que chamamos de Música das Esferas, ou seja, que está
além da matriz.

Entretanto, a partir do momento em que um som existe na superfície deste planeta, a partir do momento em
que vocês ouvem uma peça musical que os transporta, obviamente que os transporta, não é falso.

Mas se vocês aceitam o princípio de que tudo é falso nesse mundo, necessariamente é falso e falsificado,
mesmo as coisas mais belas.

Quando vocês alcançarem o Estado de Ser, vocês irão viver o que é a Música das Esferas. 
A Música das Esferas, ou Música Angélica, sequer tem a ver com os concertos de Brandenburgo, ou com as

fugas (estilo musical) como a Valquíria de Wagner.
Tudo isso é muito bonito, mas nada tem a ver com a Música das Esferas.

 Estritamente nada a ver. 
Entretanto, isso foi suporte Vibratório para vocês. 

E esses suportes Vibratórios permitiram-lhes, mesmo assim, lembrarem-se, em alguma parte, mesmo de
maneira subconsciente, da sua Dimensão da Eternidade, não é?

A música é feita para isso. 
A beleza da natureza também. 

Há, de qualquer modo, em tudo o que é falso e em tudo o que é desta ilusão, elementos que estão aí para
lembrá-los da sua Essência primordial. 

A música faz parte disso, falsificada ou não.
*

Não temos mais perguntas, agradecemos.
*

Então, caros amigos, eu vou lhes apresentar as minhas Bênçãos e retornar agora para preparar o nosso
trabalho com os Arcanjos, às 19h00 (hora francesa), não é?

E vou dar o lugar, junto a esse canal, para acompanhá-los de maneira mais direta, ao Venerado SRI
AUROBINDO. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve, e eu lhes agradeço por todas essas questões. 
Eu lhes dou todo o meu Amor. 

Até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article048c.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-30_janvier_2010-articl...
30 de janeiro de 2010

 
***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br 
Postado por Célia G.
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Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************ 
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los para questões práticas, não é?, que tocam sua
vida de todos os dias, para ajudá-los no seu caminho espiritual, não é?

Eu lhes transmito, certamente, todas as minhas saudações e pleno de coragem e de Amor para o que vocês vivem
nesse momento.

Então, eu lhes dou a palavra.

Questão: "Um Amigo" nos sugeriu para observar o sol. Convém fazê-lo com meios técnicos ou a olho nu, os
fenômenos já são visíveis?

A olho nu vocês terão muita dificuldade.
É preciso, obviamente, fechar as pálpebras, até um momento preciso.

Eu lhes recordo (já disse, eu creio, na última vez) que minha iniciação e meu Despertar aconteceram olhando, numa
praia, o levantar do sol. 

Foi lá que percebi, se querem, certo número de coisas que desencadearam processos místicos em mim,
extremamente importantes.

Não os engajo a olhar o sol diretamente, com certeza. 
Mas creio que quando Um Amigo veio e lhes disse para olhar o sol, era para estarem atentos às informações sobre o

sol, referentes às interrupções solares e às manifestações que ocorrem ao nível do sol, porque há inúmeras.

Para aqueles que não sabem, nós, os 24 Anciões, estamos ao redor do sol em uma das Naves Mãe e giramos ao
redor do sol, não é?

E essas naves foram vistas, obviamente, pelos telescópios que observavam o sol.
Nós estamos lá, e inúmeras naves chegam, atualmente, ainda, dos confins de diferentes galáxias, para assisti-los,

certamente, nos processos de parto que vão viver.

Então, quando ele disse para observar o sol, há dois modos de observar o sol.

Há sinais em torno do sol, e no sol, que podem ser localizados por seus meios tecnológicos modernos e há, em
segundo lugar, um processo místico que está ligado ao Despertar e que está diretamente em conexão com a energia
do sol, em particular ao levantar do sol e na condição, obviamente, de não abrir os olhos, sem isso, vocês queimarão

a retina.

Mas os dois modos de proceder são válidos.

Um, que concerne a anúncios relacionados a coisas precisas que devem ocorrer.
E o segundo, que corresponde a seu Ser Interior, com relação à majoração, se quiserem, de sua conexão com o astro

solar e, portanto, com seu corpo espiritual.

Questão: Qual é a diferença entre os raios X, tal como utilizamos com nossos meios tecnológicos, e aqueles
que estão ligados à nossa evolução atual?

O.M. Aïvanhov - 06 de março de 2010
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Não são de forma alguma as mesmas frequências.

Vocês sabem, o que chamamos raios X está numa certa gama de frequências. 
Os raios X utilizados para fazer o que vocês chamam de radiografias ou outros tipos de terapias não têm a mesma

potência de elétrons que os raios X que chegam do sol.

Então, há duas categorias de irradiação de Luz: os raios X e os raios gama.
Os raios X vêm do sol. 

Os raios gama vêm de diferentes lugares das galáxias.

Os raios gama são muito mais suaves que os raios X.
Os raios X têm a particularidade de quebrar as cadeias proteicas, quebrar o DNA e ter um efeito transmutador pelo

Fogo, enquanto que os raios gama não têm, de forma alguma, os mesmos efeitos.

Se vocês observam o que acontece, desde já dois a três anos, há sobretudo raios gama que aumentam de
importância. 

A irradiação gama foi possível pela parada dos raios X do sol. 
E agora, os raios X recomeçam a se despertar, desde dois meses, de modo extremamente importante.

Os raios gama têm uma ação em seu DNA. 
É isso o que é chamado de Radiação da Fonte, de radiação Ultravioleta. 

A radiação do Espírito Santo, também, é uma outra característica dos raios gama.

Os raios X estão aí para "quebrar" certo número de coisas que pertencem a esta dualidade. 
Eles são, ambos (gama e X), chamados de Luz, mas, nesta Luz, há múltiplas gama de frequência, cujos efeitos não

são de forma alguma os mesmos, tanto no nível espiritual como no nível fisiológico ou psicológico.

Agora, é preciso bem compreender que os raios X utilizados em sua medicina alopática não têm qualquer efeito
espiritual, certamente. 

Eles têm efeitos, como sabem, de destruição da matéria, mas sem Despertar.

Enquanto que os raios X que vêm do sol "quebram" as resistências que estão em vocês e é, aliás, por isso que,
desde um ou dois meses, sobretudo os raios X estão em número muito mais importante sobre a Terra, de modo a

"quebrar", se querem, certas resistências que estavam ainda presentes na superfície deste planeta.

Aí está o que podemos dizer.

Questão: O que pensar dos fenômenos de catástrofes naturais que se produzem?

Eles estão ligados à desconstrução.
E eles estarão em breve ligados à dissolução, assim como lhes deixamos entender, ou seja, que é um processo que

chega agora em sua plena maturidade, como lhes disse o Arcanjo Miguel.

Começou, muito levemente, no ano passado, e agora vocês entram nas fases finais, ou seja, não são mais fases
preparatórias, são fases reais de desconstrução total do que deve ser desconstruído.

Agora, há, ainda uma vez, dois modos de ver isso, e eu diria mesmo três, que vão depender de seu ponto de vista.

O primeiro ponto de vista, completamente dualista, é dizer que essas zonas que são destruídas correspondem à
negatividade do ser humano. 

E, isso, é uma heresia, é crer que a negatividade do humano é capaz de desencadear sismos.

A segunda coisa é lhes dizer (o segundo ponto de vista que é também dualista) que as almas estão em sofrimento
porque morreram durante seu sono, ou morreram quando estavam na escola ou outro.

De fato, o ponto de vista Unitário, que corresponde a uma visão muito mais ampla desse processo, corresponde (e
isso foi anunciado por mim mesmo e por outros) como que um processo de Ascensão sem o corpo.

Por conseguinte, não é preciso se lamentarem precisamente diante das desconstruções, porque as desconstruções
vão lhes aparecer e lhes fazer vibrar, em vocês, fibras que os conduzirão ao sofrimento, à dor.

Mas as almas que são tomadas depois deste episódio de desconstrução em massa são diretamente acolhidas e
preparadas para esperar o fenômeno de Ascensão sem o corpo.

Se você estiver verdadeiramente na Unidade, você dirá mesmo que eles têm muita possibilidade, porque são
evacuados antes dos acontecimentos muito mais aterrorizantes que estão aí, agora, com vocês.

Questão: Há um método para se acessar facilmente ao silêncio interior?

O silêncio interior que ocorre depois da nota Si é um processo que deve se estabelecer naturalmente.

Certo número de técnicas foi levado a efeito pelas forças Arcangélicas e por nós mesmos, para lhes permitir acolher
certas energias, mas o silêncio interior, que há depois do som Si, depois do Nada ou Canto da Alma, estabelece-se
em Si quando as energias da Coroa Radiante da cabeça derramam-se totalmente na Coroa Radiante do Coração,

não antes.



Isso é uma medida de precaução, ou seja, não há técnica propriamente falando, é algo que deve se estabelecer por
si.

Do mesmo modo, vocês passarão em breve a um outro tipo de sonoridade, se podemos chamar assim, que
corresponde ao Coro dos Anjos.

Mas o Coro dos Anjos ocorrerá quando houver uma conexão direta estabelecida entre o Estado de Ser e a
personalidade, não unicamente em vocês, mas no nível do planeta. 

E isso será dentro de algumas semanas, no estabelecimento da última Etapa.

Alguns passarão do som Si ao Coro dos Anjos. 
O silêncio interior não pode ser gerado inteiramente, de maneira permanente. 

Sem isso, isso quer dizer que vocês deixam o corpo definitivamente.

Questão: Por que somos ainda solicitados por desencarnados ou o astral quando fazemos um trabalho sobre
a Luz e sobre a Unidade?

O trabalho sobre a Luz e a Unidade não os preserva totalmente da dualidade, sem isso, vocês teriam saído
definitivamente da dualidade, ou seja, de sua encarnação.

Vocês são, entretanto, efetivamente, protegidos por uma certa Vibração.

É preciso bem compreender que há manifestações ligadas a entidades astrais ou desencarnados que não estão
totalmente liberados. 

Quer dizer que não pudemos apanhar todo o mundo para colocá-los num estado de estase (adormecimento)
esperando a Ascensão.

Portanto, há os que passeiam, efetivamente, mas são muito raros, mas passeiam, entretanto. 
O mesmo para entidades que estavam, antes, mascaradas nas franjas de interferência, ou seja, no mundo astral, não

têm mais lugar onde viver, portanto, elas se precipitam, de algum modo, sobre a Terra.

Mas se você vive essas manifestações, isso não quer dizer que é preciso combatê-las, isso quer dizer que elas
chamam sua atenção sobre uma falha que está em você com relação à Luz e com relação à Unidade.

As entidades gostam, como vocês sabem (mesmo as desencarnadas), das zonas de Sombra e elas vão se nutrir de
sua Luz, penetrando

pelas zonas de Sombra. 
As zonas de Sombra são talvez os medos, são talvez cristalizações de algumas coisas que estão ligadas ao que

vocês viveram, ou a alguns comportamentos que não estão claros em vocês, simplesmente.

Mas vocês não arriscam nada, à parte o lado desagradável desse gênero de manifestação. 
Portanto, a explicação, é procurar em Si a zona de Sombra que permanece, que permitiu isso acontecer.

Questão: Proceder a cuidados com um magnetizador poderia apresentar problemas com relação ao trabalho
que é feito a nível Vibratório, como as sessões das 19h?

Então, aí, é eminentemente em função, ao mesmo tempo, de você, caro amigo, mas também do magnetizador.

Há magnetismo e magnetismo, do mesmo modo como há Luz e luz. Com o que trabalha o magnetizador?
São energias magnéticas? 
São energias de oração? 

É a Luz Unitária?

Há tantas formas de magnetismo como de magnetizadores, eu diria. 
Portanto, aí, é um caso de espécie que depende da energia do magnetizador, da Consciência do magnetizador e da

Consciência daquele que trabalha.

Agora, no que concerne aos cuidados energéticos no sentido amplo, é preciso bem compreender que há técnicas,
quaisquer que sejam, que estão baseadas na dualidade, ou seja, na oposição Bem/Mal.

Se o próprio magnetizador imagina que vai caçar o Mal pelo Bem, ele está também sob as leis da dualidade. 
Então, se vocês mesmos fazem um trabalho na Unidade, quer dizer, na Luz Unitária e no despertar da Consciência à

Unidade, é evidente que esta ação de tipo terapêutico magnético que vem de um ser que adere ainda às antigas
crenças e aos antigos modos de funcionamento, é, em algum lugar, prejudicial para vocês. 

Não pode ser de outro modo.

Quer dizer que você não pode reivindicar uma diligência Unitária e recorrer a uma diligência da dualidade. 
Se quiser, é o mesmo princípio com relação às entidades.

Porque nos tempos antigos, e mesmo em minha vida (fiz muitas conferências sobre isso), quando há entidades
astrais que os possuem, isso corresponde a falhas em vocês.

E todo mundo, em minha vida, tinha diversas entidades que vagueavam. 
Essas entidades, hoje, não desapareceram. 

Mas se sua Consciência decide lutar contra essas entidades, você está no nível Vibratório da dualidade, mesmo se
recorrer à Luz.



Em contrapartida, se recorre à Unidade, basta subir suas Vibrações cada vez mais para que as entidades se
desprendam rapidamente e de maneira natural.

Não é de forma alguma a mesma coisa e a consequência a nível Vibratório não é absolutamente a mesma para você,
mesmo se o resultado é o mesmo, a saber, que a entidade desapareceu.

Num caso, você adere e reforça as crenças na dualidade.
No outro caso, você se libera da dualidade e das crenças.

Questão: Como podemos ajudar as pessoas que estão cada vez pior ao nosso redor, em particular os jovens,
sem entrar nos processos duais?

É muito difícil. 
Muito difícil, porque há seres, atualmente (mas não é preciso julgá-los, porque eles serão talvez os primeiros a

ascensionar), que estão nas resistências e nas oposições totais à Luz.

E quanto mais você lhes falar de Luz, e quanto mais você subir em Vibração, mais eles os agredirão, de uma maneira
ou de outra. 

É infelizmente inegável e inexorável.

Mas é preciso ter paciência e suportar, porque, a um dado momento, esses seres que estão na resistência à Luz, eles
não estão em oposição à Luz, mas eles não conhecem a Luz. 

Para eles, são quimeras. 
Eles estão num mundo onde a luz é aquela que eles veem, do dia. 

Eles não podem imaginar que haja Vibrações e Luzes que venham de outros lugares.

Eles estão nas crenças, eles estão nas oposições à Luz, não porque eles sejam opostos à Luz, mas porque eles não
sabem o que é. 

E esses seres são talvez mais evoluídos que vocês.

Simplesmente, eles despertar-se-ão em momentos posteriores. 
Então, eu sei que não são sempre situações fáceis nos casais, com os filhos, pais, etc., no trabalho, porque, ainda

uma vez (eu já empreguei esta expressão), vocês têm uma nádega em cada cadeira, vocês estão entre dois mundos. 
E isso, é também um desafio.

É para encorajá-los a ir para mais Luz, para mais alinhamento e mais Vibração.
Não há nada mais a fazer, infelizmente.

É o que observam por toda a parte sobre o mundo, não só em vocês, não é?

Questão: Ao que corresponde a sensação de vazio total que podemos sentir, seja no nível do corpo, seja no
nível do espírito?

Então, creio que isso foi chamado por Sri Aurobindo, me parece, o switch de Consciência. 
É o momento em que você bascula da personalidade para o Estado de Ser.

Naquele momento, há muitos que adormecem. 
Mas é realmente o momento da passagem, é esta espécie de vazio transitório que separa a dualidade da passagem à

plenitude do Estado de Ser.

Muitos de vocês o vivem quando das efusões de energias de 19h (horário francês), não é?

E também em outros momentos, quando vocês colocam as mãos e quando vocês recitam os mantras. Isso permite, se
quiserem, passar nesse switch de Consciência.

Mas, entretanto, nem todos têm a Consciência do Estado de Ser, depois. 
Há muitos que adormecem porque o nível Vibratório é tal que vocês não têm a possibilidade de vivê-lo

conscientemente, no momento. 
Mas esse fenômeno muito específico de basculamento, que passa pelo vazio, é o basculamento da Consciência de

um estado a outro.

Questão: Qual é a influência do tabaco e do álcool na evolução Vibratória?

Então, o álcool é muito específico, porque há alguns álcoois que favorecem a subida Vibratória, em particular o
champanhe. 

E, em contrapartida, há álcoois que aquecem o sangue, como os vinhos, que permitem também uma subida
Vibratória, mas muito mais violenta relativamente ao champanhe, por exemplo.

Atenção, eu não lhes digo, aí, que é preciso consumir sem parar o champanhe, o vinho ou outra coisa, não é? 
Eu falo em doses moderadas, como vocês dizem.

O tabaco é diferente, porque há seres que têm necessidade de se proteger, justamente, do astral, pelo tabaco. 
Porque o tabaco é também uma erva sagrada que era destinada a proteger do astral e que era utilizada por algumas



tradições para, justamente, limitar as influências astrais quando de algumas cerimônias.

Isso não permite a dissociação, mas isso torna pesadas, de algum modo, as Vibrações do corpo astral, e o impede de
perceber ou sentir entidades do astral.

Agora, se houver excesso de tabaco, vocês vão atrair também as entidades do astral, certamente. 
Tudo é questão de ponderação e de doses.

É preciso diferenciar o uso pontual, com efeitos precisos, num objetivo preciso, do uso abusivo e regular. 
O mesmo para plantas sagradas, certamente.

Questão: Por que, quando temos a impressão de tocar a Luz, acontece que temos também a impressão, por
vezes, de regressão ou de se afastar desta Luz?

Sim, o io-iô é algo inevitável no caminho espiritual. 
A progressão não é jamais linear, como vocês o observaram, uns e outros, qualquer que seja o caminho seguido.

Há sempre momentos de exaltação e momentos de interiorização ou, ao contrário, de descida.
É lógico, é muito lógico. 

Mesmo quando o processo de Despertar ocorrer, inteiramente. 
A menos que se permaneça no Samadhi 24 horas por dia, o que é impossível.

Mesmo os maiores Místicos não permanecem no Samadhi 24 horas por dia. 
Se tomar, por exemplo, o exemplo que vocês conheceram, porque houve muita literatura, que era Ma Ananda Moyî,

ela podia passar semanas inteiras no Samadhi, sem comer, sem beber, sem se mover. Mas, a um dado momento, ela
retornava, não é?

Esse movimento alto/baixo, baixo/alto é inexorável. 
Sem isso, haveria mais manutenção de possibilidade de Vida, na dualidade.

E, aliás, mesmo a Fonte, quando materializou um corpo, viveu períodos de sofrimento extremo porque materializar um
corpo para a Fonte é também participar da dualidade, no tempo desta materialização, que durou alguns anos.

É preciso bem compreender que, a partir do momento em que vocês colocam um pé sobre esta Terra, vocês estão
necessariamente nos altos e baixos.

Entretanto, é o fato de viver os altos que lhes permite suportar os baixos.
Isso é muito importante de compreender.

Vocês têm Um Amigo que se expressou antes (e não revelarei seu nome, ele próprio o dirá a vocês) e, ele também,
quando viveu o seu Despertar (muito, muito jovem), passou o resto de sua Vida tentando reencontrar o mecanismo

que tinha desencadeado o Despertar.

Ele centrou toda sua Consciência e toda sua vida sobre o mecanismo preciso do Despertar e da Luz.
Mas, acreditam que, mesmo vivendo sozinho em sua caverna, no Samadhi, ele passou sua vida no Samadhi? 

A espiritualidade, mesmo a mais elevada, não preserva os inconvenientes da dualidade.

Questão: Se consideramos alguém como um imbecil, estamos no julgamento ou na constatação?

Eu responderia: os dois.
O importante é dizer "é um imbecil, mas eu o amo".

Ou seja, dizer: "é um imbecil", é um julgamento.
Em contrapartida, dizer: "eu o amo e é um imbecil", não é mais um julgamento.

Sobretudo porque ele talvez pense a mesma coisa de você, não é?

E depois, dizemos: "há apenas imbecis que não mudam pontos de vista", não é?

Há muita, se quiserem, sobre a Terra, atualmente, problemática com relação a esta noção de julgamento porque foi
dito: "não julgarás", "na medida com a qual julgares, tu serás julgado".

Sim, mas isso não foi dito pelo Cristo, não é?
Isso foi transformado e são frases que pertencem ao Demiurgo, isso não pertence à Verdade da Luz.

Sempre lhes fizeram crer (e nós cremos, e mesmo eu, em minha vida, porque estivemos submetidos a esta lei) que, a
partir do momento em que fazemos uma má ação, vamos pagá-la. 

E bem, não é de todo verdade. 
Exceto o fato de retardar o retorno à Luz.

Mas, pelo momento, não é preciso crer que se você faz o Bem, você colherá o Bem, ou crer que se você faz o Mal,
você colherá o Mal, porque está ainda na dualidade.

Para além da dualidade há o Ser e há a ação pela ação de Graça, e não mais pela ação/reação. Não é de todo modo
a mesma coisa.



Não disse com isso que é preciso fazer o Mal ou o Bem, não é preciso fazer nem um nem outro, é preciso Ser.

A partir do momento em que você está na Vibração certa, no alinhamento, no Despertar (chame isso como quiser),
você passa sob a lei de sincronia, sob a lei de fluidez, no princípio de atração e de ressonância, onde você vai atrair

para si o que você pensa e o que você é.

Se você estiver realmente na Luz Unitária, o que se manifestará a você será a ordem da Luz.
Então, chame isso de Divina Providência, chame isso de Graça, como quiser, mas é esse princípio que está no

trabalho.

Eu compreendo os cérebros que pedalam. 
Há o pedalar e, depois, há o retropedalar. 

Um golpe à frente, um golpe atrás. 
É bem isso que permite aprimorar e elevar as Vibrações.

Deem-se conta que nós todos (quando digo nós, é mesmo eu, em minha vida) aderimos a crenças porque era nossa
realidade de então, mas essas crenças, hoje, percebe-se que não têm qualquer sentido.

Quanto mais a Consciência se eleva e se expande, mais ela se apercebe que as crenças foram criadas de maneira
artificial para nos fechar. 

E isso faz, por vezes, um grande vazio de se reencontrar sem crenças, não é?, porque, todos os quadros se
despedaçam.

Encontramo-nos livres e soberanos e a soberania, a liberdade, isso dá medo no ser humano.
Porque fomos todos tão fechados, que temos dificuldade em aceitar que somos seres soberanos e que vamos

reencontrar a liberdade total.

Questão: É ainda difícil estabilizar-se no Estado de Ser, porque vivemos episódios de "io-iô". Além disso,
você disse que atingir, já, esses estados, poderia dar acesso a uma liberdade muito grande. Como esses dois

aspectos podem se articular?

É muito simples.

Qual é a característica de todos os seres, em todas as tradições e em todas as civilizações e em todos os povos, que
tocaram esta liberdade?

São seres, e vocês o constatam por toda parte, que eram livres.
O que quer isso dizer?

Já, ser livre, é não mais estar submetido a um trabalho, não mais estar submetido a um outro ser humano, quer isso
seja um casal, quer isso seja filhos ou pais.

A liberdade pode se encontrar, obviamente, dentro de uma vida ativa, mas vocês constatam por vocês mesmos que,
cada vez mais, sua alma, ou seu Espírito, os inspira o fato de deixar as situações dualistas, situações onde a

dualidade é mantida, quer isso seja o trabalho, quer isso seja um companheiro, quer isso seja atividades que até o
presente lhes parecia fáceis, e que, de um dia para o outro ou progressivamente, vão se tornar extremamente difíceis

de manter.

Então, nesse caso, eu lhe responderia: mas o que o impede de ir para esta liberdade?

E se você me responde "sim, mas o dinheiro", "sim, mas isso", "sim, mas aquilo", eu lhe responderia que você não
está pronto para esta liberdade.

É assim simples.

A liberdade e a Vibração da liberdade não se obtêm senão na condição de cortar todas as cadeias, certamente.

Independe de tudo o que pode pensar o resto do mundo.
E não é um chamado à revolução, hein, não é?

Mas, entretanto, é preciso estar bem lúcido sobre os apoios e os resultados.
Se você desejar viver, cada vez mais, as atmosferas Vibratórias da Unidade, você não pode continuar a ir trabalhar

todos os dias em um banco.

Se você desejar viver, ainda mais, os períodos de liberdade e da Unidade, você não pode se não parar de viver com
um cônjuge que lhe bata e que o impeça Vibratoriamente de elevar-se. 

É uma questão de lógica.

Obviamente, progressivamente e à medida que você tocar as atmosferas Vibratórias do Estado de Ser e da Unidade,
mais você aumenta a necessidade de se liberar porque liberando-se, é a única maneira de reencontrar a liberdade e

a Vibração.
Mas cada um a seu ritmo.

Há entre vocês quem abandonou tudo, e outros que resistem, que têm dificuldade, porque têm medo, porque têm
crenças que lhes vai faltar isso ou aquilo.

Mas você não pode pretender a liberdade do que vive no Estado de Ser mantendo algumas crenças ou algumas
estruturas de funcionamento nesta dualidade. 

É assim simples.



Vem um momento, que é diferente para cada Ser, onde os pesos de sua Consciência é tal que lhes é preciso ousar
cruzar o cabo, ou seja, retirar as cadeias. Sem isso, vocês estarão cada vez mais em dificuldade, quaisquer que

sejam os nomes dessas cadeias: marido, esposa, filho, trabalho, etc., etc.

Há um dado momento, se preferirem, onde os compromissos não são mais possíveis. 
Sem isso, isso iria se chamar enganar a si mesmo.

E enganar a si mesmo, nas Vibrações que vocês vivem, faz extremo mal, muito mais do que manter coisas que não
são certas. 

É isso a ética e a integridade que vêm para vocês. 
E isso toca todos os setores da vida.

Questão: Quais são os meios que podem permitir fazer subir a taxa Vibratória?

De início, uma coisa muito simples: comer saudavelmente, comer pouco, ingerir líquidos. 
Evitar os produtos tóxicos.

Ter uma vida saudável.

Imergir-se na natureza e, em particular, nas árvores que são as antenas cósmicas, que captam as Vibrações dos raios
gama e dos raios X e que as podem lhes retransmitir, suavizadas.

Em seguida, vigilância: não julgar.
Constatar se quiser, mas não julgar, não condenar.

Depois, encontrar espaços para Si. 
Quer você o chame de meditação, de oração, de retorno sobre Si, não tem qualquer espécie de importância.

Liberar-se de todas as cadeias, ou do máximo de cadeias, em todo caso aquelas que vocês compreendem como
cadeias e que os sufocam, qualquer que seja o preço a pagar, porque não há preço suficientemente grande para a

liberdade.

Entretanto, se vocês decidem ir para a liberdade, a subida Vibratória é amplamente mantida, pelo que acontece nesse
momento e pelos derramamentos de radiações diversas que vocês recebem e que nós transmitimos até vocês.

A subida Vibratória se faz na condição de que vocês não mantenham conscientemente cadeias e crenças que são
falsas.

Mas vocês têm várias vias de acesso: a alimentação é uma, mas isso não basta.
Quer dizer que vocês podem comer orgânico, se vocês estiverem em um banco, isso não o faz verdadeiro, como se

diz.

Há também as situações em suas relações com as pessoas, que são extremamente pesadas, que eram ainda
suportáveis, por exemplo, há um, há dois anos e que, progressivamente e à medida do passar do tempo e das

semanas, agora, que se escoam, vão lhes parecer intoleráveis.

O que era tolerável, há um ano, vai se tornar intolerável.
Então, o que vocês fazem nesse caso?

É uma decisão que lhes pertence, em sua alma e consciência.

Há vezes em que a Consciência lhes pede para cortar e se liberar.
Há comprometimentos e compromissos que eram possíveis até períodos muito recentes. 

Há o exemplo mais típico em alguns casais, certamente, onde um evolui e onde o outro não quer evoluir, em que isso
era tolerável e torna-se intolerável.

Isso é similar nas situações profissionais.
O que lhes parecia satisfatório, enriquecedor, quaisquer que fossem as somas de dinheiro, vocês o acham agora

confinante.

Então, o que vocês fazem com isso?

Seu mental intervém dizendo "oh lá lá, não é preciso que eu deixe isso, porque vou ter mais dinheiro", "não é preciso
que eu deixe tal pessoa, porque vou me reencontrar na rua", mas a isso, eu lhes responderia como Cristo: "Homem

de pouca Fé".

Ele dizia "Deixe os mortos enterrar os mortos, e seja eu".

Aí, não é questão de seguir qualquer outro, é questão de seguir a si mesmo.

É preciso saber o que você quer.
Você não pode mais, e você não poderá mais, cada vez menos, passar de comprometimento com a Luz. Seja a Luz,

seja a manutenção do antigo.

Você quer ir para o novo, ou quer ainda participar do antigo?
E isso vai se tornar cada vez mais crucial.

Eu os lembro, a partir do momento em que a Luz vai tocar a Terra, aí, vocês vão senti-la passar, em sua Consciência.

Há situações que os colocam em desconforto e na falta de integridade e na falta de transparência. 



E vocês não poderão mais suportá-las. 
E é lógico.

É preciso ir cada vez mais para a simplicidade, é preciso ir cada vez mais para a Alegria e para o princípio de atração,
de ressonância, de fluidez da Luz.

Se vocês se colocarem sob esta influência, tudo passará bem.
Tudo será feito, pela própria Luz e pelos seus guias, para que as coisas se desenrolem (a partir do momento em que

vocês escolherem a liberdade), com facilidade.

Há certamente entre vocês, aqui, que já decidiram tudo mudar e que se apercebem de que não é tão complicado
como lhes parecia. 

Eles descobrem espaços de liberdade que não pensavam mesmo poder viver devido ao fato de seu engajamento
profissional, familiar, social, político, enfim, o que vocês quiserem.

Mas é preciso saber o que vocês querem: a Luz ou não a Luz.

Lembrem-se: os compromissos e os comprometimentos serão cada vez menos possíveis.

Questão: As Vibrações são Amor?

A Vibração não é sempre Amor.

É preciso que a Vibração seja percebida no Coração.
Por exemplo, vocês vão compreender imediatamente.

Nos fenômenos de canalização, as entidades penetram, geralmente, pelo chacra da coroa. 
Mas o que penetra pelo chacra da coroa? Os seres que estão ligados à Luz Negra estão também ligados pelo 7º

chacra.

Portanto, quando vocês sentem uma Vibração na cabeça, isso não quer dizer que é a Luz, isso quer dizer que há uma
Vibração, mas vocês não sabem qual é a Luz que lhes penetra.

Em contrapartida, quando vocês sentem a Vibração no Coração, é o único lugar onde a Sombra não pode jamais,
jamais, jamais penetrar.

Portanto, a garantia da autenticidade da Luz e do Amor é o Coração, e nenhuma outra.

Mas, entretanto, esta Luz deve penetrar por algum lugar, até o tempo em que vocês mesmos nasçam a seu Fogo do
Coração.

O Fogo do Coração é o indicador do Amor.
O Fogo do Amor e o Fogo do Coração são o mesmo processo que se passa no peito.

Mas vocês recepcionaram inicialmente energias de abertura que penetraram pela cabeça.

Mas atenção: se vocês não sentem o Coração, vocês não têm qualquer meio de saber se o que sentem como
Vibração é a Luz, a menos que seja completamente clarividente, que se olhe em um espelho e veja a cor da Luz que

está acima da sua cabeça.

O importante é a Vibração do Coração.
Apenas ela é a garantia da autenticidade do Amor e da Luz.

E nada mais.

Mas vocês podem ter comportamentos de Amor, jogar de salvadores, querer ajudar todo mundo, acariciar uma
criança na rua, e vocês se acham no Amor, mas não estarem, no entanto, Vibratoriamente no Amor.

O Amor é Vibração, o Amor é Fogo.
Ele se torna em seguida um comportamento, mas não o inverso.

Questão: Segundo vocês, a Luz vai tocar a Terra em 2012, ou no mês de maio de 2010?

Primeiro contato, mês de maio.
Estabelecimento definitivo, bem antes de 2012.

Ao menos nós o esperamos, com vocês.

Mas há todas as razões para crer que isso será antes de 2012.

Em todo caso, para uma parte da humanidade, é certo.
E esta parte aumenta dia a dia.

O despertar, se querem, é um fenômeno que toma tempo a se iniciar coletivamente, mas, uma vez que é lançado, isso
faz como uma avalanche, bola de neve, isso apenas pode se acelerar.



Questão: Qual particularidade tem a água da chuva para a cultura?

Extremamente importante.

A água de chuva, quaisquer que sejam os venenos que colocarem em suas nuvens com a vaporização dos aviões, é
portadora das radiações as mais altas, no nível de altitude mesmo, de raios X e raios gama.

Por conseguinte, a água de chuva é certamente a água mais próxima das Vibrações cósmicas, mesmo se foi poluída
quimicamente. 

O que quer dizer que se, por exemplo, você tem uma horta e você utiliza a água da chuva, isso é muito melhor que a
água da torneira ou mesmo que a água de um poço.

Questão: Como conservar o melhor possível a água de chuva, com relação a suas virtudes?

Ela as conserva por si, a partir do momento em que está num lugar não sujeito à influência dos raios solares ou
lunares, ou seja, num plástico, simplesmente, porque, para a água de chuva, é questão de bloquear as Vibrações que
vêm ao mesmo tempo do sol e da lua, porque, chegando sobre a Terra, elas foram já modificadas e falsificadas, não

é?

Portanto, eu bem disse: o plástico.
O que não é o caso para a água que vocês bebem.
Atenção, hein, não me faça dizer o que não disse.

O plástico é um isolante elétrico, não é?
Portanto, se vocês colocam água no plástico, ela será isolada das influências eletromagnéticas.

Mas não a água de beber, eu falo da água de chuva para irrigação, não é?

Agora, se vocês quiserem consumir esta água, é preciso modificá-la.
Mas não vamos nos estender nisso, seria complicado, porque seria demasiadamente forte no nível cósmico.

Questão: Qual será o futuro dos minerais, dos vegetais, notadamente as árvores?

As árvores são as maiores intermediárias entre a sua Dimensão falsificada, onde estão encarnados, e a Luz.

Nos mundos de Luz existe o equivalente de vegetais, mas têm outras estruturas.

Quando digo que o mundo vai se dissolver, não esperem reencontrar-se num mundo diferente.
É preciso bem compreender que tenho uma estrutura e uma aparência.

Ainda que eu seja um ser de Luz, tenho ainda um antropomorfismo. 
Tenho pelos de barba, mas não são constituídos com a mesma matéria que a sua matéria aqui embaixo.

Um Arcanjo tem uma forma que é diferente de acordo com a Dimensão onde ele se apresenta.

Do mesmo modo, a matéria constituinte das outras Dimensões é também uma forma de matéria que não é constituída
dos mesmos elementos. 

São constituintes diferentes que não aparecem ou que não existem, em sua densidade, exceto sob a forma de
vestígios.

Os raios X arranjam-se para criar formas. 
A propagação dos raios X não é ondulatória linear. 

Ela o é na sua Dimensão, mas não o é na nossa Dimensão.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes desejo muita, muita Luz.
E, sobretudo, não esqueçam que vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês nada têm a procurar fora de vocês mesmos. 
Enquanto procuram no exterior, isso prova simplesmente que não estão prontos para viverem a Unidade. 

Vocês têm tudo em vocês, absolutamente tudo.

E essa não é uma crença, é uma Verdade.

Mas lhes é preciso, para viver esta Verdade, deixar todas as outras crenças.

Vocês não podem aderir a um salvador externo, vocês não podem aderir, mesmo, a uma entidade de Luz ou ao que
digo, se vocês mesmos não são isso, se vocês mesmos não estão neste estado Vibratório. 

Senão, como dizia alguém muito conhecido: "enquanto você seguir alguém, você não está no seu caminho".

Estar no seu caminho é seguir a Si mesmo, é ser Si mesmo.



Enquanto você segue algo de fora, seja ele o maior dos Seres que tenha percorrido a Terra, como Cristo, bem, você
não está em seu caminho. Cristo jamais lhes pediu para seguirem-no.

Quando ele dizia: "venha e seja eu, deixe os mortos enterrarem os mortos", isso quer dizer que ele pedia que vocês
imitassem o seu caminho, que vocês se tornassem ele mesmo, e não que o seguissem como um personagem exterior.

É totalmente diferente.

Vocês descobrem hoje sua Dimensão de Eternidade. 
Mas vocês não podem penetrar os reinos dos Céus sem se tornarem novamente como uma criança. 

Tornarem-se novamente como uma criança quer dizer ser simples, muito simples.

É isso o que vai acontecer e vamos lhes facilitar a vida, certamente, destruindo tudo o que não é simples ao seu
redor, é assim simples.

Então, nós lhes desejamos boas-vindas na Luz e, sobretudo, boas vindas com vocês, muito em breve.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.
Eu lhes trago todas minhas bênçãos e todo meu amor.

Vão para vocês, porque há apenas vocês.
O resto é ilusão.

Passem bem, nós os amamos e, sobretudo, amem-se.
Até breve.
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O.M. AÏVANHOV - 22 de março de 2010
Mensagem de 22 de março de 2010 (publicada em 3 de maio)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que há
Luz em toda parte ao redor de vocês, e em vocês.

Eu lhes transmito todas minhas saudações, todo meu Amor e venho, como de
hábito, para tentar avançar com vocês, responder a suas questões, se vocês as

tem.
Então, eu os escuto.

Questão: que se entende por espada dos Melquisedeques?

Nós não temos espada, é reservada aos Arcanjos.
Nós temos varas. Estamos numa dimensão ligeiramente diferente.

Questão: a que corresponde o som agudo não contínuo em meu ouvido
direito, como o código morse?

As variações sonoras percebidas durante o trabalho energético e de Consciência
que fazem são estritamente normais.

Podem acontecer diferentes tipos de processos. Não vou explicar cada som.
Creio que inúmeros interventores lhes falaram de diferentes sons que podem

existir no ouvido direito ou esquerdo, traduzindo contatos diferentes com a alma,
com o Espírito e com o Estado de Ser.

E creio que Um Amigo insistiu muito com relação aos diferentes tipos de trabalhos
que vocês realizam, que vão ativar, em vocês, novas percepções e novas

Vibrações.

O importante não é explicar a cada vez que há algo que se manifesta.
Portanto, vivam a Vibração que vocês tem a viver, os sons que tem a viver.

Porque a explicação não deve ser procurada a nível do mental.
A explicação virá por si, da Consciência.

O que é totalmente diferente.

Enquanto vocês procuram uma explicação, quando trabalham no Estado de Ser,
ou qualquer outra forma de exercício vibratório, enquanto procuram uma

significação, é a personalidade que busca uma explicação.
Porque a verdadeira explicação não está ao nível do mental nem ao nível de uma

explicação racional.
Ela tornar-se-á a explicação real da Consciência que aparecerá e que se fará de

maneira completamente natural e espontânea.
Quer dizer que, quando vocês vivem processos Vibratórios intensos, o fato de

colocar a questão com relação aos processos vividos os afasta do referido
processo vivido.

A integração do processo não é o questionamento do significado, mas é a
experiência da significação na Luz. Não é verdadeiramente a mesma coisa. E eu

entendo os triciclos que giram ainda.

É no entanto algo crucial a compreender e a aceitar.

Vocês sentem, a maior parte, as mesmas coisas nos mesmos lugares, mesmo se

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


não é no mesmo momento, portanto, que traduzem circuitos energéticos que
vocês não sentiam e que no entanto são muito existentes, não é?

Mas, assim que queiram saber, vocês se afastam da Vibração.
O objetivo é penetrar na Vibração, porque a própria Vibração é explicação.

Mas se vocês traduzem a Vibração intelectualmente, bem, vocês se afastam da
significação vivida da Luz nesse nível. É muito importante compreender isso.

Peçam explicação, não à sua cabeça, mas à própria Consciência. E a resposta
está ao nível da Consciência e da própria Vibração, e não na cabeça. É a cabeça

que quer saber.

Questão: onde está o trabalho dos Seres de Luz sobre o sol e a Terra
nesse momento?

Está na fase terminal.
Fase terminal não quer dizer que tudo acabou, ao contrário, tudo vai começar .

Nós tivemos, aliás, uma reunião importante onde o conjunto do Conclave
Arcangélico, nós, os 24 Anciões e Maria, e também o conjunto das Confederações
Intergalácticas que ainda não haviam chegado até aqui, estamos agora finalmente

prontos.

Isso quer dizer o quê? 
Que nós esfregamos as mãos e aguardamos o momento de passar para, eu diria,

a ofensiva, não uma ofensiva, mas para a Revelação final.

Nós esperamos com impaciência o final da intervenção do papel de
desconstrução do Arcanjo Miguel. Porque a partir daí, tudo é possível. Mesmo

nossa vinda entre vocês. De maneira visível, entenda-se.

Questão: quando você intervier, deveremos somente emanar nossa Luz
ou deveremos fazer outra coisa?

As coisas específicas que deverão ser feitas lhes serão comunicadas, assim como
sempre foi dito, não por nós, porque há riscos de confusão entre diferentes

correntes, se querem, Vibratórias, e algumas sendo da Luz autêntica e outras não.

O único elemento de confirmação será a voz interior, não a sua, mas aquela de
Maria, sobre o que deve ser feito naquele momento.

Enquanto vocês não tiverem ouvido Maria falar-lhes, continuem a viver sua Vida e
a expandir a Luz.

Informações muito mais precisas como, por exemplo, sair de um lugar, ser-lhes-ão
comunicadas por Maria.

Questão: trata-se então de uma forma de Anúncio individual?

É um Anúncio ao mesmo tempo coletivo e também individual, com especificidades
que são próprias a cada um.

Questão: as crianças que vão nascer estão ainda presas pela matriz?

Elas estão a meio caminho, eu diria.
Elas são muito mais despertas que vocês mesmos quando de sua encarnação.

Elas tem, eu diria, uma espécie de impermeabilidade à influência da matriz.

Questão: mas estão sempre presas dentro?



Quando vocês estão na 3D, estão na matriz, parece-me, em todo caso, aqui.

Questão: como vai acontecer a Translação para as crianças, todos os
pequenos?

Nenhum interesse de responder a isso.
Acontecerá muito naturalmente.

Preocupem-se por vocês e não pelas crianças.
Tudo irá muito bem para eles.

Eles saberão, de maneira natural e espontânea, o que é preciso fazer,
contrariamente a vocês que tem seu mental ainda.

Eles não tem ainda estruturado o mental e são, como disse, impermeáveis à
matriz, portanto, eles saberão pertinentemente o que acontecerá e o que terá que

ser feito naquele momento.

Nós temos mais preocupações com os seres ditos adultos, aqueles que
raciocinam, que estão sempre esquentando a cabeça.

Questão: as mudanças de ciclo como aquelas que se vive já se produzem?

Completamente, todos os 50.000 anos.
A única diferença é que, nos ciclos anteriores, bem, a Luz não tinha podido se

impor. É assim simples.

Podíamos, a cada ciclo de 52.000 anos, manter a Luz, mas jamais impor a Luz.
Impor é um mau termo, mas estabelecer a Luz nesta dimensão.

E, a cada vez, isso disparava para um ciclo.
Quando digo nós, eu não estava ali, eu falo pelos Melquisedeques.

Questão: parece que outros sistemas estelares estivessem envolvidos
também.

Sim, há 81.

Questão: e os ciclos são subrepostos?

Exatamente os mesmos.
As durações não são as mesmas, mas os mesmos cenários se reproduzem a cada

vez.

Questão: essa passagem para a Luz será vivida igualmente pelos 80 outros
sistemas?

Certamente, o processo de liberação da matriz refere-se ao conjunto desses
universos.

Questão: será então simultâneo para todos esses universos?

Não, não simultâneo, mas na mesma sincronicidade de tempo, mesmo assim.
Nós temos o suficiente a fazer aqui.

Portanto, vamos, se quiserem, somos como representantes de comércio.
Nós terminamos um trabalho, e depois vamos iniciar um outro.

Quando eu digo nós, não é necessariamente nós, são as forças da Luz.

Questão: poderá ser dada uma ajuda depois?

Então, lá, caro amigo, vocês serão esperados, alguns de vocês.
Alguns que tem vivido, justamente, a experiência da matriz e vivido nesta matriz o
depertar ao Estado de Ser, serão, obviamente, bem-vindos e, aliás, afetados a

esta liberação em outros universos que devem seguir.



Dado que há um desenrolar, sem entrar em detalhes, um desenrolar da espiral do
tempo que se referia a este fechamento temporal neste universo local e de
universos concernentes que estão nesta parte da galáxia. E nesta galáxia.

Então, obviamente, a influência da Luz, a influência do Sol Central penetra pouco
a pouco, desenrolando-se, o conjunto desses universos.
Por conseguinte, é sincrônico, mas não ao mesmo tempo.

Questão: como se faz a escolha dos Melquisedeques?

Pela Vibração.
Todos os seres despertados que, durante, eu diria, talvez os 5 últimos séculos,

aceitaram se deixar prender pela matriz para liberar um ensinamento e sobretudo
Vibrações.

Esses seres são os que desde muito tempo superaram o nível Vibratório que lhes
permitia escapar da matriz.

É portanto, de algum modo, um sacrifício final.
Mas, depois, eles se juntam diretamente à sua dimensão de origem, mas não
intervêm nas decisões concernentes a esse sistema solar específico como o

fazem os Melquisedeques.

Há portanto, para os seres que nos constituem, vocês conhecem alguns agora, ao
curso de sua última encarnação, uma capacidade que surgiu de dissolver a matriz,

em parte, ou inteiramente, para alguns.

São esses seres que se reencontram nesta venerável Assembléia porque têm
uma experiência, cada um num domínio diferente, específico, do que foi a matriz e
os meios, se querem, que tem que levaram a efeito, neles, para romper algumas

relações da matriz.
Eles têm, portanto, a experiência da encarnação de uma maneira ou de outra.

Questão: quando novo Melquisedeque em potencial « chega » que se
tornam aqueles cujo lugar tomam?

Voltam para seu mundo de evolução.
Eles não estão mais agregados a esse sistema solar.

Questão: o que motiva a partida de um deles, como, por exemplo, Orionis?

Se quiser, é como na Academia Francesa que vocês têm na França.
Não é a morte que faz com que um posto seja liberado, é quando há um recém-

chegado que chegou para transcender alguns limites da matriz, então,
naturalmente, um ancião lhe deixa o lugar.

Deixa-lhe o lugar, aliás, bem de boa vontade.
Não é sempre, como dizer, fácil de se lidar com um bando de crianças, se você vê

o que eu quero dizer.

Questão: que vão se tornar os Elohim que participaram da Criação da
Terra?

Alguns se juntarão, não mais à Ordem dos Melquisedeques sobre esta Terra, mas
prosseguirão a missão de liberação participando de uma outra Ordem de

Melquisedeques, em outros universos.

Outros juntar-se-ão enfim a sua dimensão de origem e, alguns, que não
conseguiram se liberar da matriz, serão obrigados a fazer um pequeno ciclo na 3D

unificada.

Questão: que vai acontecer quando se chegar à 5ª dimensão?



Então, lá, é muito simples: vocês verão.
Não se esqueçam que o trabalho o mais importante é aqui, e agora. E não

amanhã, e não quando estiverem na 5ª.
Porque, como vocês querem Vibratoriamente aceder à 5ª se estão sem parar

projetando sua Consciência sobre o que será esta 5ª ?
É já maravilhoso saber que isso chega, não é ?

Então, reforcem a Vibração em vocês, da Luz, para lhes permitir justamente
aceder a isso.

É como se, vamos tomar um exemplo que é muito simples, imaginem que vocês
estão no segundo e que, sem parar, passam seu tempo a perguntar àquele no

primeiro o que ele aprende no primeiro, e vocês, durante esse tempo, não fazem o
programa do segundo.

E não é assim que vocês vão para o primeiro. É o mesmo princípio.

Questão: os sentimentos de cólera interior podem refletir uma fase de
evolução ou ao contrário uma regressão para a dualidade?

A fase de cólera pode ser assimilada ao Fogo por atrito.
Tudo o que lhes aquece o sangue e não aquece o Coração é um fator de

superação.
Ele atrai sua atenção sobre o que deve ser superado.

Mas, progressivamente e à medida em que vocês descobrirem a Vibração do
Estado de Ser e a Luz Vibral, em vocês, vocês constatarão que a Luz Vibral basta

por si, não tem qualificativo, como dizer, emocional.

Questão: e sobre o que é chamado por vezes de cóleras santas?

É a cólera justificada do Estado de Ser quando o Estado de Ser desce nas
personalidades para agitar um pouco as plumas nos outros.

Questão: o que é um julgamento em relação a uma constatação?

Tudo depende da finalidade.
Se a finalidade de uma constatação é colocar Sombra sobre o que está já na

Sombra, você participa do jogo da Sombra, portanto, você desce no nível
Vibratório.

Tudo depende do refinamento Vibratório do ego.
Quem se expressa? É o ego, a personalidade, ou é o Estado de Ser?

Quando o Estado de Ser se expressa, ele vai por vezes empregar palavras, e
vocês tiveram o exemplo, eu creio, com Sri Aurobindo, por muitas pessoas, que

vai lhes dar a palavra que vai tocar, como vocês dizem, fazer vibrar a corda
sensível da sua harpa.

E, no entanto, ele está no Estado de Ser, obviamente, dado que não está
presente entre vocês em um corpo de carne, mas no canal.

Mas ele participa do Estado de Ser, mesmo se isso os agitar, mas o que está
agitado ?

Não é um julgamento que ele traz, ele os faz vibrar. E por vezes, esta Vibração faz
mal ao ego.

Isso quer dizer que algo transcendeu.

Agora, se vocês fizerem para a Luz, na Vibração da Luz, e o outro se aquece tão
somente em sua negação, você está no julgamento ?

Não, você despertou o Fogo por atrito no outro.
Depois, é preciso que o outro faça seu próprio caminho e estabeleça sua própria



Verdade.
O julgamento é querer categorizar e fechar alguém.

Agora, se você faz vibrar uma corda sensível que desencadeia mesmo a pior das
rebeliões no outro, você tocou algo exato. Todo princípio está aí.

Mas, progressivamente e à medida em que vocês penetrarem na Vibração da Luz
e ela se tornar sua no nível do Estado de Ser, mais vocês irão se desinteressar
por todos esses pequenos jogos de personalidade, mesmo permanecendo no

Estado de Ser, e querendo ajudar uma outra personalidade.

Constatarão, por vocês mesmos, que não têm mais vontade, tanto ao nível da
personalidade como da alma, de entrar nos jogos de desmascaramento ou jogos

por vezes infantis concernences à Verdade do outro.

Porque vocês estão cada um na sua Verdade e no seu lugar.
Mesmo se seu lugar é diferente do outro, ele não é superior, ele não é inferior, ele

é simplesmente um outro lugar.

E em nome de que você quereria que o outro se visse atribuir um lugar que você
quisesse que ele visse, mesmo se você lhe capte na Verdade ?

Deixe o outro livre. Contente-se em vibrar.
Isso não quer dizer desinteressar-se ou estar no não Serviço, bem ao contrário.

É a forma absoluta do Serviço, fazer nascer e crescer a Luz do que você é.
É o melhor Serviço que você poderá prestar a seus irmãos.

Questão: desenvolver sua Luz permite constatar defasagens mas ao
mesmo tempo tomar Consciência de que é apenas uma parte do espelho

de si?

Sé você está centrado em sua Luz, todo papel de salvador desaparece.
Você se imerge em sua Verdade, em sua Luz, e todo o resto se fará naturalmente.
É sempre o mental que quer se apropriar da Luz para querer a todo custo jogar os

salvadores da Humanidade.
Mas isso é uma Ilusão do ego.

Um único Ser foi capaz disso sem estar no ego. Ele se chamava Cristo.
Em resumo, se vocês estiverem centrados no seu Estado de Ser, no seu Coração,

vocês não verão mais, vocês não terão mais discriminação.
Vocês não poderão estar no julgamento, porque vocês verão a perfeição mesmo

na Sombra. E vocês a verão realmente.

Portanto, enquanto você quiser discriminar, você está no mental. E você não está
absolutamente no abandono à Luz. Isso, são reflexos arcaicos de salvadores ou

de pessoas que querem, com uma falsa humildade, acreditarem-se superiores aos
outros.

Questão: quando um julgamento aparece, isso pode ser útil para iluminar
seu próprio caminho?

Mas se se manifesta a você algo que é da Sombra, ou que não é da Luz, isso
quer dizer unicamente que há esta falha em você, e nada mais.

A partir do momento em que você vive a felicidade, o Samadhi, apenas manifestar-
se-á a você o que está em acordo Vibratório com isso.

Quer dizer que tudo o que é do domínio oposto à Luz não pode mesmo aflorar em
sua Consciência.

É uma questão de estabilidade da Vibração, da Luz Vibral em vocês.
O mental procurará até o último momento afastá-los desta Verdade.

Questão: se se traz um julgamento e se dá conta que esse julgamento nos
esclarece em nosso próprio caminho, é certo compartilhar o que



aconteceu com esta pessoa?

Certamente não.
Faça-o no silêncio de seu Coração. Lá situa-se a Verdade.

Você não pode redirecionar uma falta ou um julgamento indo afirmar o inverso.
É sempre um processo do ego.

O verdadeiro perdão está no Coração. Você não tem a agradecer, senão a vocês
mesmos.

É querer a todo custo manter o jogo do ego e da personalidade.

Questão: as pessoas que estão aí, estão por coincidência ou não?

A partir do momento em que você está sob a Inteligência da Luz, ou a caminho
para esta Inteligência da Luz, a coincidência não pode existir.

O que quer que aconteça, não se esqueça que você está ainda num mundo de
ação/reação.

Como poderia haver uma coincidência dentro da ação/reação ? 
Qualquer que seja.

Tudo o que acontece na personalidade, como no Estado de Ser nesta Dimensão,
não pode em nenhum caso ser fruto da coincidência.

Mesmo coisas que vocês diriam que são aleatórias, como os tremores de Terra,
como as doenças, como um sismo, como um vulcão, não são jamais, jamais,

jamais, o fruto da coincidência.

Há sempres uma lógica, mesmo se ela lhes escapa. Esta lógica não tem que ser
descascada ou expressa. Basta vivê-la como uma Verdade, porque ela é Verdade.

A partir desse momento, você sai ainda mais da discriminação e do julgamento,
você se estabelece cada vez mais no seu Estado de Ser. 

E no seu Estado de Ser, absolutamente tudo o que se refere à sua Vida é a Vida,
e na harmonia mais integral.

Não há nada que não seja justo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes desejo bom apetite e lhes digo certamente até breve.

_______________

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer
o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte:

www.autresdimensions.com.

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



Mensagem de 27 de março de 2010 (publicada em 7 de maio)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e devo dizer, mesmo, de encontrá-los, porque há alguns entre
vocês de quem nunca vi os casulos de Luz.

Então, fiel a meu hábito, vamos, se quiserem, entrar imediatamente ao centro da questão.

Então, para aqueles que não me conhecem, tento sempre ser o mais pedagógico possível e intervenho sempre entre vocês tentando
responder às questões, sabendo pertinentemente que muitos Seres Humanos vão se reencontrar através das questões que vocês
colocam.

Então, eu lhes transmito todas minhas saudações, toda minha fraternidade e, certamente, os escuto.

Questão: vivo zumbido no ouvido no sofrimento e no embaraço. Por que?

Então, tenho a dizer que os zumbidos nos ouvidos chamados os cantos da alma (o que chamamos Nada) fazem parte do Sidhis, ou
seja, dos poderes da Alma, existente agora, nesta Terra, independentemente de todo problema médico, desde quase trinta anos.

Há muitos Seres Humanos que são extremamente embaraçados por esse processo Vibratório e que não sabem sempre do que se
trata.

Agora, não é porque vocês sabem do que se trata que seja sempre agradável de ouvir.
Por vezes isso se modula e é preciso compreender que o modo de diferenciar o zumbido médico do que está ligado a um processo
Vibratório de ativação é, antes de tudo, a modulação desse som em função de circunstâncias extremamente precisas.

Esse som, se está ligado ao som da alma, aumenta durante a meditação.
Aumenta também, de maneira geral, para aqueles que são observadores e que tem esta ativação, nos dias que precedem as luas
cheias, mas também, em algumas festas Vibratórias específicas.
Então, há uma modificação, propriamente falando, desse som.
Quando isso torna-se complexo é que há Seres Humanos que tem ao mesmo tempo um e outro.
Então, o problema é que, enquanto vocês não chegam, como dizer, a se imergirem (e é um termo que me parece propício para
compreender) ao fundo do som, nesse som, vocês o viverão como um processo externo que pode por ser por vezes extremamente
embaraçoso.
Mas não há qualquer meio, se querem, de parar isso.
Há ainda, atualmente, muitos Seres Humanos que percebem esses zumbidos nos ouvidos e que não estão de forma alguma a par de
que está ligado à ativação da Alma, do Espírito, na personalidade.
Portanto, mais vocês vão meditar, mais vocês vão subir em Vibração, mais o som vai tornar-se agudo e mais vai incomodá-los, se há,
ao mesmo tempo, um processo que está ligado a um verdadeiro problema médico.

Não há qualquer meio de fazer desaparecer esse som, dado que ele traduz a comunicação da personalidade inferior com a alma e
depois com o Espírito.
Ele está ligado à ativação do que chamamos a lâmpada da clariaudiência, ou o Chifre Celeste, se preferem.

Agora, eu reconheço que alguns ouvidos muito sensíveis, em particular os ouvidos que vocês chamam absolutos, ou ouvidos musicais,
podem ser incomodados mesmo por esse som, mesmo se está ligado à Presença do Espírito.
Mas não se esqueçam que há os que tem isso, desde 25 a 30 anos (aqueles primeiros que se abriram ao Espírito Santo) e que,
frequentemente, há uma superposição de bandas de frequência.
Devido ao fato de que esse som é muito agudo, ele virá por vezes, mesmo, a cobrir a voz humana que está na mesma gama de
frequências, dando uma dificuldade de percepção e não por uma surdez real. 

Questão: poderia nos preconizar ferramentas de proteção?

Mas hoje, sobretudo agora, querer se proteger não quer dizer mais nada.
Proteger-se de que? Porque se você se protege, você tem a impressão de estar melhor, isso parece lógico, não é?
Mas vocês se colocam a si mesmos sob a influência da lei da ação/reação e, em algum lugar, há uma relutância com relação à
Unidade.

Em minha vida, eu frequentemente insisti na proteção, no fato de prestar atenção mas isso, hoje, não é mais válido.
Vocês estão em tempos extremamente diferentes, que demandam de vocês algo novo.
Os Arcanjos insistiram nisso, com relação à Luz, com relação ao abandono, com relação a deixar fazer a Luz em vocês porque, assim
que vocês queiram entrar nos sistemas de proteção, se vocês são confrontados ao que chamam energias negativas, quer dizer que,
necessariamente, há em vocês uma ressonância com relação a isso.
Era lógico, nos tempos antigos, para superar essas insuficiências.
Hoje, há a possibilidade, pela Vibração, pela Luz, pelo acolhimento das Energias, estar insensível a tudo isso.

Então, cabe a vocês escolherem o que querem fazer.

O.M. AÏVANHOV – 27 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Questão: os Melquisedeques eram chamados anteriormente Padres Reis? São eles que estão na origem do ritual do Pão e
do Vinho?

Então, isso é completamente verdadeiro.
Mas a Ordem dos Melquisedeques existia antes do episódio bíblico dos Melquisedeques, certamente.
Porque é uma Ordem que foi iniciada quando da criação da Atlântida, por Orionis pessoalmente.
É uma Ordem que permitiu manter a Luz e a filiação da Luz Vibral nesse mundo falsificado.
Se isso não tivesse acontecido, vocês teriam sido dominados definitivamente nas Dimensões inferiores.
Portanto, a Ordem dos Melquisedeques tem um papel importante.
Nós somos, de algum modo, os Antigos.
Agora, é preciso diferenciar a Ordem dos Melquisedeques daquele que foi chamado Melquisedeque, chamado o Ancião dos Dias, não
é ?, que tem um papel histórico efetivamente ao nível do cesto, ao nível do pão e do vinho.

Mas isso, é uma outra história.

A Ordem dos Melquisedeques, da qual somos parte, é uma Ordem específica que vigia e que ajusta a Luz Vibral neste planeta, entre
outros.

Questão: qual é o papel dos minerais?

Os minerais, os cristais, são os pilares Vibratórios, também, a seu modo.
É preciso bem compreender que os cristais não são tão velhos como este planeta.
Eles começaram a se formar aos poucos numa escala de tempo de 20 milhões de anos.
Os cristais, se querem, isso vai lhes parecer como a história da galinha: quem apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? 
Para os cristais, é exatamente a mesma coisa. 
E por que?
Porque, para que um Cristal nasça, é preciso que haja uma matriz cristalina preexistente que forneça o modelo de cristalização.
Sim, mas então, como formou-se o primeiro Cristal?
Bem, é muito simples. Ele foi trazido há mais de 20 milhões de anos em tempo linear Terrestre pelas Entidades de Sirius chamadas os
Grandes Golfinhos com pele revestida que vinham da 18ª Dimensão e que semearem os cristais sobre a Terra, permitindo, se querem,
colocar em acordo o núcleo Cristalino Terrestre com as leis que regem a evolução das matrizes cristalinas.

Eu não falo da matriz falsificada, certamente, mas de matrizes cristalinas originais que estão ligadas, em grande parte, a Sirius e a
Sirius B.

Questão: como superar o medo quando sente-se Presenças?

Evidentemente, processos, nos seus casulos de Luz, estão ligados a feridas antigas relacionadas com o que chamaria o medo da
intrusão.
Ora, as Entidades de Luz que chegam, revelam em você essas feridas antigas.
Está ligado, de maneira geral, ao ser humano, ao que chamamos os territórios.
Vocês sabem que o ser humano, nesta Ilusão, foi obrigado a se construir de proteções.
Então, as proteções, independentemente do corpo físico, é construir territórios.
Territórios ao nível da cabeça, mas também territórios como o lugar onde vocês vivem: proteger-se do ambiente, do exterior, como
dizem.
Então, a solução, a seu nível, está também aí.
Eu não disse com isso que é preciso ir olhar de onde vem esta perda de integridade do território que você sente por momentos e que
faz vacilar seu eixo energético e seus casulos de Luz.
Isso quer dizer simplesmente que é preciso não escavar, ainda uma vez, mas superar esta noção de território.
Como é que se supera a noção de território?
Aceitando o Ilimitado.
Não é uma palavra, assim, que emprego.
Aceitar o Ilimitado é também aceitar perder um certo limite com relação ao que faz até aqui sua Vida.
Aceitar deixar cair os limites, isso permite descobrir e aceitar, também, as manifestações do Ilimitado e, contrariamente ao que se
pensa, encontrar uma estabilidade nos casulos de Luz.

Questão: ajudar as pessoas por um acompanhamento artístico pode ser uma forma de terapia?

Hoje, cada vez mais.
Que a criatividade passe pela criação, pelas cores, pela escultura, pela escrita, o canto, pela palavra, pela expressão do corpo, tudo o
que é manifestação da criatividade artística, sob uma forma ou outra, ativa o chacra da garganta e o chacra do Coração e favorece a
integração da Luz ao nível do Coração.
É assim tão simples.

Questão: por que entrar em períodos de sono cada vez mais frequentemente e por mais tempo?

Então, se isso não se chama a doença do sono (porque isso existe), se você não foi atingido por uma doença exótica, o mais frequente
é uma pessoa, que está em período talvez de integração máxima de Energias, que prepara um processo específico.

Vocês sabem, nas diferentes mensagens ou diferentes informações, é referido um processo energético que é chamado estasis.
O estasis é o que?
É o momento em que algumas almas serão colocadas em estado de letargia para poderem viver os processos de Translação
Dimensional.
Portanto, se você tem sono, durma.

Questão: como uma pessoa que está em contato com os jovens, pode acompanhá-los o melhor possível?

Ela também deve desenvolver a atividade artística.
Porque compreenderá muito melhor o que os jovens querem manifestar hoje, que é seu potencial Divino de Soberania integral.
E a Soberania integral, quando se é criança, é completamente lógica (do ponto de vista da Consciência de uma criança soberana
integral que percebe essas Dimensões e que não tem ainda a bagagem de palavras, conceitos para expressá-la) que ela se faça na



integral que percebe essas Dimensões e que não tem ainda a bagagem de palavras, conceitos para expressá-la) que ela se faça na
rebelião a tudo o que é autoridade externa.

Portanto, qualquer um que é levado a se ocupar de crianças deve favorecer nelas a expressão da criatividade artística, que é de algum
modo a expressão de sua Soberania.

Questão: como estar certo que se faz uma boa escolha?

Há um único modo de saber se você faz a boa escolha, é a Vibração do Coração. E nenhum outro.
Porque, o tempo em que você permanece no estágio do mental, o que vai lhe parecer um impulso da alma pode, no dia seguinte,
parecer-lhe como um impulso do ego.
Apenas o Coração conhece a resposta, ou seja, a Vibração do Coração. 
Mas lembre-se mesmo assim que o primeiro impulso, exatamente o primeiro, é o mais frequente o impulso da Alma, enquanto que o
segundo impulso, que é contrário ao primeiro, é, o mais frequente, o impulso do mental.
Não se esqueça que o mental tem horror à mudança.
E, obviamente, assim que ele tem um impulso da alma que convida à mudança, você tem a reação contrária do mental que vai fazer-lhe
resistir à mudança e que vai dizer-lhe que é uma má escolha.

Questão: existem más escolhas?

Não. Existem experiências de escolhas.
Tudo depende do ponto de vista em que você se coloca.

Questão: depois de 17 de maio, a taxa Vibratória do planeta vai continuar a subir?

Vai continuar a subir.
Já há níveis Vibratórios, esses dias, que jamais foram atingidos no planeta, o que explica o aumento de Vibrações, o aumento de
circuitos Vibratórios nos corpos, o aumento de zumbidos e o aumento de vulcões e, também, muitas outras manifestações dos
elementos sobre o planeta.
Isso vai continuar a subir. É inegável, inexorável.
Não haverá mais, de nenhum modo, adiamento.
Agora, é a ascensão direta.
Não disse a Ascensão na 5ª Dimensão. Eu falo da Ascensão Vibratória.
Ela está cada vez mais intensa e tornar-se-á cada vez mais intensa, obrigando-os, para alguns, a deixar hábitos, comportamentos,
pessoas, situações.
Alguns deverão demonstrar ajustamentos importantes.
Mas, ao final, está a recompensa, ou seja, o retorno à Unidade.

Questão: as Embarcações de Luz vão em breve aparecer em massa?

Então, elas não podem aparecer em massa.
Se aparecessem em massa, a Terra explodiria, mesmo no estado atual de Vibrações.
Devemos ajustar, assim como sabem, é nosso papel, as Vibrações ao mais exato que existe na humanidade da Terra e humanos com
relação à onda de Luz Galáctica.

Agora que liberamos o conjunto de corpos de Existência que estavam fechados no sol, há um problema importante – que não é um
problema mas que é um problema de adequação se preferem – entre a intensidade da Luz e a intensidade de sua resposta.
Não aqueles que já despertaram o corpo de Existência, mas todos os outros.
Eles são muitos, assim mesmo, não é?
Nós esperamos sempre, a cada minuto, levar o mais possível de seres em sua Dimensão eterna.

Não temos mais perguntas, agradecemos.
Então, caros Amigos, estou extremamente contente por compartilhar tudo isso com vocês.
Eu lhes transmito agora todo meu Amor, minhas saudações as mais fraternas e lhes digo até muito breve. Portem-se bem.

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



- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações e, para aqueles que já me conhecem, sabem que eu
venho entre vocês sobretudo para responder às suas questões habituais da vida, sabendo que as questões

pessoais têm sempre uma conotação para o conjunto daqueles que leem ou escutam, obviamente, as
questões que vocês colocam.

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações, as saudações dos 23 outros Croûtons e depois, juntos,
vamos avançar, se assim quiserem.

Então, eu lhes dou imediatamente a palavra e os escuto.
***

Questão: ao que correspondem as atuais intolerâncias alimentares ao glúten, à lactose?

Caro amigo, elas se desenvolvem cada vez mais, por duas razões.

Inicialmente, é preciso saber que todas as farinhas, no início da era industrial, foram modificadas para
comportarem mais glúten.

O glúten, fez-se um interesse alimentar, se quiserem, como liga, mas, o mais grave, é que o glúten se deposita
nos órgãos, como sabem.

A função principal do glúten é bloquear a sua expansão de Consciência.

Aí está porque, hoje, com os níveis Vibratórios que o ser humano está descobrindo, há cada vez mais
intolerâncias ao glúten que se manifestam e, aliás, se comerem sem glúten, mesmo sem serem alérgicos,

vocês irão observar que as suas Vibrações são muito mais fortes facilmente.

O glúten é um amortecedor de Vibrações. 

Assim como a soja é uma planta antiespiritual, da mesma maneira, o glúten foi criado e associado às farinhas
para impedir o ser humano de aceder a Dimensões diferentes.

Também, é necessário compreender que a lactose e tudo o que é intolerância às proteínas do leite de vaca,
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está ligado ao fato de que os leites não são feitos para serem misturados entre as espécies.

Isso é particularmente verdadeiro para o leite de vaca, não é?

Há outras intolerâncias que se desenvolvem em função dos indivíduos, e se vocês provarem uma intolerância
ou uma dificuldade de digestão em relação a um alimento que era suportado até agora, obviamente, é

necessário, se possível, diminuí-lo, ou mesmo suprimi-lo.

Isso é importante para o seu aspecto Vibratório, eu não falo sequer da saúde, certamente.
***

Questão: você já disse que a reencarnação era uma crença, você tem um novo modelo para propor
que esteja mais próximo da realidade?

Mas, caro amigo, por que quer substituir a reencarnação por outra coisa?
A reencarnação, e a obrigação de reencarnação, estão ligadas à armadilha da matriz com uma série de leis que

foram elaboradas, há muito tempo, pelos maus rapazes que se substituíram à FONTE. 

Então, obviamente, como dizer?
No plano de marketing, os maus rapazes venderam isso à FONTE e aos Arcanjos, dizendo que a Luz ia crescer

ao privá-los, e ao nos privar, da FONTE. 

Hoje sabemos, agora, em uma experiência que dura há muito tempo, que tudo isso, como já dito, não tem
importância, o que quer dizer que jamais o fato de ser confrontado com o sofrimento, com a experiência da
encarnação, com o karma, faria crescer alguma coisa, pois vocês podem permanecer «ad vitam aeternam»

(para sempre), eu diria, nas armadilhas da matriz, desta maneira.

Então, não é questão de substituir, dado que a partir do momento em que a 3.a Dimensão dissociada não
existir mais, vocês estarão, se desejarem, na 5.a Dimensão em meio a um corpo biológico tal como conhecem,

mas terão a possibilidade de não mais estarem presos, nem de serem prisioneiros das leis de ação/reação
nesta encarnação. 

Portanto, não é necessário substituir nada ou, então, eu não compreendi realmente o objetivo da pergunta.
***

Questão: quando fala de reencarnação, você está falando de crença?

Não é uma crença do homem já que vocês ali estão submissos, quer acreditem ou não.

É uma crença que foi instaurada pelo Arcontes a fim de fazê-los crer que, para evoluir, para liberarem-se desta
matéria, era necessário progredir de vida em vida.

Há milhares de vidas que vocês estão aí, para alguns, e vocês ainda estão aí, não é? 

Então, onde está a evolução nisso?

Assim que vocês estiverem conectados com a experiência da FONTE, vocês saem da matriz e da armadilha na
qual estão (a reencarnação, a obrigação de se reencarnar) para eliminar, se quiserem, o seu karma. 

A lei de ação/reação, pelo que eu saiba, foi substituída por CRISTO pela Lei de ação da Graça, mesmo se, no
nível da humanidade, vocês não tiverem sido capazes de vivê-lo na sua totalidade.

Hoje, a FONTE lhes propõe para superarem a Lei da ação/reação a fim de entrarem na ação da Graça. 

Portanto, quando eu digo que é uma crença, é uma crença que não vem de vocês, pois, mesmo não crendo ali,
de qualquer modo, vocês ali estão submetidos.

Então, não é uma crença pessoal, é uma crença coletiva que é procedente, se quiserem, da própria matriz.

É neste sentido.

A reencarnação é uma Verdade dado que vocês aí estão submetidos na dualidade, na Dimensão dissociada.

Hoje, o Conclave Arcangélico, o conjunto de Forças Intergalácticas, vieram revogar, de algum modo, esta Lei
de karma que foi instaurada, não pela FONTE, mas diretamente pelos maus rapazes.

É nesse sentido que é uma crença à qual vocês foram constrangidos e forçados a aderir.

A partir do momento em que vocês colocassem um pé na matriz (enquanto alma livre, alma multidimensional),
vocês estariam presos e não poderiam mais sair.

Então, alguns seres tiveram êxito em sair, mas, olhem: eles foram em número suficientemente pequeno, dado
que deixaram vestígios.



Vocês os chamaram de Santos, vocês os chamaram de Místicos.

Eles foram capazes de se extrair desta matriz, mas é muito raro relativamente até mesmo àqueles que creem
no karma e que aderem às teses budistas.

As teses budistas de reencarnação estão ligadas à observação de um fenômeno que é bem real, mas que, ele
também, é falsificado.

Há livramento da encarnação quando vocês saírem da matriz, seja em um corpo de 5ª Dimensão como de
outras Dimensões.

Agora, vocês são livres para permanecerem sob a influência do karma, se quiserem.

Mas, fazê-los acreditar que vocês iriam melhorar gradativamente, individual ou coletivamente... se fosse isso,
não se estaria nesta era do Kali Yuga como dizem os orientais, ou seja, no final dos tempos onde,
justamente, o acúmulo de negatividade tem sido tal que fomos obrigados a intervir desde os planos

multidimensionais.

O que lhes propomos é uma liberação da matriz e uma liberação do karma.

Mas se quiserem permanecer ali, permaneçam.
***

Questão: para superar as nossas zonas de Sombra, é recomendado não mais se inclinar sobre o
passado. Como fazer para trabalhar mais o abandono à Luz e a sua aceitação?

Nada fazer, estar na Luz, na simplicidade, na bondade, no Coração e nada mais, desde que vocês tenham
conectado a Luz, de um modo ou de outro: pela descida do Espírito Santo, pela abertura do Coração de

diferentes modos tornados possíveis agora, há mais de vinte anos, pela irrupção do Espírito Santo
retransmitido de Sírius sobre a Terra e, desde mais recentemente, pela ação do Arcanjo MIGUEL.

Agora, na minha vida, ninguém falava, ou sabia, que havia a reencarnação, mas ninguém tinha acesso à
memória dessas vidas passadas.

Depois, eu creio que várias pessoas desenvolveram técnicas para ter acesso, assim dizendo, à memória de
suas vidas passadas e o ser humano se precipitou nisso esperando encontrar uma solução para os seus

problemas atuais, explicando o seu passado.

Isso é uma heresia.

Mesmo os tibetanos disseram isso.

Quanto mais vocês procurarem no passado, mais vocês se afastam do presente e sempre foi dito, sejam quais
forem os místicos (seja na igreja católica, seja no orientalismo, seja nos sufis, seja eu mesmo em minha vida ou

outros no ocidente), todos dissemos que a solução está no presente.

Ela jamais estará no passado.

É o seu mental que os provoca para querer explicar o seu presente pelo passado.

Obviamente que vocês são o resultado do seu passado, obviamente o corpo que vocês têm e os sofrimentos
que ele exprime, é o resultado ao mesmo tempo desta vida, mas também das suas vidas passadas, dentro da

matriz.

Entretanto, sair da matriz e sair do sofrimento da ilusão não pode ocorrer, de modo algum, desse modo.

CRISTO disse, vocês tem duas leis: ação/reação e, se forem ao passado, vocês despolarizam o seu sistema
para o passado.

Agora, a ação da Graça necessita de estar no presente.

Não há qualquer Luz no passado, não há qualquer Luz no futuro, porque o passado e o futuro são uma Criação
tridimensional ligada à matriz.

Há apenas o eterno presente e a Luz não se encontra senão no presente.

E vocês terão a impressão de que, escavando o passado, o ego vai gargarejar as vidas que vocês tiveram no
sentido correto, mas também no sentido errado.

Ah, sim, hoje, se eu sofro, é qual o karma? 
E tudo isso os afasta da Verdade cada vez mais.

Há muitas técnicas energéticas que orientaram os seus esforços nesta noção de compreender o passado e
bem, jamais, jamais, vocês irão se liberar da matriz indo para o passado.

O que querem (o que queriam, em todo caso, até agora) os maus rapazes, é que vocês fossem, sem parar, na
Lei de ação/reação.



Eu vou tomar outro exemplo que pode talvez chocá-los.

Vocês veem o mal.
Obviamente, vocês têm vontade de responder fazendo o bem, é lógico, mas, fazendo o bem respondendo ao

mal, vocês mantêm a dualidade bem/mal.

Isso quer dizer que é preciso o mal, que é preciso fazer o mal?
Tampouco.

Isso quer dizer simplesmente que é preciso estar na Unidade de modo que as suas ações sejam liberadas da
ação/ reação, para que vocês entrem na ação da Graça, ou seja, no agir por agir e não no agir para reagir, seja

em um sofrimento, o seu, ou em um sofrimento exterior.

É uma questão fundamental.

Vocês não podem encontrar a Luz mantendo esquemas obsoletos.
É uma evidência, todos os místicos disseram isso.

Todos aqueles que acederam à Luz, na Verdade e na autenticidade, disseram-lhes sistematicamente a mesma
coisa.

Então, obviamente, alguns de vocês vão ter reminiscências, como dizem, de vidas passadas.

Por vezes, nas meditações, vocês vão ver rostos desfilarem que são os rostos das suas vidas passadas, mas
esses rostos das suas vidas passadas não necessitam de ali levar a Consciência, é preciso deixá-los passar.

A Luz está no presente.

Ela jamais, jamais, jamais, estará no passado.

Vocês fazem um falso caminho procurando, no passado, a explicação para o seu presente e isso se vê
energeticamente, isso se vê no nível dos chakras e isso os afasta da Luz.

Mas o ego quer fazê-los crer que vocês estão na Luz.

É muito ocidental isso, de querer sempre explicar o seu presente pelo passado.

Jamais, jamais, os fundamentos da mística tibetana ou oriental da reencarnação disseram que seria preciso
pagar até o final dos tempos as ações/reações kármicas positivas ou negativas para chegar a ser liberado.

É uma heresia, porque é uma história sem fim e, efetivamente, é sem fim.

Procurem a Luz e todo o resto lhes será acrescentado.

E não há Luz no passado, nem no futuro.

A Luz está unicamente na saída do tempo, ou seja, no instante presente, no eterno presente ou no tempo zero,
chamem isso como vocês quiserem.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é chamado de ação da Graça?

A ação da Graça é a ação submetida à ação da Unidade, ou seja, quando vocês agem sem refletir no bem ou
no mal.

E se eu lhes dissesse que mesmo os maus rapazes servem-se ainda do conceito de humanismo e da
humanidade do homem para enganá-los?

Vão fazê-los crer que, sem parar, vocês oscilam entre o bem e o mal, mas é esta própria oscilação entre o bem
e o mal que nutre a matriz e que a mantém.

A Unidade está além do bem e do mal.

A Unidade, a ação da Graça, é Ser, é o Estado de Ser, é Ser na Unidade, o que não quer dizer que, quando
vocês estão na Unidade, vocês não estão no bem nem no mal, mas vocês não estão mais submetidos à Lei de

ação/reação.

A ação da Graça é realizar o princípio de atração, de ressonância, de afinidade Vibratória ligada ao seu estado
de Consciência Unitária que vocês encontraram.

O que acontece?
Vocês conhecem tudo isso.

Enquanto vocês estiverem submetidos à ação/reação, todos vocês passam, sistematicamente, por períodos
de euforia e por períodos em que estão mal, em que vocês sentem dor, em que vocês estão bem, em que



vocês não estão bem, e isso oscila durante toda a sua Vida.

O que acontece quando vocês entram na Unidade e na ação da Graça?
Vocês estão sob a influência da Luz.

As flutuações de humor, do corpo, da energia, podem existir, mas não os perturbam mais.

A ação da Graça é isso.

A ação da Graça é estar « sob a influência » da Luz, é estar sob a ação da Graça.

E a Graça se tornou possível pelo sacrifício de CRISTO e nada mais.

A ação da Graça é agir por agir.
Não é agir para reagir.

Não é fazer o bem porque há o mal ou não é fazer o mal porque há o mal.
Essas são as leis da matriz.

A Lei da Unidade e da Verdade é estar na Luz e todo o resto decorre daí.

Isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa.

Por que isso não dura?
Porque é a cenoura e a vara, é o princípio de aprendizado.

Vocês estão no aprendizado da ação da Graça.

Quando estiverem permanentemente na ação da Graça, vocês não terão mais qualquer razão para estarem
sobre esta Terra e nesta Dimensão.

Portanto, há um aprendizado de ‘estabilização da ação da Graça’ e é justamente passar de um ao outro que
lhes permite afirmar a ação da Graça, pois, progressivamente e à medida que vocês passarem da ação /reação

para a ação da Graça, vocês compreendem a diferença entre as duas.

E, compreendendo a diferença entre as duas, vocês podem ir com muito mais lucidez e consciência para esta
ação da Graça, inteiramente, mas isso é um aprendizado.

E, olhem para mim, durante a minha vida, eu vivi a minha iniciação da Unidade olhando para o Sol muito jovem,
mas, também, eu conheci períodos e passagens na dualidade, obviamente, sobretudo naquela época.

Hoje, as coisas são muito mais fáceis para vocês.

Mas vocês estão no aprendizado e quanto mais estabilizarem esta noção de ação da Graça, mais vocês irão
ficar indiferentes, o que não quer dizer ausentes, de todo o seu ambiente.

Quer dizer que tudo o que manifestar no seu ambiente, será feito sob a «influência» da Graça e sob a
«influência», entre aspas, da Luz e não mais sob a influência do ego, da personalidade, da ação/reação e isso,

vocês começam a localizar todos os momentos em que estão na ação da Graça e nos momentos em que
vocês estão na ação/reação.

É muito fácil: a ação da Graça os coloca na Alegria, ela os coloca no Samadhi, ela os coloca na plenitude.

A ação/reação os faz recair no sofrimento e na dualidade, é simples assim.
***

Questão: não poder se estabilizar nesse estado não faz «perder tempo»?

Não, de forma alguma, pois temos necessidade de vocês aqui, como disse MIGUEL, o Arcanjo, enquanto
Ancoradores e Semeadores da Luz.

Alguns de vocês são levados a se tornarem verdadeiras Embarcações de Luz.

Então, nós deixamos vocês viverem o Estado de Ser às vezes e, depois, em outros momentos, vocês têm a
sua própria estrutura que se manifesta como efeitos de aperto nos tornozelos e nos pulsos.

Isso é para impedi-los de cair fora.
Precisamos de vocês aqui.

No momento em que não precisarmos mais de vocês, vocês irão partir, não se preocupem, isso será
instantâneo.

***

Questão: quando temos a resposta a uma questão, em pensamento, de maneira direta, qual é a
articulação com a Consciência e com o Estado de Ser?



Por vezes nenhuma, por vezes, total.

A melhor resposta a uma questão é Vibratória.

Ela se reflete pela Vibração no Coração.
São experiências e práticas que foram comunicadas a vocês.

Alguns de vocês estão conectados permanentemente com a sua intuição e terão o que se chama de
‘pensamentos intuitivos’, que serão sempre exatos, e outros terão pensamentos parasitados pelo mental, pelo

ego.

Portanto, vocês não têm qualquer certeza, exceto se forem excelentes médiuns, de terem a resposta correta
no nível dos pensamentos.

A única resposta correta é uma resposta Vibratória, que é obtida no nível do chakra do Coração.
***

Questão: como saber se a vontade de contatar com o Estado de Ser vem do mental ou da
Consciência?

E como vocês fazem a diferença entre o pensamento e a Consciência?
Todos os pensamentos vêm do mental.

Não existe qualquer pensamento que venha da Consciência.

A Consciência pura, como lhes diria UM AMIGO, é Sat Chit Ananda, ou seja, a permanência da Paz Suprema,
Shantinilaya, como se diz no oriente.

Quando vocês penetram nas esferas do Estado de Ser, a Consciência é diferente da Consciência comum.

Na Consciência do Estado de Ser, na Consciência multidimensional, não há mais pensamento, não há mais
emoção.

A Consciência funciona, como vocês dizem, em roda livre, não em roda livre, não é a palavra correta, mas ela
funciona livremente.

Ela não é mais submetida aos pensamentos.

Há algo que nasce na Consciência e, instantaneamente, vocês ali estão.
O que não é o caso com os pensamentos.

Certamente.

Vocês podem pensar na sua sogra, não é por isso que ela vai se manifestar diante de vocês.

Quando vocês estão na Consciência pura unificada, vocês pensam (não na sogra, nesse caso...), mas vocês
pensam, por exemplo, em Shamballa e vocês ali estão diretamente.

Vocês pensam em Altaïr e vocês ali estão diretamente, instantaneamente, por que a Consciência é
multidimensional.

Portanto, aqueles de vocês que fizeram a experiência do Estado de Ser, ainda que durante um milionésimo de
segundo, não podem mais ser enganados pela diferença e pela distância que existe entre o Estado de Ser e a

personalidade.

Todos aqueles que viveram, ao menos durante um milionésimo de segundo, sabem pertinentemente fazer a
diferença, no momento em que algo chega à Consciência, se é da personalidade ou se é do Estado de Ser,

pois, no Estado de Ser, vocês estão unificados e é difícil de expressar com palavras, mas, quando vocês
alcançam o Estado de Ser, vocês estão na Alegria, vocês estão no Samadhi.

Não há mais interrogações e questões.
Não há mais resposta, tampouco, dado que não há mais questão, tudo é resposta e tudo é Consciência.

Eu prossigo...
Saber não é Ser.

A partir do momento em que se colocar a questão de saber, é que se está no mental.

Quando se está no Ser, não há mais questões.

Portanto, não se coloca mais a questão de saber localizar quando se está sob a influência da dualidade ou
quando se está na Unidade.

É uma experiência, não é um conhecimento.
Não é um ato intelectual, é um ato Vibratório.

Quando vocês penetrarem no Fogo do Coração, quando viverem o Fogo do Coração e passarem na Unidade



Quando vocês penetrarem no Fogo do Coração, quando viverem o Fogo do Coração e passarem na Unidade
(seja no Interior desse corpo ou no corpo de Estado de Ser, diretamente, para alguns de vocês), não pode

mais haver confusão, porque o Switch da Consciência é total.

A Consciência dividida, separada, expressa-se pela emoção, pela atração, pela repulsa.
Ela se exprime segundo as regras da dualidade.

Assim que a Consciência penetra nas Esferas Unificadas, a própria Consciência sabe se é algo que podemos
ou não saber.

É uma experiência que se vive, e aqueles que viveram isso uma vez, jamais podem ser enganados.

Portanto, não há qualquer meio de saber com o mental ou com a personalidade.

Por outro lado, assim que vocês alcançarem o Estado de Ser, a Vibração no corpo ou diretamente no corpo de
Estado de Ser, vocês não podem ser enganados, porque é instantâneo, a reconexão e o reconhecimento.

Não é uma questão de saber se estou ali ou não.

A conexão com o Estado de Ser os faz descobrir algo onde vocês não podem se perguntar se está certo ou
não.

Vocês sabem que é a Verdade porque vocês a vivem.

É a Consciência limitada que vai colocar, caro amigo, esse tipo de questão, dizendo como saber se estou ali ou
não.

Enquanto se fizerem esta pergunta, é a personalidade que está se expressando.

Aqueles que viveram o Estado de Ser não podem colocar esse tipo de questão, porque eles localizam, neles,
o momento em que a Consciência está Unificada e o momento em que a Consciência volta a descer.

É Vibratório, e isso se refere diretamente à Consciência, isso jamais dirá respeito ao mental, jamais ao
pensamento e jamais às emoções.

É como se vocês pedissem a um sábio que vive um Samadhi para lhes descrever o Samadhi. 

O Samadhi se vive, não é algo que possa ser expresso com palavras, mas, se você o viveu, você não pode
confundi-lo com outra coisa, é impossível.

***

Questão: o que pensar do fato de se ter vivido estados semelhantes há vinte anos e depois de não
mais tê-los vivido?

É o princípio da cenoura e da vara levado ao extremo.

O principal é ter conectado com o Estado de Ser, o Samadhi.

Alguns de vocês têm a capacidade para ir à vontade ao corpo de Estado de Ser.

Alguns de vocês têm a capacidade para receber a Vibração do Estado de Ser no corpo de personalidade e de
estar no Samadhi, não à vontade, mas com frequência.

E, para outros, há um contato e, depois, é proibido, sem isso, vocês iriam cair fora.
Porque a Vibração seria tão forte para vocês que a estrutura da personalidade, as estruturas físicas e sutis, não

poderiam suportá-las.

Portanto, é uma salvaguarda.

Não é uma punição, nem uma característica de avanço.

O mais importante é tê-lo vivido, pois, tendo vivido isso, não podemos mais ser enganados seja pelo que for.
***

Questão: por que, desde os Casamentos Celestes, eu não vivi nem o Samadhi nem o Fogo do
Coração?

Porque o momento não chegou.
Porque há ainda resistências, porque há ainda crenças que não estão dissolvidas, mas, o fato de tê-los vivido,
sem vivê-los conscientemente, não é uma prova de atraso, não é uma prova onde o vilão teve êxito, não quer

dizer isso.

Isso quer dizer, simplesmente, que há resistências, como eu disse, ou que o momento não chegou.

O Arcanjo MIGUEL bem disse que esta abertura específica, o Fogo do Coração, a Coroa Radiante da cabeça
e o Fogo do sacro, vai ocorrer, para alguns, no limite extremo.



Há a vara e há a cenoura.
***

Questão: viver isso, contudo, não é fácil.

Eu imagino, mas é assim, talvez, que vai desencadear o impulso para vivê-lo.

A um dado momento, quando a personalidade e a consciência limitada se sentirem em um espaço apertado no
Interior desse corpo, necessariamente ela vai sair, e o fato de ter lido os Casamentos Celestiais, e o fato de ter
ouvido falar disso que, jamais, anteriormente, havia sido revelado sobre o corpo de Estado de Ser que estava
prisioneiro no Sol, os faz mudar de paradigma, mesmo se vocês não viverem a quintessência e a Consciência

por enquanto e, isso, é também muito importante.

Mas é verdade que seria mais gratificante viver as passagens no Fogo do Coração, mas é assim, alguns não
vivem isso, ainda.

***

Questão: como viver expansões de Consciência com um retorno que não seja tão difícil para viver?

É bem por isso que há uma espécie de proteção de que falei, para alguns seres.

Pois esses seres não acedem a esses estados, exceto no momento final, porque as suas estruturas físicas,
justamente, não iriam suportá-lo.

Ainda uma vez, não é uma questão de idade ou de karma, são características específicas das suas estruturas
sutis, eu diria, mas que não estão ligadas ao karma, estão ligadas a proteções.

Em alguns casos, são resistências que continuam aí, mas, vocês acreditam que, na época, há ainda trinta anos,
muitas pessoas viviam o despertar da Kundalini ou a abertura de chacras do Coração ou da cabeça?

Era um fenômeno excepcional.

Hoje, vocês são cada vez mais em maior número.
Isso é até mesmo um encorajamento, não é?

Mas não é preciso forçar as coisas.
Se vocês não o viverem, é que há uma razão e, geralmente, esta razão é uma proteção.

Da sua própria vida.

Ainda uma vez, nós temos necessidade de vocês aqui e não lá em cima.
Lá em cima, nós nos arranjamos muito bem sozinhos, sem vocês.

***

Questão: é ainda útil seguir cursos ou ler obras sobre tudo isso?

Absolutamente não.

A energia está aí e a Consciência está aí, à disposição.

Entretanto, e cada um é livre de fazer o que quiser, se vocês tiverem necessidade de cursos, de formação de
desenvolvimento pessoal e de outros, então, façam-no, mas não há qualquer obrigação.

Se vocês fossem suficientemente capazes de se debruçarem sobre o momento presente, não teriam
necessidade de nada disso, exceto no caso que eu falei anteriormente.

Eles poderão fazer 50 estágios, 100 estágios, eles não irão viver, porque isso é uma proteção, o acesso ao
Estado de Ser, no momento.

MIGUEL assinalou perfeitamente isso.
Como dizem em francês? 

Bisque bisque rage (maneira infantil de zombar).
***

Questão: como, quando chegar a hora, as estruturas irão suportar essa passagem?

Para os que estiverem mais atrasados, eles não irão suportar, eles vão passar diretamente na 5a. Dimensão. 

Lembrem-se de que a Consciência não adormece.
Lembrem-se de que o número de seres que vão levar este corpo biológico é extremamente restrito.

A maior parte vai viver o Fogo e estará na sua Consciência ilimitada. 

Vocês não têm necessidade deste corpo de carbono nas Multidimensões.



Mas, por enquanto, nós temos necessidade de vocês nesta Dimensão. 
Mas, no momento oportuno, vocês não terão mais qualquer razão para permanecer nesta Dimensão.

Vocês veem que todos vocês ainda têm crenças, pois querem levar o seu corpo. 

Então, imaginem, se alguns de vocês vivessem no corpo de Estado de Ser apenas por cinco minutos, jamais
iriam retornar.

***

Questão: há uma diferença entre uma Embarcação de Luz e uma Merkabah?

Então, para alguns de vocês a Merkabah se torna a Embarcação Interdimensional.

As Embarcações de Luz não são necessariamente Merkabah. 
As Embarcações de Luz podem ser agregados de Luz criados pelas Confederações Intergalácticas.

Nós, os 24 Anciões, passeamos assim, ao ar livre. 
Nós também estamos em uma Embarcação de Luz, certamente.

Da mesma forma que a Frota Mariana é constituída de 21 Embarcações de Luz que giram ao redor do Sol e
que se aproximam da Terra.

Tudo isso, se quiserem, são Embarcações gigantescas de Luz, mas não esperem encontrar tecnologias como
as que vocês conhecem sobre os seus aviões ou as sucatas que existem sobre esta Terra, aquilo nada tem a

ver.

O próprio Arcanjo MIGUEL, na sua Dimensão original, nada mais tem a ver com a representação que vocês
têm no judeu-cristianismo, dado que ele é uma Embarcação de Luz monumental que teria a forma de uma águia

gigante, ou de uma andorinha gigante, se preferirem.

Alguns de vocês, durante a Ascensão, irão descobrir o seu veículo multidimensional que é uma Embarcação
de Luz.

Qual é a característica de uma Embarcação de Luz?
É a de poder acolher outras Consciências quando alguns de vocês tiverem acessado a sua Merkabah. 

Outros terão acesso à Merkabah individual, sem poder acolher, dentro desta Merkabah, outras parcelas de
Consciência. 

Toda a diferença está aí.
***

Questão: Shamballa é apenas um plano ou uma Dimensão?

Shamballa é, resumidamente, um espaço intermediário situado nas altas esferas do astral que permitia a
junção com Seres de Luz que não chegavam, que não queriam ser presos na matriz, mas que, no entanto,

desejavam se comunicar com alguns seres humanos privilegiados. 

Esse foi um recinto dimensional criado para permitir o contato com as esferas astrais mais elevadas, já que o
ser humano é um prisioneiro desta matriz astral e não podia escapar, certamente.

***

Questão: se continuamos aqui significa então que temos ainda um Serviço a exercer? 

Então, há datas limites, datas extremas, mas de nada serve conhecê-las. 
Vocês estão no fim dos tempos. 

Vocês aí entraram em tempos plenos e estão nos tempos reduzidos, tal como havia sido anunciado. 
Vocês estão nos tempos dos Profetas. 

Todas as profecias que tinham anunciado este período, estão agora sob os seus olhos.

Vocês vão ver, a partir do final da desconstrução (então, eu digo que a desconstrução, vocês compreenderam,
nós removemos os parafusos que mantinham um equilíbrio falso), obviamente, não vejam o termo negativo,

mas há uma destruição da Ilusão. 

Isso é imperativo para encontrar a Verdade.
Vocês não podem participar da Ilusão e participar da Verdade, no nível coletivo, certamente.

Tudo isso está em andamento.

Então, o que vai acontecer durante a Onda Galáctica deste verão (inverno, no hemisfério sul), com alguns
alinhamentos planetários?

Será que isso vai acontecer no prazo final que é outubro de 2011? 

O Pai é o único que sabe e quando digo que o Pai é o único a saber, mesmo os Arcontes não sabem disso e



O Pai é o único que sabe e quando digo que o Pai é o único a saber, mesmo os Arcontes não sabem disso e
nós ainda menos, porque, nos últimos dois ou três meses, as nossas Embarcações de Luz tentam uma

aproximação da Terra.

Nós estávamos, como vocês sabiam, centrados ao redor do Sol e de Saturno. 

Nós nos aproximamos da sua Vibração.

O Arcanjo MIGUEL, e o conjunto dos Arcanjos associados aos cinco outros Arcanjos, conseguiram vencer a
esfera de isolamento ligada à magnetosfera, à heliosfera e à ionosfera. 

Agora, resta a nós, Consciências multidimensionais, nos aproximarmos da sua Dimensão.

Mas, compreendam bem que nós queremos ver o máximo de Consciências ir para o seu Estado de Ser e,
portanto, nós ajustamos a nossa vinda em função das reações que observamos sobre Terra.

Portanto, nós esperamos que a Luz que vocês transmitem, estando aí, tenha uma ação cada vez mais profunda
sobre a Consciência dos seus congêneres, dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não acolheram, eu

diria, esta Luz.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem sido tão atentos e por terem feito perguntas tão animadas e

interessantes. 

Eu lhes transmito todo o meu Amor e espero revê-los muito em breve. 
Então, eu os deixo certamente com outro Croûton ou com não sei quem, mas, quanto a mim, eu lhes digo até

muito em breve e passem bem com o Amor, com a Luz e na Paz.

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrar-me entre vocês.

Então, estou muito contente que me deixem o lugar, porque tenho coisas a lhes dizer e também coisas a ouvir, porque
vamos, de rodas soltas, avançar em nossas trocas e, progressivamente, dar-lhes-ei elementos que tenho

necessidade de lhes dar.

Mas comecemos imediatamente, como de hábito.

Eu lhes transmito todas minhas bênçãos, todo meu Amor.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser é o que chamamos de Espírito?

Sim, é o que foi denominado, se preferirem, junto aos hindus, o Atman, ou seja, o átomo espiritual, o átomo divino que
é de fato o corpo de Estado de Ser.

É preciso que esse corpo seja abrasado para que vocês sejam liberados da matriz e que sua Consciência, em toda
lucidez, reintegre o corpo da Ressurreição tal como foi escrito por São João (Evangelista).

***

Questão: como se situa, nesse processo, a Fonte de Cristal?

A ‘Fonte de Cristal’, ou 13º corpo, é a reunificação, é o ponto de junção entre o corpo que vocês habitam pelo
momento e o corpo de Estado de Ser.

Quando Miguel lhes disse que eram localizados e localizáveis é justamente com relação à Fonte de Cristal que é, de
algum modo, uma ‘interface’ multidimensional localizável por nós lá de cima.

***

Questão: vejo por vezes como que o calor que se liberta da Terra, ao redor do meu corpo.

O.M. Aïvanhov - 19 de abril de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É um processo de evaporação.

Há processos atualmente de ignição, em vocês, como sabem, do Triângulo Sagrado (sacro).

Alguns de vocês começam a perceber esses fenômenos de Vibração espinhosa e de calor por todo o corpo.

Esse é um processo que vai se amplificar, durante os próximos dias e semanas.

Corresponde efetivamente à ignição do Fogo de sua Terra, que corresponde à ignição do Fogo sobre a Terra.

Isso corresponde também ao início do reencontro entre o Fogo do Céu e o Fogo da Terra.

O Fogo do Céu vem de múltiplos lugares, mas é antes de tudo a irradiação solar, através da ejeção de certo número
de corpos de Estado de Ser que nós liberamos, que virá a vocês, e também a explosão de Supernovas que

desencadeiam o que é chamado de ‘raios gama’, ou seja, irradiações extremamente potentes que têm a
particularidade de ionizar suas células e liberar o DNA.

NOTA: alguns ‘flashes’ de raios gama acontecem aqui na atmosfera da Terra, deixando os pesquisadores intrigados desde 1990,
quando foram detectados pela primeira vez (http://www.apolo11.com/ ).

Tudo isso está em curso mas, isso, já foi dito.

***

Questão: a subida da Kundalini se fará para todos os seres humanos do planeta?

Não, aqueles que não puderem ter o despertar da Kundalini viverão (o que é chamado, aliás, em diferentes profecias,
mas que tem uma origem um pouco bizarra) as punições.

Mas ninguém pune ninguém, há somente aqueles que não serão capazes de assumir a subida Vibratória do Fogo.

***

Questão: esta subida Vibratória do Fogo, para aqueles que a vivem, pode se viver de maneira completamente
diferente ou é sempre o mesmo esquema?

É globalmente o mesmo esquema, isso corresponde à reunificação da ‘tripla Lareira’ da Coroa Radiante da cabeça,
do Coração e do Triângulo sagrado.

É esse processo, com o despertar da Kundalini, que desencadeia o Fogo Interior.

***

Questão: é isso que cria o Antakarana que liga ao corpo de Estado de Ser?

O Antakarana é agora construído a partir do momento em que vocês ativararem a Coroa da cabeça, mas a junção
com o corpo de Estado de Ser está ligada à ativação dos ‘novos corpos’ e à reunificação na Fonte de Cristal, ainda

chamada de Vajra.

E é necessário bem compreender que o que vocês encaram hoje, com sua personalidade e sua cabeça, é dificilmente
exprimível em palavras, porque, para o momento, isso os faz colocar questões: « minha família e minhas roupas, o

que carrego, carrego leitura? » etc. etc.

Vocês verão que não será nada como imaginam com a cabeça.

Esse processo será, eu lhes asseguro, totalmente natural.

***

Questão: na meditação, minhas pernas, minha bacia, têm movimentos espontâneos. Isso tem relação com o
Triângulo Sagrado?

Sim. Completamente.

Assim como o sabem, o que é chamdo de ‘subida da Kundalini’ não corresponde unicamente a esse truque que sobe
ao longo da coluna, vibrando ou aquecendo.

Isso se refere ao conjunto do corpo e se refere também a processos energéticos que não estão unicamente ligados
ao trajeto da Kundalini, tal como leram nos livros.

***

http://www.apolo11.com/


Questão: como sair da espiral da personalidade?

‘Abrindo a porta’, é simples assim.

Quanto maior o abandono à Luz, mais a «personalidade» é dissolvida na Luz.

Mas não se pode sair da personalidade por um ‘esforço’ da personalidade, não é?

***

Questão: eu não sinto nada de específico.

Quem lhe disse que precisava sentir necessariamente algo?

Mas sempre acontece ‘algo’.

Alguns vivem processos de Consciência e outros vivem outras coisas.

***

Questão: foi preconizado beber muito. Os chás são convenientes também?

Então, há um risco se vocês beberem água pura, que é uma diluição de minerais.

É preciso absorver minerais, porque o despertar da Kundalini consome muitos açúcares e muitos minerais, assim,
vocês tem a escolha, efetivamente, de beber chás, mas que não contenham muitos minerais.

Por conseguinte, vocês deveriam associar sucos de frutas ou de legumes a mais.

Mas a ração hídrica deve representar, com a água e com os chás ou os sucos de frutas, um mínimo de dois litros a
dois litros e meio por dia, é o mínimo.

***

Questão: a subida da Kundalini tem um efeito reparador sobre o corpo físico?

Não, é a Luz que tem um efeito reparador e a descida da Luz, e não a subida da Kundalini.

***

Questão: isso significa que a subida da Kundalini tem um efeito purificador?

Vocês o verão por vocês mesmos, sim.

A purificação está na dissolução da Consciência no corpo.

Mas, ainda uma vez, se vocês quiserem falar de rejuvenescimento, de melhora da saúde, não é o despertar da
Kundalini que faz isso.

É a descida da Luz ou a descida do Espírito Santo, se preferirem, a Shakti.

Aliás, é o processo que existe sobre a Terra há trinta anos, quase trinta anos, que inicialmente correspondeu à
descida do Espírito Santo.

É justamente para permitir à Luz encarnar-se suficientemente para que o processo que é vivido agora, do despertar
da Kundalini, não provoque destruições demasiadamente importantes.

***

Questão: a Kundalini vai apenas ao sentido da subida ou ela volta a descer?

É melhor que ela suba, porque o que chamamos de ‘fugas da Kundalini’ pode dar desordens importantes como
despertares de calor, dores nas pernas extremamente fortes.

Mas lembrem-se, eu repito, de que houve, no início, uma energia descendente que foi o Espírito Santo, que desceu
na coluna vertebral e que preparou, de algum modo, o caminho para a Kundalini.

Mas a Kundalini vai apenas em um sentido.

Se for no outro sentido, não é nada bom.



***

Questão: qual é a duração do processo de subida da Kundalini?

Não há regra, é muito variável de acordo com os indivíduos.

E depois, lembrem-se também de que, independentemente do despertar da Kundalini, da subida da Kundalini, são
dois processos diferentes.

Despertar. Subida.

Há também um processo de Fogo Interior que está diretamente ligado à radiação do Ultravioleta emitido pelos
Conclaves.

Portanto, todos esses elementos são misturados no interior de vocês.

Portanto, há, ao mesmo tempo, despertar, ao mesmo tempo, subida, e ao mesmo tempo propagação do Fogo Interior.

Esses três processos realizam-se no período de tempo que é extremamente variável, mas não se inquietem, isso irá
muito rápido.

***

Questão: ao que corresponde o fato de sentir formigamentos ao redor do nariz?

É a ativação do 12º Corpo.

As Vibrações, nesse nível, são completamente normais quando o 12º Corpo é ativado.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, até muito em breve, passem bem, recebam todo o meu Amor e continuem a ficar na Alegria, por
que a Alegria expande e a Alegria os faz entrar no Estado de Ser.

Não se esqueçam jamais disso.

Na minha vida, eu sempre insisti nisso, não é?

Eu lhes digo até muito em breve e vão em Paz e passem cada vez melhor.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los em suas novas energias que vocês
atravessam nesse momento.

Então, estou com vocês por um momento, portanto, vamos nos divertir.

***

Questão: como fazer para aliviar o que é pesado no quotidiano e não mais ter «as nádegas entre
duas cadeiras»?

Então aí, cara amiga, todo o mundo se encontra hoje com as nádegas entre duas cadeiras, como você disse e
como eu digo.

E bem, é muito simples, a solução é escolher uma cadeira ao invés de outra.

De maneira inexorável, vocês serão obrigados, nos dias, nas semanas que vem, a se decidirem de uma vez
por todas sobre o que querem fazer.

Os impulsos da alma tornam-se cada vez mais fortes, dada a pressão que existe no Estado de Ser que vem a
vocês.

Vários sonhos, várias informações, várias intuições lhes empurram cada vez mais as nádegas sobre duas
cadeiras.

O problema, é que as cadeiras se afastam cada vez mais e então, se não se quer cair, é preciso escolher.

Lembrem-se que todo o mundo lhes diz que vocês estão nos tempos reduzidos então, vocês não têm que se
projetar num futuro hipotético de saber o que irão se tornar dentro de dois anos ou dentro de três anos, porque

esse futuro não existe.

***

Questão: é difícil escolher esta cadeira quando a atividade profissional faz viver.

Compreendi bem, cara amiga, mas onde você coloca a Inteligência da Luz e a Divina Providência em seu
caminho espiritual?

Isso quer dizer que é seu mental que guia as renas lhe diz: «atenção, se trabalho mais, como mais». 

O.M. Aïvanhov - 3 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


E bem, todos aqueles que ousaram dar o passo, aperceberam-se, quando decidiram o que deviam decidir, que
a Divina Providência e a Inteligência da Luz colocava tudo a trabalho para que nada, de falta, pudesse aparecer

em suas Vidas.

Lembrem-se de que o caminho da Unidade é um caminho de plenitude.

Não pode existir falta, a partir do momento em que vocês se conformam ao que quer a alma em vocês.

É um problema de confiança.

***

Questão: quando nos abandonamos à Luz, podemos estar seguro de ser protegido quando da vinda
dos terríveis eventos a vir?

Eu diria mesmo que é o único modo de estar protegido, não há outros.

Se vocês estiverem firmemente alinhados com o seu eixo de alinhamento, com a sua alma, com o seu Espírito,
com o Estado de Ser, com a Luz, todo o resto desmoronar-se-á ao redor de vocês.

O desafio que é, hoje, para cada ser humano sobre o planeta em encarnação, Trabalhadores da Luz ou não, é
saber se vocês têm o suficientemente de Fé, de confiança e de abandono na Luz e em suas funções

inteligentes.

***

Questão: como vai se desenrolar o futuro?

Se você estivesse mais centrada no que vive no Interior, esse gênero de questão não teria lugar porque, se
você se alinha e vive a Alegria interior, e toda sua Consciência se coloca aí, esse gênero de questão não tem

mais sentido.

Porque, a partir do momento em que vocês são capazes de meditar, de se alinhar e de viver o estado de
Samadhi, não há mais questão que se refira a esta Dimensão, nenhuma.

É o que lhes é solicitado a realizar, já, me parece, desde um bom tempo, não é?

Todas as meditações que são realizadas desde vários meses agora, seja aqui ou em outra parte,
acompanhadas tanto pelo Arcanjo Miguel, como ele disse, como por um dos Melquisedeques, são destinadas

a ajudá-los a encontrar o Samadhi.

Quando vocês estão no Samadhi, mais nada conta, exceto esta Alegria interior.

Todo o resto é a Divina Providência, não há jamais escassez nesta Divina Providência.

Lembrem-se das palavras de Cristo quando ele dizia: «deixem os mortos enterrarem os mortos», quando ele
dizia: «o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?».

É uma questão de escolha e, definitivamente, exagerando um pouco, certamente, o que é o mais importante, é
seu estômago e seu teto, ou seu Coração?

Cada vez mais, esta questão vai se colocar com acuidade nas semanas que vêm.

Tentem refletir nisso agora e ali colocar boas respostas.

***

Questão: enquanto se está ainda encarnado, pode-se permanecer no Samadhi longos períodos?

Eu não disse isso.
Eu disse: a partir do momento em que vocês tiverem vivido o Samadhi ou o contato com a Existência, uma vez,

vocês sabe, onde irão depois.

E há uma inversão de prioridades.

Efetivamente, o ser humano, enquanto está em sua consciência limitada, as prioridades são ter um teto, ter o
que comer e ter uma segurança que é ilusória, sobretudo com relação ao que vem.

Eu não falo mesmo enquanto 3ª dimensão normal.



Portanto, vocês imaginam bem que se encontram o Estado de Ser e se ativam as Coroas Radiantes e tem
acesso a esta Dimensão, todo o resto não tem mais qualquer espécie de importância.

Aí, isso se chama a Fé, porque, se vocês me dizem que têm medo do amanhã, que têm medo de não saber o
que comer ou do que viver, vocês não experimentaram o nível de Consciência ilimitado.

Portanto, efetivamente, nesse caso, não é preciso nada abandonar.

Eu sinto todas as bicicletas que se põem a girar, isso, muito bem.

Mas é um problema fundamental porque, como podem vocês reivindicar as propriedades da Luz, reivindicar um
caminho espiritual e, neste período tão crucial que vivem, estarem ainda nos medos, nas faltas enquanto suas

energias espirituais e os níveis de Consciência os fazem aproximar da Eternidade?

E lembrem-se que as cadeiras estão se afastando e vem um dia em que vocês não terão mais as nádegas
grandes o suficiente para estarem sentados sobre as duas, é inegável.

Tudo o que lhes falou o Arcanjo Anael sobre o abandono, ele se expressou longamente nisso, na largura e
transversalmente o que era, mas, hoje, mais que nunca, isso vai tornar-se atualidade.

Vocês acreditam que quando meu Mestre Bença Deunov me enviou à França sem um copeque (moeda russa),
sem dinheiro nos bolsos, chegando em um país onde não falava a língua, isso foi fácil para mim?

E eu tinha a Fé.

E o que me foi solicitado fazer, eu realizei.

Não fui eu que realizei, foi a Luz que me protegia, foi a Luz que eu portava e nenhum outro.

Então, os tempos não eram os mesmos.

Hoje, vocês não estão em algo que vai durar toda uma geração, que vai durar toda sua Vida.

Então, coloquem-se as boas questões.

Jamais eu lhes diria: «é preciso fazer isso ou aquilo», mas vocês devem assim mesmo colocarem-se as
questões seriamente porque, lembrem-se, escolham o caminho da simplicidade, o caminho da simplicidade.

Há também o caminho da resistência, aquele que os freia, aquele que os impede de ir para onde devem ir.

Mas, enquanto a projeção se faz com relação a daqui a alguns meses, para daqui a um ano, para daqui a dois
anos, para seu futuro remoto, vocês não estão mais no instante e é o mental que toma os comandos, e a razão.

O Arcanjo Miguel, e nós todos, lhes dizemos: «peçam».

É preciso pedir para receber.

***

Questão: com relação ao que você anunciou no ano passado, as datas de intervenção dos Arcanjos
se precipitam, por quê?

Porque, como dizer, é importante que a Luz se estabeleça de uma vez por todas, não ao nível temporal, porque
a desconstrução assim mesmo durou mais de um ano e ela termina em fanfarra, como vocês o constatam.

Nós temos, já, vocês têm e nós temos, uma certa forma de atraso.

Eu os remeto ao período perturbado que ocorreu depois da irrupção das Chaves Metrônicas em sua
Dimensão, onde constatamos uma forma de resistência que não era inerente à Consciência do ser humano,

mas a seu DNA, que atrasou, literalmente, o que deveria se produzir já desde um certo tempo.

Então, de algum modo, há uma correção que se faz ao nível energético que não é devida aos Arcanjos.

Os Arcanjos, em sua Dimensão, e nós mesmos, nesta Dimensão onde vocês estão, apenas nos adaptamos
aos eventos.

Nós desencadeamos fenômenos Vibratórios e energéticos que, nós também, canalizamos mas, a um dado
momento, somos obrigados a nos ajustar de algum modo, a nos adaptar ao que acontece sobre a Terra.

E devo dizer que, agora, estamos felizes de ver que as coisas aceleram-se verdadeiramente, enfim.

***



Questão: o mesmo trabalho se faz sobre todos os Universos ocupados pelos Arcontes?

Então, é preciso bem compreender que a intensificação da Tripla Radiação e da Tripla Lareira em sua Terra,
produz-se, de maneira conjunta, em diferentes sistemas solares e diferentes galáxias.

Todas as galáxias que foram submetidas aos Arcontes não evoluem segundo a mesma duração de ciclos,
obviamente.

Tudo depende onde estão situadas com relação à Fonte, ou seja, com relação a Alcyone, a filha das Plêiades.

Mas, hoje, a Fonte preparou, desde numerosos anos, uma qualidade de emissão Vibratória que faz com que
haja quase uma sincronicidade, certamente com defasamentos temporais, mas que são moderados.

Por conseguinte, há um processo de liberação que se refere a um grande número de galáxias e de Universos
que tinham sido falsificados mas não todos.

Se quiserem, os Arcanjos intervêm, durante períodos de tempo, em diferentes tempos de diferentes
Universos, em revezamento de papel.

Há Conclaves que se reunem também.

Não são sempre os mesmos Arcanjos e sobretudo não somos sempre os mesmos Melquisedeques.

Nós, nós temos o bastante a fazer com vocês.

E entre nós, aliás.

***

Questão: é difícil ocupar-se de nós?

Digamos que não é difícil, mas necessita uma atenção e uma vigilância específica.

***

Questão: por qual razão?

Porque há seres, sobre a Terra, que amam brincar de esconde-esconde com a Luz.

***

Questão: vocês chegam a encontrá-los?

Eles são todos encontrados, certamente.

Mas o problema não são as pessoas, o problema é a interação no que permanece e que é chamado de franjas
de interferências entre as radiações da Luz Ultravioleta, Espírito Santo, a Fonte e as radiações emitidas pelos

Planos intermediários ao nível do sistema de controle da Humanidade.

***

Questão: se deixo meu trabalho, como colocar-me ao Serviço e o que dá um sentido?

Então, isso é o mental que intervém.

Como se pode colocar esse gênero de questão quando falei o que falei justamente antes? 

Quer dizer que você queria que se desse uma outra coisa antes de deixar a primeira coisa.

Isso não funciona assim e não funcionará jamais assim.

Não se pode encontrar a Luz sem soltar o que não é a Luz.

Eu já expliquei que era também o macaco que colocava a mão num frasco de amendoins e que vê outros
amendoins diante dele mas ele não quer soltar os amendoins que estão na mão.

Ele sabe que há amendoins em outro lugar, mesmo se não vê, mas ele não quer soltar.



É o mesmo princípio: se você procura certezas antes de efetuar mudanças que são impulsionadas pela alma,
isso pode durar extremamente longo tempo.

Agora, fala-se do trabalho, mas isso pode ser para não importa qual decisão, não é unicamente o trabalho.

Para alguns, isso será outra coisa.

Há os que vão trabalhar até o final dos tempos, há os que serão obrigados a esperar até o último momento e,
para aqueles, não há impulso a mudar.

Em contrapartida, se vocês são submetidos a impulsos de sua alma, da Luz, para mudar e vocês resistem,
vocês ficarão cada vez pior.

E quanto mais se colocarem a questão da falta do que quer que seja com relação ao que há a mudar, mais
vocês estarão mal e isso é lógico.

Vocês não podem reivindicar a Luz e, de outro lado, não estar na Luz, não é? isso é lógico.

Vocês vêem toda a importância que toma tudo o que lhes falou o Arcanjo Anael no ano passado sobre o
abandono à Luz.

Porque, aí, vocês são confrontados ao real, ao concreto, e não, na cabeça, a idéias futuras, porque é agora ou
dentro de pouco tempo.

E cada um é tocado em diferentes domínios.

Para alguns, isso será nos casais, para outros, isso será geográfico, para outros, isso será no trabalho, para
outros, isso será com os filhos ou com os pais.

Cada um tem um domínio de experiência, hoje, que deve estar entre: «você quer realmente ir para a Luz ou
quer permanecer na Sombra?»

Vocês viveram a Luz, algumas manifestações da Luz.

Vocês fizeram a escolha da Luz mas, entre fazer a escolha e materializá-la, há uma distância, não é?

E bem, agora, vocês estão, como se diz, ao pé do muro.

E não somos nós que os testamos, são vocês mesmos que se testam a vocês mesmos com relação à Luz.

***

Questão: ... as pessoas que deixam esse Plano tem acesso diretamente às novas Dimensões?

Como poderiam ter acesso a uma Dimensão que não está ainda nascida (parida) no nível da Terra?

Eles se juntam, alguns, ao Estado de Ser, e esperam no Estado de Ser, ou seja, no Sol.

Outros, enfim, são colocados em um processo que poderia se intitular uma estase, aguardando o parto.

Outros, enfim, já partiram em outros sistemas solares.
Eles escaparam da matriz.

Mas cada caso é diferente, não há regra absoluta.

***

Questão: sinto chamarem pelo meu nome, no ouvido esquerdo. É o quê?

Quando o chamam pelo seu nome, é um Guia, um Anjo Guardião, sempre.

***

Questão: como, naquele momento, retomar contato?

Abandonando-se à Luz.

Ir no sentido das linhas de menor resistência, ir nas linhas de fluidez, em todos os setores de sua Vida.



A moralidade e a boa conduta não bastam.

***

Questão: poderia nos falar dos 12 crânios de cristal?

Existem doze crânios de cristal autênticos.

Esses crânios de cristal são crânios que se cristalizaram quando da morte de doze Elohim, que se sacrificaram
nesse último ciclo.

Seus corpos de Elohim tornaram-se um corpo de carne.

No momento de sua primeira morte nesta matriz, seu crânio transformou-se em crânio de cristal.

Esses doze crânios de cristal, ligados aos doze Elohim criadores desta persistência da Luz na falsificação,
aqueles que criaram a Atlântida, são portadores de uma memória.

Como foi dito em inúmeras tradições ameríndias, em particular, esses crânios deveriam ser reunidos, no nível
Vibratório.

12 Elohim, 12 estrelas, 12 mulheres, 12 Croûtons (Melquisedeques) e 12 Arcanjos.

O retorno à Unidade passa pelo 12.

Esses crânios de cristal são os crânios portadores de memórias e de Vibrações.

Sua função é essencialmente esta.

Há outros, certamente, porque aqueles que estiveram em contato com os crânios de cristal podem ver
manifestar a eles um certo número de potenciais espirituais, digamos.

Mas isso é um anexo.

O mais importante é que eles representam a memória dos doze Elohim.

Do mesmo modo que os Círculos de Fogo dos Anciões representam a memória dos Nefilins, dos Gigantes.

Eles reativam-se nesse momento mesmo.
Já desde um tempo.

Tudo isso é destinado a facilitar a emergência da nova Dimensão, o parto da Terra, se preferem.

Tudo está destinado a apoiar a Luz.

Vocês estão aí para isso, os círculos de Fogo estiveram aí para isso e estão ainda aí para isso, os crânios de
cristal também.

***

Questão: os 12 crânios foram reencontrados?

O importante não é que eles sejam reencontrados fisicamente, mas Vibratoriamente.

***

Questão: como fazer a diferença entre uma intuição fundada ou o mental?

Se for um impulso, ele irá se reproduzir.

Se for o mental, produzir-se-á outra coisa.

É assim simples.

Um impulso é algo que volta sem parar, não é o mental.

Se você disser: «não, a razão me diz que é preciso que eu permaneça aí, que continue meu trabalho, preciso
disso, preciso de tal pessoa» e depois, você se levantar pela manhã e ainda a ideia de fazer algo estiver aí,

isso, é o impulso.



O mental não age do mesmo modo.

O mental vai girar em anel: «faço isso? faço aquilo?».

O impulso da alma, você se levanta pela manhã ou, de repente, a coisa chega, não há discussão.

Você não se coloca a questão, no mesmo momento do impulso.

Depois, você pode descer ao nível do mental: «está bem, não está bem?» 

Mas, no momento do impulso, é extremamente preciso e claro.

Depois, o mental vai voltar, certamente, mas, no momento do impulso, o impulso é definido como algo claro e
preciso, no momento em que ele se produz, certamente.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até logo e recebam todo meu Amor.
Até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver também que, nesta sala, pela primeira vez, há casulos
de Luz que jamais vi.

Então, inicialmente, deixem-me apresentar-me.

Para aqueles que me conhecem, eu sou o chefe Tranquilo.

Para aqueles que não me conhecem, chamem-me Omraam ou Mikaël, como quiserem.

E para aqueles que não me conhecem, eu intervenho sempre com vocês em questões-respostas, porque adoro fazer girarem as
bicicletas [mental] nas cabeças, vocês compreenderão em breve.

E, a um momento dado, eu lhes pedirei para descerem da bicicleta para um pouco mais de seriedade, para viverem o que me é
permitido dirigir, pela primeira vez, as suas meditações habituais.

Habitualmente, são grandes sábios da meditação que vêm com vocês, sejam as Vibrações dos Melquizedeques, como de Um Amigo,
como de Sri Aurobindo ou de outros.

E essa noite serei eu.

Vocês irão provar da minha Presença, como se diz.

Então, caros amigos, eu os saúdo e ouço agora, com interesse, certamente, todas as questões que vocês têm a me submeter.

Eu lhes transmito, certamente, todo o meu Amor e todas as minhas saudações.

Vamos, quem começa a girar a bicicleta primeiro?

Questão: diz-se que a Terra seria um planeta denominado alternativo. Paralelamente, existiria o planeta real, sobre o qual seríamos
transportados durante o nosso sono. 

Há quem escute muito Walt Disney, não é?

E por que não?

O.M. Aïvanhov - 15 de maio de 2010 - (INÉDITO ÁUDIO ORIGINAL)
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É uma visão particular.

É certo que vocês serão transferidos de uma cadeira para outra.

Como lhes digo sempre, vocês têm as nádegas entre duas cadeiras e um mundo se acaba e outro vai aparecer.

Então, obviamente, pode parecer, como dizer, sedutor dizer que há outro planeta, onde não há mais rapazes vilões, onde apenas
animais muito gentis e humanos muito gentis que os esperam.

Bem, isso acontecerá não completamente assim.

Então, é muito sedutor dizer que há, em outra parte, outra Terra.

Mas o outro universo está sendo construído. 

Se quiserem, é como lhes disse Um Amigo: uma lagarta está morrendo – que é a Terra atual – para deixar o lugar para a borboleta.

Mas a borboleta e a lagarta não existem ao mesmo tempo, certamente.

São tempos sucessivos, sem isso, qual é o interesse de viver na lagarta se vocês pudessem ser imediatamente borboleta?

Expliquem-me.

O que os impediria de irem diretamente ao lugar onde tudo é belo e magnífico, não é?

O que explicaria que as duas realidades iriam coincidir no mesmo espaço, no mesmo tempo?

Então, são tempos ou Vibrações e Dimensões sucessivas, em meio mesmo à sua temporalidade.

Então, talvez os médiuns tenham tido acesso a esta nova Terra, a esses modos de funcionamento, dizendo-lhes que esta nova Terra
esperava a Consciência de novas Dimensões.

Mas isso é uma distorção ultra temporal.

Quer dizer que esta Terra está nascendo.

Ela não está constituída.

A lagarta vai deixar sua pele.

Eu empreguei, se minhas lembranças forem boas, no ano passado, no mês de março, a expressão de Planeta grelha: para que a
lagarta se torne borboleta, é preciso que a grelha faça desabrochar a borboleta.

Mas a lagarta não existe ao mesmo tempo que a borboleta. Isso é importante compreender.

Agora, que seres humanos tenham tido acesso a esta outra Terra, é completamente possível.

Mas é uma visão que pode parecer interessante e que pode ajudá-los, efetivamente, a focalizarem-se sobre o que vem, ao invés do
que sobre o que é antigo.

Mas não percam de vista que, enquanto forem descrições exteriores, que podem ajudá-los a um dado momento, não é a realidade do
que vocês vivem.

Eu insisto fundamentalmente nisso.

O importante é o que vocês vivem.

Cada vez mais será necessário mover-se do que vocês leem.

Será necessário mover-se de tudo o que creem, assim, porque isso lhes dá prazer, porque isso lhes convém.

É preciso verdadeiramente que vocês entrem na experiência, ou seja, que voltem o seu olhar, que era exterior, para o Interior.

De todo modo, em breve, vocês não terão mais a oportunidade de voltar o seu olhar para o exterior, tanto que isso será esquisito.

Questão: você parece confirmar que haverá o planeta grelha?

Isso foi confirmado desde muito tempo.

Os maiores sábios, em todas as escrituras, já sabiam disso.

Não é uma confirmação. É uma evidência.

Questão: então, em que momento do nosso tempo Terrestre a lagarta será grelhada? 

Ela começa já, para alguns de vocês.

Há quem comece a sentir o Fogo um pouco por toda parte, não é?

Não sente o cheiro de queimado, mas isso virá, antes de sentir o cheiro da rosa.



Mas todos vocês vão passar por esta etapa.

Por que nós insistimos, nós, Melquizedeques, por que Um Amigo, por que Sri Aurobindo, por que tantos outros, por meio de outros
canais também, lhes falamos da necessidade de voltar o seu olhar para o interior?

Porque a solução, ela está no interior.

Vocês não poderão mais, em breve, prender-se ao que quer que seja no exterior.

A fonte da sua vida, a fonte da sua alimentação, a fonte da sua própria subsistência apenas poderá vir do interior.

O exterior está prestes a desagregar.

Faz anos que, nas diferentes intervenções, eu digo que o sinal do fim seria a desagregação total do seu sistema econômico.

No ano passado, eu disse que isso aconteceria a partir de setembro. Não ocorreu.

Houve atrasos que não foram nossos, mas pelos quais fomos obrigados, de certa maneira, a encontrar, como dizer, novas frequências
Vibratórias para amenizar inconvenientes que ocorreram ao nível do DNA humano.

Isso foi resolvido em tempo hábil.

Houve, portanto, fenômenos de distorção temporal com relação ao que percebíamos, nós mesmos, da interrupção necessária e
obrigatória da ilusão que vocês chamam de «dinheiro».

Então, hoje, vocês aí estão.

Faz já quinze dias, três semanas, que disse que tudo isso iria se instaurar muito rapidamente.

E havia um marcador essencial, que era o final anunciado da intervenção do Arcanjo Miguel, no nível da desconstrução.

Vocês aí estão e vocês observam certamente que os eventos dão razão ao Arcanjo Miguel.

Não poderia ser de outro modo.

Agora, isso quer dizer que vocês poderão comer suas cédulas, como digo?

Não, não ainda, porque, como vocês dizem, há uma força de inércia nesse mundo que, assim que algo é realizado, as Crenças
humanas são tão fortes que o sistema pode perdurar assim, em roda livre, por si mesmo, durante algumas semanas, ou alguns meses.

Mas não irá depois do que vocês chamam de grandes confluências astrológicas deste verão (inverno no hemisfério sul).

Portanto, vocês verão, não mais a desconstrução, mas vocês verão os elementos em operação, ao nível da Terra e vocês assistirão a
fenômenos, como o disse o Arcanjo Miguel, que vieram progressivamente desde o ano passado.

Fenômenos visuais, manifestações incomuns, que irão se tornar muito habituais.

É em meio a esta dissolução que vocês serão conduzidos, para aqueles de vocês que hesitam ainda entre a Unidade e a Dualidade,
para saber se o que digo são tolices ou a Verdade.

Frivolidades, como gostava de dizer na minha vida.

E bem, vocês irão se dar conta.

Quer dizer que, quando virem que tudo o que lhes dissemos, uns e outros, chega agora em sua realidade concreta de todos os dias,
vocês não terão outra solução senão a de se voltarem para vocês.

Não para nós, isso veremos quando nos reencontrarmos, mas para vocês.

Quer dizer irem encontrar a sua Essência, a sua quintessência e, sobretudo, encontrar os recursos necessários para a manutenção
desse corpo de lagarta em que vivem, ainda, em alguma parte.

Então, o Planeta grelha, depois, é uma questão de tempo, de «timing» como dizem em inglês, em função do máximo de seres
humanos que poderá despertar à sua Dimensão Unitária de maneira a que o conjunto do Fogo da Terra desperte no mesmo momento.

Eu disse já desde, parece-me, o ano de 2005: os vulcões do cinturão de Fogo do Pacífico, os vulcões, eram o Fogo da Terra.

Hoje, vocês assistem ao Fogo da Terra e também às profecias que haviam sido dadas por São João, por Cristo, referentes à abertura
dos últimos Selos e a poluição marinha, submarina e do ar, que vocês começam a viver de maneira abrupta, eu diria, cada vez mais
evidente.

Ainda uma vez, lembrem-se de que não são absolutamente punições, Divinas ou da Luz.

Isso está unicamente ligado à dissolução desta Dimensão, também da Terra, que quer, ela também, tornar-se uma borboleta.

Questão: o Chacra do Coração situa-se entre o plexo solar e a garganta? É de cor verde?

Que quer dizer de cor verde?

Isso é uma tradição que foi dada, de atribuir uma cor do arco-íris para cada Chacra.



É a Vibração da Energia que corresponde ao verde, ou seja, ao equilíbrio entre o vermelho e o violeta.

Isso jamais quis dizer que um clarividente via o Chacra do Coração verde.

Geralmente ele é rosa.

Não confundir o que se chama estado da Energia (desde o vermelho até o branco ou incolor) e visão real.

Então, dizer que um Chacra é de tal cor... A associação de cores é uma visão da mente.

Ela significa um Estado ou uma quantidade de Energia, e nada mais.

Agora, se o Chacra do Coração for verde, na clarividência, eu me questiono sobre a saúde daquele que tem um Chacra verde nesse
nível.

O verde é a cor das perturbações astrais.

Quando há um Chacra com uma conotação verde, no nível clarividente, isso assinala uma patologia de natureza emocional naquele
nível.

Dizer que um Chacra é vermelho, por exemplo (como se diz: o primeiro Chacra é vermelho), isso quer dizer que, visualmente, ele está
vermelho.

Porque, se tomarem agora os símbolos, vocês verão que isso nada tem a ver, eis que o símbolo do que vocês chamam o primeiro
Chacra ou Muladhara Chacra, é quadrado ou um cubo de cor amarela.

Mesmo para o terceiro Chacra.

Dizem-lhes, ele é amarelo.

E, por outro lado, nos textos orientais, dizem-lhes que o símbolo é um Triângulo vermelho apontando para cima.

Então, é amarelo ou é vermelho?

Nem um, nem outro. É verde.

Mas com nuances de verdes completamente diferentes, segundo o funcionamento do indivíduo.

Agora, existem seres humanos que têm sistemas de Crenças que os fizeram aderir a esta noção de Chacra vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, índigo, violeta e incolor.

E lograram êxito em assimilar uma percepção, de olhos fechados, que é uma percepção Vibratória, que estritamente nada tem a ver
com a cor real do Chacra.

Não é a mesma coisa fechar os olhos e dizer: «eu vejo o Chacra do Coração que é verde» (que, para mim, é um referencial Vibratório
interno que me faz dizer que o Chacra funciona corretamente), e não é a mesma coisa abrir os seus olhos físicos e dizer que o Chacra
do Coração é verde.

Porque se ele estiver verde, ele está doente.

Não é absolutamente a mesma coisa.

Portanto, é preciso bem diferenciar a percepção interior de um Chacra sobre o qual vocês podem colar não importa qual grade de
coerência.

Vocês podem dizer, por exemplo: para mim, o quarto Chacra é branco, zebrado de preto. 

Por que não como uma zebra?

E, para mim, quando o vejo assim, de olhos fechados, isso quer dizer que ele funciona.

E vocês o verão realmente assim em sua tela interior.

Mas isso quer dizer que ele é assim na Verdade.

Questão: quando Maria intervier, ela irá se dirigir a cada um ou coletivamente, a todo o mundo?

A intervenção (deixarei a própria Maria expressar-se sobre isso, hein, não quero ter problemas com as mulheres, tem-se muitos
aborrecimentos assim entre nós, os 24, e se, além disso, se misturar as 12, isso será folclórico, sem falar dos Arcanjos...).

Bom, voltando ao que dizia ... O Anúncio de Maria é um Anúncio solene.

Este Anúncio realizar-se-á para o conjunto da humanidade, de maneira sincrônica e não pela via de um Canal, mas diretamente a
vocês, Interiormente.

Lembrem-se de que tudo o que trabalhamos, os Arcanjos, nós, Melquizedeques, e vocês, certamente, permitiram fazer desaparecer o
que Sri Aurobindo denominou ‘franjas de interferências’, ou seja, a matriz que os isolavam.

Progressivamente, com a Luz e as Radiações da Fonte, as Radiações do Ultravioleta e as Vibrações do Espírito Santo, nós tivemos
sucesso em penetrar na matriz.



Em meio a esta matriz, ainda não estamos muito próximos.

Estamos, digamos, em um ambiente próximo, Vibratoriamente.

A um dado momento, que será o sinal do basculamento da sua Consciência, como do basculamento da humanidade, como do
basculamento da Terra, será precedido, 72 horas antes, pelo Anúncio de Maria.

O Anúncio de Maria é um Anúncio que será percebido, quer se queira ou não, por toda a humanidade.

Não é uma voz eletrônica, porque haveria quem dissesse: há ainda possibilidades de manipulação.

A grande diferença é que, quando Maria lhes fala, mesmo se vocês disserem que não creem em Maria, há uma conexão que se
estabelece, porque o seu DNA está conectado à Mãe, ele está conectado a Maria.

E quando Maria se dirige a vocês, o que vocês fazem?, vocês choram.

Não há outra solução, porque é verdadeiramente uma emoção a mais alta que possa se situar.

É a emoção que os coloca em conexão com a sua Mãe, com a nossa Mãe.

Portanto, se quiserem, aquele momento será único.

Ele realizar-se-á de maneira sincrônica, sobre o conjunto do planeta.

Naquele momento, cada um fará o que puder ou o que quiser.

Alguns ouvirão uma voz ao longe e não terão a emoção do Coração.

Eles dirão: «isso é projeto eletrônico, não quero». 

Outros dirão: «é uma alucinação, rápido, um doutor». 

E outros reconhecerão a Vibração de Maria, ou seja, não unicamente a voz, mas serão tocados no nível do seu Coração.

E estes seguirão o que Maria dirá naquele momento.

Eles saberão que a hora do retorno, o final da ilusão, chegou.

Mas vocês ainda não estão aí: há ainda certo número de etapas fundamentais a passar.

No plano astrológico, por exemplo (no nível da astrologia planetária, não falo da previsão para o ser humano), vocês vão atravessar a
cruz.

A travessia da cruz far-se-á entre Julho e Setembro.

Portanto, é um período, agora, de intensa preparação.

É uma preparação tanto Interior, antes de tudo, como também exterior.

Vocês viverão certo número de impulsos Interiores que lhes dirão, de um dia para o outro: «eu paro tal coisa, eu paro tal relação, eu
mudo de região, eu faço isso, eu faço aquilo».

E vocês são obrigados a fazê-lo, sem saber porque.

Sigam o que lhes dita a sua Consciência porque este é um acesso direto ao Estado de Ser.

Aliás, vocês terão um meio muito simples de saber se é a personalidade ou o Estado de Ser que fala em vocês, se é o ego ou a sua
Dimensão Unitária.

É extremamente simples: se vocês tiverem um impulso que lhes diz: «é preciso ir a tal lugar», tudo será organizado para fazê-los ir a tal
lugar, extremamente facilmente, se for o Estado de Ser expressando-se através deste impulso da Alma.

Em contrapartida, se for a personalidade que se expressa, o que acontecerá?

Vocês terão varas nas rodas, vocês terão a impressão de que é difícil para realizar, mesmo se «isso estiver no coração».

Vocês decidiram que queriam sair dali e queriam sair dali embaixo.

Mas sem parar há obstáculos que fazem com que vocês não possam sair daí de baixo.

Isso, vocês podem estar certos de que é a personalidade.

Não está ligado ao Estado de Ser.

Ao contrário, se houver coisas que vocês decidiram (porque viveram em sonho, porque pensaram, imaginaram) e tudo se instaura para
que se realizem, é evidente que naquele momento, é do domínio espiritual o mais puro.

É muito simples fazer a diferença.

Depois, independentemente dos acontecimentos, há uma maneira ainda mais direta, obviamente, que é a Vibração percebida no
Coração, que lhes dará a resposta a todas as suas perguntas.



O problema do ser humano – e o Pai sabe que o fui – é que, quando há uma escolha a fazer, quando há decisões a tomar, a primeira
coisa que vai intervir, certamente, não é o Coração, é o mental, porque é seu papel discriminar o bem e o mal, escolher todo o tempo
entre duas possibilidades.

Mas a escolha do Coração não é a mesma coisa, porque vocês não fazem intervir completamente o mental.

Por exemplo: eu recebo um impulso para partir para tal lugar e, bem, eu me coloco no meu Coração e espero perceber a Vibração
(esta Vibração é percebida realmente, não uma visão da mente, certamente) e digo: «aí está, se permaneço aí, observo a Vibração.
Agora, se eu me projeto na ideia de partir, eu observo o que acontece no nível da minha Vibração».

A resposta está nesse nível, e isso funciona para tudo.

Portanto, vocês veem, os modos de funcionamento, agora, devem ser diferentes.

Vocês estão nos tempos da Revelação.

Vocês estão nos tempos tão esperados (ou tão temidos por outros, certamente).

Mas vocês estão verdadeiramente na Revelação final, totalmente dentro.

A Revelação se refere a vocês também, vocês, não unicamente ao mundo exterior, não unicamente ao que São João descreveu.

O que São João descreveu exteriormente corresponde também ao que acontece no Interior de vocês, e, o mais importante, é vivê-lo no
Interior, primeiramente, antes de manifestá-lo no exterior.

Não se sirvam portanto do seu sentir, que é muito vago.

Não se sirvam da sua decisão mental.

Sirvam-se, seja da Vibração no Coração, seja da análise do que é fácil ou não fácil.

A voz da simplicidade, e a voz da Luz, é sempre fácil, sobretudo nos tempos que vocês vivem.

Quando for complicado, quando as coisas não acontecerem, coloquem-se a questão de saber o que, em vocês, é um medo, o que, em
vocês, é uma resistência.

A Luz que começa a se infiltrar na sua Dimensão é uma evidência.

Ela é Alegria, ela é fluidez, facilidade.

Tudo é simples, no seu cerne.

E quando a Luz quer algo e vocês estão abandonados à Luz, as coisas acontecem de maneira rápida, de maneira instantânea.

Não há qualquer dúvida possível.

A dúvida vem da cabeça, não vem do Coração.

Questão: a doença ou a depressão pode ser uma forma de preparação ou iniciação?

Certamente, isso foi frequentemente o caso, no sistema Dualitário no qual vocês estavam, no qual estivemos.

Havia chutes nos traseiros.

Chutes nos traseiros que podiam ser uma depressão, uma separação, uma doença.

Hoje, e somente agora, vocês podem afirmar que a depressão – vou mais longe, então, atenção, a bicicleta está rodando muito rápido,
aí – mesmo a doença é uma Crença.

A doença manifestou-se porque vocês acreditaram nela.

E vocês me dirão: «mas não é verdade, eu visualizei a boa saúde, eu visualizei que estava perfeitamente bem e me chegou tal
doença».

É falso.

Se a doença chegou, qualquer que seja, é que havia em você a falha necessária para que esta doença se manifestasse.

Nós trabalhamos juntos, vocês e nós, para limitar ao máximo os condicionamentos, as Crenças, os apegos.

Mas depois, e ainda, e última análise, são vocês que detêm a chave.

Há apenas vocês que podem abrir a porta da sua prisão.

E vocês sabem, eu concebo completamente que muitos seres humanos estão muito felizes na prisão.

Questão: sentir dores na coluna vertebral e no pescoço está ligado a resistências?

Depende se isso ocorrer durante as subidas da Kundalini ou independentemente disso.

Toda dor expressa no corpo assinala, de qualquer forma, uma resistência.



Então, por vezes, são também memórias.

Quer dizer que vocês superaram, pela sua evolução, pela sua própria transcendência, resistências.

Mas restam fenômenos memoriais.

O corpo é o que ele é.

Portanto, ele pode manifestar ainda dores que não estão ligadas à sua Presença, mas que estão ligadas à sua história.

Obviamente, o corpo da personalidade vai se retificar, porque há acesso ao corpo de Estado de Ser.

É preciso ainda assim ser lógico, há limites, nesse nível.

Mas, hoje, se algo de novo aparecer, isso assinalará, efetivamente, um processo de resistência, nesse nível, mas não para as coisas
que já existiram anteriormente.

Quando eu digo anteriormente, é com relação a vocês, com relação à abertura Vibratória, à abertura das Coroas, ou com relação a
uma noção temporal que é este período, se quiserem, do início do seu ano anterior, desde a intervenção de Miguel.

Questão: no nível prático, como se preparar para tornar-se, o melhor possível, borboleta?

Estando lúcido e consciente.

Viver cada respiração como se fosse a última.

Colocar-se na serenidade.

Lembrem-se de que quanto mais estiverem na simplicidade, mais estiverem na humildade, na humildade verdadeira, mais irão realizar
as coisas da vida quotidiana, quaisquer que sejam, com serenidade, mais vocês irão se aproximar do Estado de Ser.

Eu vou tomar um exemplo muito simples: vocês podem fazer, por exemplo, os exercícios que foram dados por Mestre RAM sobre a
respiração, a Consciência do Coração.

Vocês podem realizar, por exemplo, os exercícios que foram dados por Um Amigo sobre o ‘Yoga Celeste’.

Mas se, independentemente deste período em que vivem estados de Consciência específicos, o resto da sua vida, vocês são, eu digo
não importa o que, um chefe de pessoal que pressiona seus empregados, ou um mestre que não tem qualquer respeito por seus
alunos, de que isso serve? De nada. Absolutamente nada.

Porque vocês oscilam de um estado para outro.

E o fato de oscilar de um estado para outro os coloca ainda pior do que se vocês estivessem na Dualidade a mais total.

Há pessoas (e é infelizmente o caso para muitos seres humanos ainda) que não são, em sua vida quotidiana, absolutamente afetadas
pelo que acontece no nível Vibratório, no nível do que acontece em diferentes níveis dos elementos econômicos, sociais, afetivos.

Tudo vai muito, muito bem em sua vida.

Essas pessoas aí vão muito bem.

Elas não têm qualquer problema.

Porque estão em adequação com o que pensam.

Elas criaram uma realidade que é sua realidade, que vai desaparecer em breve, mas elas não irão se aperceber mesmo que vai
desaparecer.

É a sua liberdade.

Então, vocês, obviamente, se seguirem tudo o que lhes foi dado, terão, como foi dito, e como eu o disse, as nádegas entre duas
cadeiras.

Vocês estão ao mesmo tempo, em momentos, numa Alegria incrível, e em momentos, vocês recaem nas coisas que são tudo o que há
de mais quotidiano.

Mas o objetivo é transferir a Consciência, da Alegria e da Unidade, no que faz a sua vida comum.

É o único modo de iluminar.

Assim, aproveitem os momentos de alinhamento, os momentos em que vocês estão na Vibração, os momentos em que vocês
meditam para, no momento em que vocês estiverem nas confrontações, qualquer que seja, de suas vidas, colocarem-se no mesmo
estado.

Não há absolutamente nada que os impeça.

Exceto o mental.

Que vai fazê-los crer que há o mundo em que vocês meditam e onde vocês se alinham, e o mundo onde vocês estão na Dualidade,
confrontados ao mundo dos negócios, confrontados à maldade, confrontados às faltas, aos medos, aos vazios.



Mas tudo isso vai desaparecer.

Cada vez mais, muitos seres humanos começam a viver esses estados de fusão à sua própria Unidade, em sua vida comum.

Se vocês tiverem a mesma qualidade de Energia na sua vida, como dizem, comum, vocês chegarão a fazer tudo o que têm a fazer,
sem sofrer, estando totalmente no instante.

O objetivo do que lhes dizemos não é fazê-los projetar em um futuro mais ou menos remoto, mais ou menos próximo, mas, sim, fazê-los
refletir o que é a realidade e o que é a ilusão.

Quando eu emprego a palavra planeta grelha, eu sei o que faço.

Porque é um modo de fazê-los interrogar e de fazê-los ir, em última análise, para mais simplicidade.

O objetivo sendo o de fazê-los, como dizem, há uma expressão... Ah sim, fazer babar alguém, ou seja, fazer ele querer.

Então, obviamente, a maior parte dos seres humanos, a maior parte do irmãos e irmãs que estão aqui, todos têm caminhos espirituais.

Há quem passou o seu tempo a viajar, a ir encontrar grandes Mestres.

E estes viveram ao lado desses grandes Mestres, ao lado desses lugares sagrados, uma certa qualidade de Energia.

E, como por acaso, quando se afastaram do lugar, do Mestre, ou de circunstâncias felizes da sua vida, recaíram.

Não têm a força de procurar em si.

Hoje, é preciso procurar em vocês, porque está tudo próximo.

Quando eu digo tudo próximo, a Luz, ela está aí.

Ela não está nas profundezas de vocês, para procurar por uma meditação intensa, por um isolamento intenso... Ela está na
simplicidade da vida.

A Luz está aí.

E, para captar esta Luz, pela Coroa Radiante da cabeça, do Coração, pelo Triângulo Sagrado, basta Ser.

E Ser, é o quê?

É estar lúcido e Consciente do instante.

Se vocês chegarem a viver esta lucidez e esta Consciência do instante, mais a luz vai fulminá-los. Instantaneamente.

Questão: quando tivermos atingido uma estrutura de DNA com 12 filamentos, haverá dois corações?

Mas tudo depende da Dimensão em que irão, cara amiga.

Todos que têm 12 filamentos não estão necessariamente na mesma Dimensão.

Há estruturas (que chamamos ‘corpos de Luz’) que vão reenviá-los diretamente à sua linhagem espiritual mais importante.

Há entre vocês, aqui, que são Leões, outros Golfinhos, outros, Dragões.

E isso, eu o vejo no nível espiritual.

Portanto, um Dragão não tem a mesma constituição, mesmo sutil, que um Golfinho, certamente.

Mas a constituição do cérebro, mesmo em outras Dimensões, não é completamente a mesma.

Não há uniformidade.

Há seres, por exemplo (vou falar do que vocês conhecem, ou seja, do corpo físico, em estrutura de carbono), que têm uma estrutura de
carbono e que não têm emoção.

Então, pode-se dizer, porque eles não têm emoção, que eles têm um órgão a menos ou a mais?

Agora, vocês não têm necessidade de ter dois corações.

Do mesmo modo, para aqueles que irão em uma certa densidade da quinta Dimensão, a alimentação tal como a conhecem não tem
mais qualquer sentido.

Então, por que ter um sistema digestivo?

Isso serve, obviamente, para nada.

Agora, se vocês falam de um corpo de Elohim, de um corpo de Cristal... um corpo de Cristal é um Coração em si, completamente
único.

Não há órgão coração, tal como vocês o nomeiam.



Por que vocês querem a todo custo que todas as estruturas sejam calcadas sobre o humano?

É antes o humano que está calcado sobre todas as linhagens espirituais.

Simplesmente, é preciso compreender que ter uma dupla cavidade cardíaca (não falo das quatro cavidades que conhecem, mas de um
duplo circuito cardíaco, o que pode ser assimilado a dois corações) corresponde a funcionalidades ao nível de algumas estruturas
ligadas a corpos de sílica ou a corpos de átomos que não existem sequer na sua Dimensão, e que expressa certa força.

Mas não se atrasem para encontrar um coração como aquele que conhecem e que está no seu peito.

O Coração de um Arcanjo, por exemplo, não é um coração órgão.

É algo que é tão vasto, que é tão imenso, que vocês nem podem sequer imaginar o que isso pode ser.

É o equivalente a uma central nuclear. Dez centrais nucleares.

Se, hoje, eu lhes digo que a Luz se infiltra na sua Dimensão, se hoje, a embarcação de Maria se aproximasse demasiadamente perto
da Terra, a Terra explodiria instantaneamente.

É uma adequação Vibratória.

Vocês vão compreender de maneira muito simples: fala-se hoje de Vibrações, de Energia, de partículas.

Imaginem que as partículas que vocês conhecem na sua Dimensão (o elétron, o próton, as partículas elementares, o nêutron) foram
separados para dar a Dualidade.

Agora há as partículas que, para vocês, nesta Dimensão em que estão ainda, são partículas denominadas exóticas, ou seja, que se
encontram muito, muito pouco: os bósons, os quarks, etc., etc., muito embora vocês tenham conseguido deduzir, matematicamente, sua
existência delas.

No nível da 11ª Dimensão, por exemplo, os corpos dos Elohim, que são corpos de Cristal, são constituídos desses quarks.

Por conseguinte, a fisiologia desses quarks nada tem a ver com a fisiologia intralumínica, ou seja, cuja velocidade máxima é a
velocidade da Luz.

A Luz que vocês conhecem, a teoria da onda e do corpúsculo, o fóton, estritamente nada tem a ver com a Luz de que falamos, nós.

É a Luz multidimensional.

A disposição nada tem a ver.

A estrutura física, se preferirem, absolutamente nada tem a ver com a onda e o corpúsculo que vocês conhecem nesse mundo.

Questão: poderia nos revelar os nomes dos Arcanjos reitores dos novos corpos?

Então, obviamente, cada corpo pode estar sob a influência de um Arcanjo que o presidiu.

Como o sabem, os Arcanjos, nesta Dimensão, presidiram e sustentaram, de algum modo, a Criação original.

Então, sem entrar nos detalhes (mas não vejo o que isso pode trazer), por exemplo, o que é chamado o 11º corpo, que é chamado o
‘corpo da reversão’, está diretamente ligado ao Arcanjo Uriel.

O que é chamado o 9º corpo, o ‘corpo de Samadhi’, está diretamente ligado ao Arcanjo Miguel, de maneira mais lógica a Cristo
Miguel.

O 8º corpo, que é a ‘passagem do ego ao Coração’, é regido pelo Arcanjo Rafael, que é o Arcanjo da cura.

O Chacra da garganta é compartilhado ao nível do 9º e do 10º corpos, pelo Arcanjo Anael e pelo Arcanjo que intervém na reversão,
mensageiro, que é o Arganjo Gabriel, que precede a reversão.

E, no que concerne ao 12º corpo, a 12ª lâmpada, está diretamente ligada a Metatron.

Isso é muito importante a compreender.

Questão: há uma relação entre Maria e Nebadonia?

O que você quer que eu responda?

Alguns seres foram portadores da Vibração Mariana.

Vou tomar um exemplo de alguém que conheci em minha vida e que faz parte da assembleia das Doze Estrelas de Maria.

Aquela que vem geralmente nesse canal e que se chama Ma Ananda Moyi.

Ma Ananda Moyi era portadora da totalidade da Vibração Mariana.

Inteiramente.

Do mesmo modo que o Arcanjo Miguel lhes disse que vocês seriam portadores da Vibração de Miguel.

Do mesmo modo que vocês ouvem por toda parte que é preciso realizar o Cristo Interior.



Se é preciso realizar o Cristo Interior, é que se admite que o Cristo está já em vocês, certamente.

Do mesmo modo, alguns seres são portadores de uma Vibração Mariana, Micaélica ou Crística, revelada ou não revelada.

Agora, há seres, como dizer, que tomam bexigas por lanternas.

Que se acreditam chegados e investidos.

Há exemplos muito numerosos, em minha vida, de pessoas que iam nos passos de Cristo, na Galileia, e que se tomavam pelo Cristo.

Então, os médicos diziam que eles eram loucos.

Não, eles não eram loucos. Eles estavam identificados à Vibração.

Mas é preciso prestar bem atenção para dar a César o que é de César.

Ser portador da Vibração não é estar na própria Presença.

Assim, portar a Vibração Crística é essencial no seu futuro.

Isso faz de vocês Cristo.

Mas isso não faz de vocês o Cristo histórico.

A nuance é importante.

Lembrem-se também dos escritos: «Cristo voltará como ele partiu» São João, Sri Aurobindo, lhes disse.

Isso foi escrito nomeadamente sob a pluma de Cristo.

Se Cristo disse que voltará como partiu, por que vocês querem procurar Cristo histórico num corpo?

Do mesmo modo, para Maria.

Maria, em suas comunicações, em suas locuções, lhes disse: «eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu venho do Céu». 

Quando ela diz que vem do Céu, o que quer dizer? 

Quer dizer que ela está já em um corpo? Mas é impossível.

Em contrapartida, que inúmeras mulheres sejam chamadas a portar a Vibração e a Consciência de Maria, com grande prazer.

Mas, em contrapartida, terminaria dizendo: «não é preciso tomar bexigas por lanternas».

A identificação não faz de você o personagem histórico.

Faz de você o portador da Vibração e da Consciência.

Não é completamente a mesma coisa.

Questão: se as mudanças anunciadas são tão manifestas, por que alguns não as verão? 

Não são alguns, são muitos, infelizmente.

Muitos, muitos.

Eles estarão fechados na sua própria criação mental.

Do mesmo modo que, nos tempos da minha vida, ainda há pouco tempo (isso lhes foi descrito por numerosos mensageiros do além),
os desencarnados continuavam, como se nada fosse, a sua vida quotidiana, porque, para eles, não existia a morte.

Eles continuavam a ir ao trabalho.

Eles continuavam a comer, mas na cabeça deles.

Eles criaram o seu próprio mundo.

E é isso que permitiu manter a ilusão: é o mental, são as Crenças. Nada mais.

Há pessoas que estão tão fechadas nas Crenças que não se darão conta sequer que o mundo desapareceu.

O mundo muda, é evidente que muda, para aqueles que se interessam pelo que acontece.

Questão: poderia dizer que seria uma nova forma de astral que eles próprios criarão?

Não, não é o astral, é o mental.

O astral não poderá nunca mais existir.

Provocar um corpo de desejo na Dualidade, acabou.



Questão: em que mundo viverão esses seres, que estarão assim autoaprisionados?

Eles viverão no que foi chamado de terceira Dimensão Unificada.

Eles permanecerão, como dizer, dependentes (não gosto da palavra «prisioneiro») de uma estrutura em carbono, mas religada à
Fonte.

Esta ligação à Fonte se fará a seu ritmo.

Será necessário, de qualquer forma, desprogramá-los ou que eles próprios se desprogramem.

Os pesos dos programas são bastante fortes, no nível da Consciência humana.

Eu não falo sequer dos pesos da sua Consciência, eu não falo sequer dos pesos que evoluem em vocês.

Vocês acreditam que são vocês, mas não são vocês.

São (creio que o canal gosta bastante de empregar a palavra, vamos ver isso juntos), eu chamaria isso de diabo (ndr: «os pequenos
diabos» ou Esquemas Disfuncionais Precoces) ou algo assim, que agem sem o seu conhecimento, ou seja, que vocês fazem algo, e
vocês dizem tudo confiando que ‘fui eu que o fiz’.

Não, não foi você que o fez.

Não foi a sua consciência.

Foi o seu aspecto sombrio, o seu aspecto sombra que está em você que lhe ditou esse comportamento.

Isso se explica muito, muito bem, no nível espiritual e no nível também de todos os conhecimentos que estão hoje disponíveis sobre a
Terra.

Os condicionamentos (o que foi chamado de 'sistema de controle do mental humano') estão na própria base da ilusão na qual vocês
vivem.

Se não houvesse mais 'sistema de controle do mental humano', se não houvesse mais corpo de desejo (o que é o caso para as 'franjas
de interferências'), esse mundo não existiria simplesmente mais, de um dia para o outro, em alguns minutos.

Mas o peso das Crenças tem sido tão forte nos humanos (eu falo de todos aqueles que têm um corpo nesta densidade, desde milhares
de anos para alguns, dezenas de milhares de anos, para outros) criando um sistema tão rígido e tão sólido, que se tornou quase
impermeável à Luz.

Ora, os seres que aderiram, os seres que participaram disso, os seres que amam esta vida aí (porque há esses), que amam a
alternância sofrimento / prazer, que se comprazem, não no sofrimento, mas que têm a impressão de existirem através do sofrimento,
qualquer que seja, obviamente, vocês tentam sem sucesso lhes falar do Estado de Ser e da Luz, da liberdade de viajar de mundo em
mundo e, bem, eles vão lhes dizer: «isso não existe», já que eles não vivem isso.

Do ponto de vista deles, eles terão totalmente razão.

Como vocês querem aderir a algo que vocês não vivem, uma vez que não fizeram a experiência? 

Se lhes dizem que o creme ao chocolate é melhor que o creme caramelo, se vocês tiverem horror ao chocolate, por que é que iriam
provar do chocolate? 

A Consciência é exatamente similar.

Sair dos condicionamentos, no nível coletivo, completamente só, seria impossível para vocês.

Questão: é preciso evitar o que é metálico (as coroas, os implantes dentários, os óculos)?

Vou dizer-lhe algo: você é muito mais potente do que todos esses metais.

Você é muito mais potente do que toda esta limitação.

Você é muito mais potente do que todas essas doenças.

O problema é que vocês não acreditam ou, então, quando acreditam, isso permanece uma Crença e vocês são incapazes de vivê-la.

Então, agora, enquanto vocês consideram que uma ponte dentária, ou uma coroa, ou uma placa de metal no seu corpo será um
obstáculo para a sua elevação, vocês vão talvez se enganar, porque a sua Consciência é toda poderosa com relação a esse corpo.

Se vocês tivessem fé suficientemente, vocês poderiam deslocar uma montanha.

Se vocês tivessem fé suficientemente, vocês não existiriam mais simplesmente nesta Dimensão.

Vocês reencontrariam diretamente o seu Estado de Ser e o que vocês são na Eternidade.

Isso não era possível na minha vida.

Hoje, é totalmente possível.

Inteiramente.



E quanto mais os dias passarem, mais isso tornar-se-á possível.

Agora, cabe a vocês saberem o que querem viver.

Não se esqueçam jamais da expressão que gosto muito: vocês devem soltar algo para ir para outros lugares. Se vocês não soltarem,
vocês não irão a outros lugares.

Isso é válido para todos os apegos que vocês criaram, para todos os limites que vocês se colocaram, para todos os limites que vocês
aceitaram, todos os condicionamentos que vocês aceitaram: 

«que se não ganho minha vida, eu não vivo», 

«que se não tenho marido ou mulher, sou incompleto»,

«que sou responsável por meus descendentes», 

«que sou responsável por tudo o que me acontece».

Sim, vocês são responsáveis pelo que lhes acontece, mas são vocês que decidem o que lhes acontece.

Hoje, há uma oportunidade excepcional de ter acesso a Dimensões que mesmo os maiores místicos dos tempos passados jamais
puderam se aproximar.

É uma Verdade.

Ainda é preciso querer fazer a experiência.

Se vocês não provarem disso, vocês jamais saberão o que é.

Mas, para provar, ainda uma vez, vocês não podem ter a colher cheia de caramelo e provar o chocolate.

É preciso antes esvaziar o caramelo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, retirem as bicicletas e eu vou agora ter a honra de acompanhá-los, à minha maneira, certamente, e espero estar à altura de Um
Amigo, mas não é necessário contar-lhe, heim?

E vamos viver esse momento particular juntos.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e lhes agradeço, do fundo do meu Coração e de minha humanidade, pela sua atenção.

E eu lhes digo até muito em breve e permaneço com vocês durante agora o tempo desse trabalho.

... Efusão de Energia ...
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e por ver aqui, como sempre, novas
cabeças.

Então, eu lhes dou a palavra, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, como lhes disse UM AMIGO, nós
esfregamos as mãos e o Coração porque estamos contentes de estarmos em breve com vocês.

***

Questão: por que bocejamos tanto durante os exercícios?

A liberação e os bocejos correspondem à mudança de estado de Consciência.
Vocês penetram em níveis, para muitos de vocês, certamente, que são novos.

E acessando esses estados de Consciência diferentes, os bocejos expressam, se quiserem, a adequação da
Consciência limitada com o seu Estado de Ser.
E isso se reflete frequentemente por bocejos.

As coisas são bem feitas.

***

Questão: os Ancoradores de Luz irão acompanhar aqueles que permanecerem na 3ª Dimensão
Unificada ou o seu papel estará terminado?

Então, haverá, obviamente, nos espaços onde serão recriadas as 3ª Dimensões Unificadas, haverá,
obviamente, guardiões intraterrenos.

Isso é indispensável, ainda que não haja mais, se quiserem, este isolamento que foi conhecido na Terra.
É indispensável porque há comunicação na 3ª Dimensão não dissociada.

Uma comunicação é possível com as outras Dimensões e há, aí também, seres que vão servir de guardiões,
de intermediários.

Não se poderá mais chamá-los de Anjos Guardiões, porque naquele momento as funções serão ligeiramente
diferentes.

O.M. Aïvanhov - 16 de maio de 2010 - Autres Dimensions
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Alguns, aliás (e nem me perguntem por que), irão desempenhar os papéis daqueles que estão hoje na
Intraterra, mas em outro lugar, em um outro universo, se preferirem.

Sinto que as bicicletas começam a se ativar.

***

Questão: na 3ª Dimensão Unificada continua a Dualidade?

Há a Dualidade, ou seja, as forças de oposição.
A diferença essencial é que vocês permanecem conscientes e conectados com as outras Dimensões.

Mas não há a possibilidade de viajar conscientemente nas múltiplas Dimensões.
Portanto, vocês ficam ‘prisioneiros de uma forma’, mas livres no Espírito e na Verdade.

O que não era o caso na sua terceira Dimensão dissociada, que era a minha também, certamente.

***

Questão: aqueles que estiverem na 3ª Dimensão Unificada poderão passar na 5ª Dimensão?

Qualquer ser e qualquer Consciência está destinada, nas linhagens humanoides, digamos, sejam quais forem
as suas linhagens espirituais, a aceder a esta liberdade total.

Mas alguns seres terão, como dizer, avançado tanto na Dualidade que será necessário algum tempo para se
aclimatar de novo, a fim de poder aceder à transdimensionalidade, ou seja, à capacidade para mudar de forma

instantaneamente.

***

Questão: poderia nos falar dos diferentes níveis Vibratórios?

Saibam que existe um número indefinido de Dimensões.
Esse número indefinido não é infinito.

Ele está em constante evolução.
Mas há seres, Consciências que evoluem em meio a linhagens evolutivas (os humanos, dos quais nós fazemos

parte), criadas, a um dado momento, pela Grande Eloha MARIA, pelos mestres geneticistas.
A grande regra da evolução é que, quando vocês são criados a partir da FONTE e manifestam uma

individualização da sua Consciência com relação à FONTE, vocês se tornam capazes de experimentar e de
explorar uma gama específica de Vibrações.

Esta gama específica de Vibrações corresponde, em geral, a várias Dimensões.
O que caracteriza uma Dimensão é a frequência Vibratória da Consciência e das partículas existentes nessa

Dimensão.
Há, no que chamamos de ‘geração descendente’, ou seja, desde as Dimensões mais elevadas até as

Dimensões mais inferiores, uma complexidade da Vida que faz com que o aspecto fisiológico e o aspecto
forma tornem-se extremamente complexos.

É o que vocês conhecem com a fisiologia: há unhas, cabelos, pelos, diferentes atributos e ornamentos,
digamos.

Quando vocês se elevam de novo, pela via ascensional, à sua Dimensão eterna, vocês não são mais
dependentes, como dizer, vocês não estão mais associados a uma limitação de forma, vocês são, ao contrário,

extremamente simples em uma forma, em um estado Dimensional.
E quanto mais vocês se elevarem em Consciência, ou quanto mais observarem as outras Dimensões, mais
vocês se darão conta de que as coisas tornam-se simples no nível da sua forma, da sua disposição e das

funções que se tornam extremamente cruciais na condução dos universos, mas que necessitam justamente
desta simplicidade.

A complexidade da Vida é observada, sobretudo, nos níveis de Dimensão hierarquicamente inferior,
Vibratoriamente inferior.

Mas quanto mais vocês se elevarem, mais vocês observam formas de Consciência que não estão limitadas a
uma forma, mas que se afastam cada vez mais de qualquer antropomorfismo, de uma forma de vida tal como
vocês a conhecem, com uma cabeça, um tronco, dois membros na parte superior e dois membros embaixo e,

por vezes, dois membros atrás, que foram assimilados a asas.
Lembrem-se, entretanto, de que o que é importante, não para compreender, mas para tentar já imaginar, antes

de vivê-lo, é que quando vocês penetram no seu corpo de Estado de Ser, esse corpo de estado de Ser é
infinito.

Ele é eterno, imortal, mas é mutável.
Quer dizer que, de acordo com a Dimensão na qual se manifestar a sua Consciência, a forma pode mudar.

MIGUEL, todos vocês têm na cabeça a representação desse jovem homem com seus anéis, o seu manto azul,



a sua espada que atravessa o dragão.
Essa é uma forma de antropomorfismo que existe na 5ª Dimensão.

Mas na sua Dimensão original, que é a 18ª Dimensão, não-evolutiva, eu especifico, porque os Arcanjos são
fiéis a eles mesmos desde a Criação dos mundos e dos universos.

Essas linhagens não-evolutivas são as garantias da Criação de mundos, mas estão no limite do
antropomorfismo.

E MIGUEL e os Arcanjos são pássaros.
Lembrem-se, e eu lhes digo se não souberem, de que aqueles a quem chamam de animais (seus cães, seus

gatos, os animais domésticos, algumas raças de animal selvagem) são uma paródia da Criação.
Porque os ‘maus rapazes’, quando chegaram a este mundo, eles mesmos criaram formas de vida para

zombarem, se quiserem, de algumas linhagens.
E eles criaram, voluntariamente, formas animais, como vocês as chamam, que nada têm de animal, aliás,

porque eu lhes garanto que, para algumas linhagens e alguns povos vindos da Confederação Intergaláctica, os
animais somos nós, no sentido em que vocês entendem isso, vocês, hoje.

Vocês vêm um pouquinho a inversão, não é?
Então, é preciso ter a sabedoria para compreender que as formas animais que vocês veem são apenas uma

representação (um pouco sarcástica, eu diria, conhecendo os Dracos, eu diria até mesmo um pouco, muito,
sarcástica) do que são as outras linhagens.

Obviamente, eles não se criaram como animal, não é?, hem?
Vocês não vão ver um Draco sob forma animal.

E, portanto, os animais não são o que vocês acreditam.
Eles são uma representação das linhagens espirituais por vezes as mais elevadas.

Isso vocês já sabem, por exemplo, para os mamíferos marinhos, que vêm de Dimensões extremamente mais
evoluídas do que o ser humano atual presente sobre a Terra.

***

Questão: que diferença há entre a vacuidade e o Estado de Ser?

O Estado de Ser confere a vacuidade.
No Estado de Ser não há separação Dimensional.

Portanto, enquanto estando em meio a um corpo de Estado de Ser específico, de acordo com o seu estado
Dimensional, há a possibilidade de viver o vazio e, se quiserem, vocês podem dissolver o seu Estado de Ser

para se fundirem novamente na dissolução total.
Mas, em regra geral, mesmo os seres que estão nas linhagens evolutivas, como o ser humano, por exemplo,

vivem o seu Estado de Ser durante... a Eternidade.
Há tantas coisas para fazer lá em cima, se vocês soubessem como nós nos divertimos!

***

Questão: o que entende exatamente por ‘maus rapazes’? Isso faz referência a um vocabulário dual e,
apesar disso, eles descendem igualmente da FONTE?

Mas, cara amiga, na encarnação em que você está, há meninos malcriados não é?
E, no entanto, quando você tem um filho malcriado, continua sendo seu filho.

Mas você o chama de malcriado.
Bem, do mesmo modo, não é dual.

Eles são assim mesmo de linhagens que não são verdadeiramente evolutivas por enquanto, mas eles irão se
tornar evolutivos quando se tornarem ‘bons rapazes’.

Mas esses ‘maus rapazes’ têm os seus dias contados.
Como sabem, dentre os Dracos iniciais que efetuaram a rebelião com Lúcifer, a maior parte é hoje seres

redimidos.
Eles têm de qualquer modo, Vibratoriamente, como vocês denominam isso, uma densidade Vibratória, mesmo

nos planos mais elevados, muito impressionante.
Mas são ‘maus rapazes’, eu mantenho.

Que irão retornarão, certamente, à FONTE, mas disso eles sabem também, ainda que não queiram confessar
no momento.

Mas tudo muda, vocês sabem.

***



Questão: se temos várias linhagens, que corpo nós vamos escolher?

Isso depende, sobretudo, antes de tudo, da Dimensão para onde você irá.
Você irá reencontrar a Dimensão que tinha antes de penetrar nesta matriz.

Se você veio da 11ª Dimensão, você vai reencontrar o seu corpo de 11ª Dimensão.
Se você veio e estava estabelecido na 18ª Dimensão, você vai reencontrar o seu corpo de 18ª Dimensão.

Se você era da 5ª Dimensão, vai reencontrar o seu corpo de 5ª Dimensão, etc., etc..
Então, obviamente, vamos tomar um exemplo.

Quanto mais você se eleva nos planos dimensionais, mais as formas tendem a se tornarem uniformes e
mutáveis, ou seja, vocês não são mais identificados com as suas linhagens que sustentaram durante a sua

tomada de forma neste mundo.
As linhagens correspondem, de fato, às diferentes partes que lhes permitiram a sua própria criação, porque
podemos imaginar que vocês tomaram tal dom, tal função, dentro de um mundo especializado nesta função.

Por exemplo, os seres de Sírius, de Sírius A, que são Delfinoides, são mestres geneticistas.
Os Dracos, de quem falaremos a seguir, cuja maior parte vem da Ursa Maior, são, como se poderia chamar

isso, é difícil de encontrar a analogia no seu mundo, poder-se-ia dizer os mantenedores.
Não é preciso que eles me ouçam, hem?, mas são seres muito potentes que intervêm no agenciamento de

algumas formas no nível das Dimensões, antes que decidam criar a dissociação.
Em seguida, há seres, por exemplo, que são especializados na compreensão do que vocês chamam de

fractais e que vivem nos universos fractais, totalmente, são os Arcturianos, que são de fato os Leoninos, que
têm cabeças de leões.

Há Sirius B, com cabeças de cães.
Mas não vão dizer aos cães que os consideram como um animal, porque aí vocês serão muito mal recebidos.
Mas, isso, hoje, é a sua compreensão intelectual, mas quando vocês começarem a aceder e a sair da matriz,

vocês verão coisas inacreditáveis.
Então, vocês podem bem imaginar que, além do aspecto Vibratório que explica por que as nossas

embarcações, em especial a frota Mariana que gira em torno do Sol, não pode se aproximar muito da sua
Terra.

Vocês podem já imaginar, os Anjos do Senhor, quando foram descritos há não muito tempo e que agora, os
seres humanos vão tomá-los por ‘maus rapazes’, enquanto que eles nada têm de ‘maus rapazes’, são os Anjos

do Senhor, os Servos de Cristo.
Mas vocês estão tão impregnados na sua forma humana, que ao ver um cão em pé, como vocês, vocês correm

o risco de ter um ataque, e eu nem falo dos golfinhos de pele vermelha.
Eu não falo tampouco de ver uma cabeça de falcão na frente de vocês, com mãos como batedores.

Vejam vocês, vocês imaginem um pouco a complexidade Vibratória.
Eu me apercebo de que, aqui, muitos viveram manifestações importantes no nível das Coroas.

Mas isso se refere a vocês com vocês mesmos.
Vocês ainda não abriram as vias de comunicação que são acessíveis a partir do momento em que vocês

estiverem no Estado de Ser e a partir do momento em que vocês nos encontrarem.
Então, se encontrarem, comigo, tranquilizem-se, eu tenho sempre o mesmo aspecto.

Mas eu posso também subir mais alto no nível Vibratório e aparecer sob uma forma de Luz específica, que é a
minha Dimensão de origem, da 11ª Dimensão.

Mas aí, vocês correm o risco de se enganar com o que veem.
Por outro lado, quando vocês entrarem com Consciência no seu corpo de Estado de Ser que vocês irão

encontrar aí, vocês estarão em vocês, vocês ficarão à vontade.
Quer vocês tenham uma cabeça disso ou daquilo.

O mais importante é a Vibração, não é a forma, lembrem-se disso.
Por que, a partir dos mundos Unificados, a forma é mutável.

Ela não é fixa como nas Dimensões de carbono.

***

Questão: qual é a forma dos Pleiadianos?

Oh, existem várias linhagens Pleiadianas, há mais do que uma.
E, do mesmo modo que no nível de Siírius, do sistema solar de Sírius, há Sírius A, Sírius B, Sírius C.
Em um caso, há os golfinhos e ainda, nos golfinhos, é um universo inteiro que se espalha sobre várias

Dimensões, com dezenas de planetas diferentes ao redor do Sol e com formas de vida Delfinoide
profundamente diferentes.

Há uma diferença essencial, comportamental, Vibratória, entre os golfinhos hoje presentes na Intraterra



Unificada na 3ª Dimensão e os golfinhos mestres geneticistas que permaneceram em Sírius e que jamais
percorreram as vias da encarnação como MARIA.

Portanto, há golfinhos de 2 metros, há golfinhos de 3 metros, há os que têm a pele branca, outros a pele
vermelha, outros a pele acobreada, outros a pele cinzenta, que vocês conhecem.

E, se preferirem, é como vocês sobre a Terra, há os brancos, os amarelos, etc., etc., dentro da mesma
Dimensão.

Há mesmo, sobre esta Terra, linhagens que não pertencem ao seu mundo evolutivo.
Por exemplo, os gnomos, as fadas, os elfos, os duendes, que nada têm a ver com as linhagens evolutivas

humanas.
E que não são prisioneiros da Dualidade.

O que explica que um duende ou um gnomo possa aparecer ou desaparecer tão rápido.
Eles evoluem sobre a 2ª Dimensão e podem por vezes manifestar-se na 3ª Dimensão.

***

Questão: e para os Pleiadianos?

Então, os Pleiadianos, há os humanoides, há formas de vida que são muito elevadas, que estão além do
antropomorfismo, há uma das estrelas das Plêiades de onde vêm os seres denominados ‘civilização dos

Triângulos’.
Há também Alcyone, que está no canto.

E aí há a FONTE, a FONTE das FONTES, que se apresenta sob a forma que ela quiser.
Ela pode viajar com total liberdade (e felizmente, pois é o chefe dos chefes), que pode ser ao mesmo tempo a

totalidade desta Consciência dentro de um eléctron ou de um fóton, como dentro de um universo inteiro.
A sua Consciência viaja e é mutável de um extremo a outro da escala de Vibrações e de Dimensões.
Aliás, foi o contrato que fez com que a FONTE pudesse se manifestar em meio a um corpo humano.

Assim como ela pode se manifestar dentro de um corpo de qualquer origem.
Então, vocês veem, por enquanto vocês estão habituados nesta Dimensão onde vocês estão, em uma forma.

Vocês estão identificados com a sua forma, com o seu corpo fisiológico.
Mas admitam que nas outras Dimensões, a sua forma é mutável.

Vocês são imortais, vocês são impermanentes, vocês estão no vazio, vocês estão na Totalidade e vocês
podem, ainda por cima, mudar de forma.

Vocês se dão conta de tudo o que terão que reencontrar, que explorar?

***

Questão: poderia voltar a falar da constelação planetária sob forma de Cruz que vai se manifestar de
julho a setembro?

Ela corresponde à sua Cruz, ou seja, ao que foi anunciado pelos profetas, por mim também, das minhas visões
que tive na minha vida, que foi, sobretudo, descrito pelo meu grande amigo e meu grande irmão Bença Deunov,

algumas horas antes da sua morte, que descreveu perfeitamente o que chegaria à Terra.
E o que chega à Terra, que é a sua Ascensão, que é a sua transformação, assim como a de vocês, está ligada,

obviamente, a calendários cósmicos e a calendários planetários.
Os calendários planetários, no seu mundo, têm um efeito.

Este efeito não é de forma alguma o mesmo nos mundos Unificados.
Vocês estão sujeitos, nesta Dualidade, a forças gravitacionais.

Essas forças gravitacionais existem devido às massas existentes para os planetas.
Quando as massas desses planetas se distribuírem de tal modo a apresentar, em relação à sua visão

antropocêntrica da Terra, uma Cruz, de uma parte a outra do Sol, bem, é o momento em que a Terra muda.
Isso, esse momento, ele está inscrito em meio à Dualidade.

Paralelamente a esta cruz, chegam influências ligadas a Hercólubus, ligadas a Nêmesis, como nomearam os
‘maus rapazes’.

Nêmesis, este sol, este planeta sombra, se preferirem, vocês não o veem com o olhar do olho.
Vocês o veem, desde agora, se olharem o Sol se pondo com olhos fechados, vocês vão ver duas fontes de

luz.
Uma que é o Sol e uma exatamente ao lado.

É Hercólubus.
As influências de Hercólubus são importantes nos sistemas gravitacionais.

Há um terceiro elemento nesse quadro cósmico, que os ‘maus rapazes’ não haviam imaginado por um
segundo.



Era a irradiação da Luz Metatrônica que viria reajustar um pouco tudo isso, não é, e não segundo a visão dos
‘maus rapazes’.

Segundo a visão da Luz.
Mas isso eles não podiam saber, porque esses seres, essas entidades, controlam os deslocamentos espaço-

tempo, mas nesta Dimensão.
Eles não podiam perceber que a Luz que é emitida pelo cinturão de Órion e, em particular, por Betelgeuse, iria

chegar sobre a Terra.
Sobretudo não durante a mesma época que a Cruz.

Tudo isso chega ao mesmo tempo.
É uma ópera cósmica que vai se apresentar, com a intervenção da Confederação Intergaláctica da Luz, e

também com a intervenção das irradiações cósmicas que vocês denominaram Onda Galáctica, que vem, se
vocês quiserem, juntar-se à irradiação de Betelgeuse, à irradiação de Alcyone, às influências gravitacionais da

Cruz e às influências gravitacionais de Hercólubus.
Tudo isso vai se encontrar a partir deste verão (inverno, no hemisfério Sul).

***

Questão: qual é o papel da 4ª Dimensão?

Plano de vida intermediário.
A vida não é sustentada na 4ª Dimensão.

É um estado intermediário.
Há vidas estabilizadas, no plano Vibratório, na 3ª, na 5ª, na 9ª, na 11ª, na 18ª, na 24ª, por vezes na 21ª

Dimensão e além disso.
Mas o que são denominadas 4ª, 6ª, 7ª, são planos de coesão, onde não há Consciência propriamente dita,

estabelecida.

*** 

Questão: uma saída no corpo astral impediria de ir ao corpo de Estado de Ser?

Não, absolutamente não.
Mas, simplesmente, são dois modos Vibratórios totalmente diferentes.

Mas há seres que se divertem, e foi o caso na minha vida, quando eu era Merlin, nos mundos astrais e há tal
atração pelo mundo astral, há tal capacidade para agir sobre o ambiente, que isso os faz tomar bexigas por

lanternas, vocês são persuadidos de que é a Luz.
Mas há uma diferença essencial que é preciso assimilar, entre o que se chama de mundo ‘astral’ e de mundos

espirituais.
O mundo astral, vocês compreenderam, pertence à matriz.

As luzes se irradiam, ou seja, elas vão do interior para o exterior.
Elas não estão no interior das formas.

De acordo?
Nos corpos de Estado de Ser, seja na 5ª, na 11ª e bem além, a irradiação é interior.

Quer dizer que a Luz está no interior, é o corpo que é luminoso, não é a irradiação que é luminosa.
É exatamente o inverso entre o astral e os corpos espirituais.

***

Questão: as luzes que podemos ver na meditação vêm de nós ou de outras Dimensões?

Tudo é possível.
Vocês podem ver simplesmente uma luz astral, vocês podem ver luzes relacionadas à ativação do 3º olho, que

passa por algumas etapas durante a ativação, justamente, do Sahasrara, vocês podem ter acesso a
percepções ligadas a luzes pertencentes a outras Dimensões, tudo é possível.

Tudo depende do que você vê.
E é muito vasto, como domínio.

A própria visão do 3º olho vai se manifestar por cores pontuais, precisas, que giram umas nas outras.
Que resultam, por vezes, em rostos.

Os rostos são as memórias das suas próprias vidas passadas, são os rostos que vocês tiveram no passado.
Por vezes vocês veem formas geométricas.



Essas formas geométricas são o que subtendem o mundo astral.
E depois, vocês começam a entrar nas formas onde as luzes, efetivamente, não estão mais no exterior ou em

um ponto como no seu 3º olho, mas vocês começam a perceber as entidades da pura Luz autêntica, que
estão, portanto, invertidas com relação ao que vocês veem.

Por exemplo, se houver, entre vocês, quem seja clarividente e que observa, por exemplo, quando o Arcanjo
ANAEL chega, ele vê um nevoeiro branco com uma forma longilínea.

É o que os seus olhos dissociados percebem da Luz.
E vocês têm o hábito de falar de aura, de irradiação.

Vocês veem, ao redor dos seres, uma irradiação exterior.
Não me digam que vocês veem a Luz no interior do corpo físico.

Há alguns que podem fazê-lo, mas são muito, muito raros.
Há muito poucos que são capazes de ver a Luz interior.
O que vocês veem é uma manifestação exterior da Luz.

Mesmo os chakras.
Vocês veem a contraparte etérea, astral, dos chakras, mas vocês não veem a realidade espiritual dos chakras.

Porque a realidade espiritual está em uma irradiação que está em outra direção e que é a própria Luz.
Não confundir a irradiação com a Luz.

Isso é típico da reversão que existe nesta Dimensão dissociada.
Portanto, um ser de Luz é um ser que é da Luz.

A sua forma é Luz.
A irradiação não se expressa sob a forma colorida, expressa-se sob a forma de Vibrações.

Mas, quando vocês estão na sua Dimensão dissociada, vocês podem ver a Luz e a irradiação quando têm
acesso, vocês mesmos, a esta visão ligada ao Estado de Ser.

*** 

Questão: o petróleo é o sangue venoso da Terra, e a água o seu sangue arterial?

Sim. Podemos também dizer o inverso.
O sangue que está escondido é o sangue arterial.

O sangue que é visível é o sangue venoso.
O sangue espesso, é o sangue carregado de tóxicos, aquele que vocês queimam, que vocês chamam de

petróleo.
E o sangue puro, é a água salgada, é o sangue arterial.

As duas visões podem se completar.

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, fiquem bem.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas saudações e todos os meus agradecimentos por terem

sido tão atentos ao que lhes disse.
Eu lhes digo até muito em breve, fiquem bem, na Paz e no Coração, sobretudo, e jamais se esqueçam da

Alegria.
E sorriam.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article0745.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-16_mai_2010-article0745.pdf
16 de maio de 2010
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Eu devo dizer, inicialmente, que houve intervenções que os debilitaram um pouco.

Então, como sabem, eu que gosto que vocês 'girem as bicicletas', vou lhes explicar porque. 

Inicialmente, transmito-lhes minhas saudações e, sobretudo, àqueles que jamais eu havia visto ainda, jamais
percebido, em seus casulos de Luz. 

Então, de início, devo dizer que meu modo de proceder é o Fogo por atrito, quer dizer que eu gero em vocês, através
das perguntas que vocês me colocam, a necessidade de girar ainda mais rápido a bicicleta [mental]. 

Prestem atenção porque a bicicleta derrapa sobre a neve, não é? 

Portanto, tudo isso é para lhes dizer que a força com a qual vocês vão pedalar, ou seja, provocar a sua cabeça, ao
final de certo tempo, os obriga a descer da bicicleta e a capitular diante da força da Verdade do Coração e do

Amor. 

Aí está porque gosto muito de rir com vocês, cada vez mais.

É porque eu gosto de ajudá-los em suas perguntas mais comuns, eu diria, porque é através do comum que se
encontra o extraordinário, certamente, e que se transcende a diferença comum-extraordinária para ir para mais

autenticidade e simplicidade. 

Então, caros amigos, com todas as minhas saudações e o meu Amor, eu lhes dou imediatamente a palavra.

***

Questão: segundo Anael, a França seria poupada das perturbações climáticas. Por quê?

Porque vocês têm uma tradição, se quiserem, onde as bicicletas giraram muito.

Então, na medida em que as bicicletas giraram demais, vocês tornaram rígida uma série de coisas e é preciso bem
compreender que não ter perturbações climáticas não é necessariamente uma vantagem, porque aqueles que se

deixarem perturbar mais são aqueles que irão aceder, talvez, primeiro, eu diria, às Dimensões Unificadas. 

Portanto, quanto mais se está a oeste desse continente, mais há resistências ligadas ao mental que impedem o
estabelecimento da Luz, de maneira também rápida como o será, por exemplo, nos continentes como a América do

Sul. 

O.M. Aïvanhov - 29 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-qDi49v1BGIU/Uej3SAhi0JI/AAAAAAAACqE/FlR5HwznNu8/s1600/000+omraam+-+29.05.2010'.JPG


Há povos que, hoje, estão muito mais próximos das Dimensões Unificadas que os povos ocidentais, em particular os
europeus do oeste, porque tiveram (tivemos, porque dele fiz parte), terrenos propícios a uma série de seguranças que
foram instaladas, que nos fecharam, de algum modo, em uma espécie de torre de marfim, tornando-nos talvez mais

dificilmente acessíveis e permeáveis à Luz. 

O que não é o caso, por exemplo, para os povos, como vocês vão vê-los em breve, da América Latina. 

E eu os lembro aliás de que eu disse, há aproximadamente 18 meses, que os povos, as primeiras pessoas a viverem a
Ascensão de maneira consciente, seriam encontradas na América Latina.

O que não quer dizer, certamente, que vocês não terão qualquer evento de natureza climática.

Isso quer dizer, simplesmente, que a prioridade não está no nível climático e no parto, se quiserem, como disse Neige
agora pouco (nota: referência à intervenção de Snow, de hoje).

*** 

Questão: para o que se dirige a Índia?

Onde você quer que ela se dirija?

Como em todos os países, é preciso bem compreender que vocês estão submissos a uma influência coletiva.

Esta influência coletiva não é cármica, propriamente falando, ela é matricial, quer dizer que ela está submissa a
influências ligadas à sua própria cultura que tem existido desde muito tempo. 

A Índia é um país onde está o melhor lado da ilusão mais cômica, eu diria.

Mas, entretanto, há Verdades essenciais que estão presentes na Índia, como em todos os países, não é? 

Entretanto, existem continentes, existem culturas, onde uma série de modificações é mais evidente a levar no nível
coletivo, certamente.

Portanto, no nível dos continentes sub-indianos, as coisas irão a seu ritmo. 

No momento, vocês sabem, para os homens, não está evidente um parto.

Isso quer dizer que é algo que vai tocar inicialmente os continentes ou as culturas, de início da América Latina, em
seguida países asiáticos. 

É lá aonde vão se revelar os movimentos tectônicos mais importantes, que vão se traduzir por fenômenos geofísicos
dos quais vocês ouviram falar muitas vezes, certamente, e portanto vocês estão a par. 

Então, obviamente, a transformação não é a mesma para toda a humanidade, mas toda a humanidade passa pela
porta da transformação.

Algumas transformações irão para algo de muito mais etéreo do que outras transformações e em meio mesmo às
culturas ou aos continentes ou subcontinentes. 

Não se pode dizer que tal continente irá para tal lugar e que tal outro continente irá para tal lugar.

Obviamente, há predisposições, não é? individuais, que vão uni-los, aliás, a um continente como a um outro
continente, independentemente da sua cultura ou do seu continente de origem. 

E quando eu digo uni-los, não é uma visão da mente, no nível vibratório.

Vocês vão ver: naquele momento, vocês irão viver transformações que irão colocá-los em meio a agrupamentos
profundamente diferentes de acordo com o seu sistema de Crenças, eu diria, e sobretudo, de Vibração.

*** 

Questão: as Antilhas fazem parte das mesmas Vibrações que as da América do Sul?

Sim, completamente.

Todos os países situados não muito distante da América Latina, as ilhas, até mesmo, em meio a alguns mares, fazem
parte desse mesmo «futuro» Vibratório. 

Na lógica, se quiserem, manifestações ligadas ao que já disse desde vários anos, em relação ao vulcanismo, por
exemplo.

São os povos que estão os mais prontos para viverem o Fogo, o que chamei, parece-me, há quinze meses, de grelha-
planetária.



***

Questão: por que a juventude parece estar na perdição (álcool, violência, sexualidade, etc.)?

As razões são múltiplas.

A humanidade foi condicionada, desde a existência da sua mídia moderna, a criar esta violência, a criar esta
depravação. 

Mas não esqueça também que, entre os mais jovens que se encarnam hoje, são geralmente almas que responderam,
elas ouviram em algum lugar no universo, nas Dimensões Unificadas, que haveria uma grande festa em algum lugar,

uma festa inacreditável.

E o que fizeram todas essas almas?

Elas quiseram se encarnar sobre a Terra. 

Então, elas desceram na matriz e (para a maior parte, não todas, porque há as que se lembram, entre as almas
índigo, cristal, diamante, que elas eram) elas se encontraram presas em um mundo que não é o seu mundo.

Elas participam, à sua maneira, através da resistência, através do que eu chamei de Fogo por atrito (a bicicleta que
gira na cabeça, vocês se lembram), à sua maneira, na emergência da Consciência Unificada, porque, para que uma

Consciência Unificada possa emergir, é preciso Fogo, muito Fogo. 

O Fogo do Espírito, certamente, mas, por vezes, para fazer nascer o Fogo do Espírito, é preciso que o Fogo da Terra e
o Fogo das resistências da personalidade sejam manifestados.

Portanto, ainda uma vez, atenção ao ponto de vista que vocês colocam sobre as coisas.

Então, há quem diga ‘olhar’, outros, que dizem ‘ponto de vista’. 

Eu empreguei também o olhar, como é que isso foi chamado por Um Amigo? 

Borboleta, lagarta.

Isso depende do olhar que vocês colocam. 

Portanto, atenção, aí também, para não estarem limitados ao olhar que vocês colocam, porque quando vocês
colocam um olhar nesse mundo da Dualidade, vocês emitem necessariamente um julgamento. 

Assim que um olhar se colocar sobre um acontecimento desse mundo, ainda que você seja um jovem que é atraído
pelas jovens, você irá fazer um julgamento de valor: ela é bonita/ ela não é bonita, ou então, se você fir muito

romântico: ela é romântica / ela não é romântica, ou então, se você estiver na Vibração: ela vibra ou ela não vibra,
mas é assim mesmo um julgamento de valor, não é? 

Vocês adotam o mesmo princípio quando dizem: o que vão se tornar todos esses jovens que estão na violência?

Eu sempre disse e sempre lhes disseram, não se preocupem com os jovens.

***

Questão: nos tempos que estão chegando, o fato de se agrupar para pedir a Maria seria mais útil do que recorrer à
proteção Mariana individualmente?

Creio que Cristo disse: «quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês».

É evidente que, a partir do momento em que vocês forem vários, com uma intenção comum, a intenção é, como
dizer, mais eficaz, mais imediata, antes. 

Eu tenho assim mesmo que ponderar esse discurso, cara amiga, pelo fato de que falar de proteção externa não quer
estritamente nada dizer.

Ainda que Maria esteja aí para socorrê-los, ela vem salvá-los no sentido, não de uma salvadora, mas no sentido
daquela que vai cobri-los com o seu Manto e com a sua Vibração.

Isso é uma coisa. 

Agora, enquanto vocês imaginarem que lhes seja necessário serem protegidos, é também uma forma de Dualidade. 

Eu não quero dizer com isso que não é preciso pedir, que não é preciso solicitar proteção, mas que, talvez, seja preciso
começar a encarar que, se vocês estiverem na Luz, vocês não têm necessidade nem de velas nem de eletricidade,

talvez não hoje, para o instante presente, porque eu os coloco mesmo no desafio de fazer funcionar um computador
com a sua mente, não é?



Isso será difícil para funcionar. 

Mas quando vocês estiverem recobertos pelo véu de Maria, vocês serão guiados, literalmente, pela Inteligência da
Luz, vocês serão colocados a vibrar e vocês serão levados, de diferentes maneiras, aos lugares onde terão que estar.

Vocês não terão que se incomodar com qualquer Dualidade. 

Se a Luz, em vocês, crescer suficientemente, nem um cabelo da sua cabeça poderá ser tocado. 

Lembrem-se também do que foi dito pelo bem amado João: «um será resgatado, o outro será deixado». 

O que faz isso?

Simplesmente, a potência da sua Vibração Interior, da sua abertura do Coração e da Luz, nada mais. 

Lembrem-se de que a Luz está se estabelecendo, a Luz Unitária não é, como dizer, não é mais perturbável em sua
Dimensão, mesmo pelo jogo da dualidade, pelo jogo da Sombra e da falsa Luz. 

Se vocês mesmos estiverem neste estado Vibratório ou se vocês tenderem a se aproximar e a vivê-lo, como podem
mesmo pensar que algo possa lhes acontecer e que possa impedi-los de aceder ao que vocês são?

Com ou sem o corpo. 

A partir do momento em que a Inteligência da Luz se manifestar de maneira tangível e total sobre a Terra, naquele
momento, como vocês denominaram isso, a Divina Providência, estará em operação, tanto para nutri-los como para

protegê-los e para iluminá-los. 

É preciso sair do seu contexto linear habitual da dualidade onde eu saco um bilhete para comprar o que comer, ou
prevejo o que vai acontecer amanhã. 

Obviamente, o sistema de medo no qual todos vivemos, nos fez, como dizer, prever ou tentar prevenir algumas
coisas, em particular as coisas desagradáveis: faltar dinheiro, faltar alimento, faltar um lugar para viver, faltar

proteção. 

Mas vocês creem que a Luz que está chegando vai deixar as suas próprias Sementes de Estrelas em uma situação que
poderia comprometer a sua própria Luz?

É impossível. 

Então, obviamente, vocês não sabem e nós não sabemos quanto tempo pode durar este período de tribulação ou de
revelação.

Mas, neste período, não esqueçam que vocês estão sozinhos para poderem dar o último passo para a Luz, mas que,
quando o tiverem dado, não esqueçam que somos uma multidão bem maior do que vocês, ao redor de vocês. 

Há quantos habitantes sobre o planeta atualmente?

Não sei, talvez 7 bilhões.

Há tantos Anjos guardiões, há o conjunto da Confederação Intergaláctica, há Maria com suas Irmãs, há nós, os
‘Croûtons’, há os Anjos do Senhor (o conjunto da Frota Intergaláctica de 3a. Dimensão unificada que colocaram os

pés na Terra, eu os lembro), há os Arcanjos. 

Então, vocês, obviamente, quando falam de Arcanjos na sua compreensão e na minha também, em minha vida, eu
imaginava, por exemplo, o Arcanjo Miguel derrubando o dragão com sua capa azul, com os seus anéis cor de fogo.

Então, essa é uma visão específica, mas o Arcanjo Miguel não é unicamente isso, não é? 

Nos mundos Unificados, não temos unicamente uma única forma, nossas formas são mutáveis, elas não são fixas
como a sua nesta Dimensão. 

Nós somos Consciências e a Consciência de Miguel é algo.

Se o vissem, em seu céu, em sua Dimensão original, mas isso bastaria para mudar a face do mundo. 

Imaginem uma Embarcação de Luz palpitante e vibrante que teria milhares de quilômetros de largura, uma asa
gigantesca.

Então, vocês veem, estamos muito longe das visões do Arcanjo derrubando o dragão, não é? 

Vocês ainda não têm ideia, como explicar isso, da potência do Fogo do Amor e da Luz que está a caminho e que
está ao seu lado.

Muitos seres humanos ainda não têm consciência do que está chegando. 

Então, certamente, durante a minha vida outros tiveram visões, mas uma visão muito dualista, porque estávamos
ainda na dualidade, apesar do nosso grau de Consciência em que tínhamos visto chamas. 

Muitos profetas anunciaram, mas é preciso ir além da aparência da visão.

É preciso ir para o significado profundo de um acontecimento, mesmo ocorrendo em sua dimensão, que é
completamente outra coisa. 

Então, talvez não haja melhor imagem, no momento, do que o que disse Um Amigo ou outros, a propósito da
lagarta e da borboleta. 

Estou desolado, mas se lhes falar da grelha planetária, vocês terão medo.

Mas há a grelha planetária e há o significado da grelha planetária.

A grelha planetária é o que vem queimar a ilusão. 



Como vocês querem existir na Eternidade e na sua Dimensão original, sem queimar, literalmente, a ilusão? 

É impossível.

*** 

Questão: poderia nos falar da atividade dos Anjos do Senhor?

A primeira coisa que deveria dizer-lhes é que não tenham medo.

Os Anjos do Senhor são seres de 3ª Dimensão Unificada que jamais passaram pela separação matricial que é a de
vocês e que foi a minha, ou seja, eles são desprovidos de emoção. 

São grandes telepatas que vivem em estruturas de carbono, mas diferentes da estrutura humana.

Eles são, entretanto, humanoides.

São pequenos seres brancos cobertos de um macacão branco, não confundir com os maus rapazes ou os seus acólitos
que foram chamados de ‘pequenos cinzentos’, ainda que a morfologia seja sensivelmente a mesma. 

A diferença essencial é que os seres ligados a esta Dimensão de Anjos do Senhor são seres de puro Amor, mas eles não
têm o lado emocional, como dizer, do humano. 

Então, agora, a sua missão é aquela anunciada já quando Sri Aurobindo era João e quando recebeu, sob o ditado de
Cristo, o Apocalipse, não é? 

Os Anjos do Senhor são aqueles que virão assisti-los, mas não apenas os Anjos do Senhor, há também todas as
Consciências da Confederação Intergaláctica da Luz.

***

Questão: não mais ter vontade, projeção, criatividade, está relacionado com o que se vive?

Para a maior parte de vocês, sim.

Alguns devem continuar as suas atividades, em meio às suas diferentes esferas de vida, como se nada estivesse
acontecendo.

Outros, por outro lado, têm um impulso tão forte para a Unidade, que tudo o que lhes dava prazer, na dualidade,
está desaparecendo. 

Como eu disse, a um dado momento, muitos tinham a nádega entre duas cadeiras, ou seja, ao mesmo tempo um pé
ou uma nádega na 3ª Dimensão e o outro lado que já estava na 5ª Dimensão.

Hoje, há seres que são tomados de um frenesi de ação e outros que, pelo contrário, vão viver, poderíamos dizer, uma
inatividade total com a imersão da Luz no Estado de Ser e na Vibração Unitária. 

Compreendam bem que, cada um, vocês têm funções e papéis diferentes no que está vindo.

Alguns deverão ancorar a Luz, e ancorar a Luz necessita do que vocês chamariam, na sua Dimensão, de inatividade.

Ancorar a Luz se faz na ausência de ação no mundo exterior.

Para outros, isso será o inverso. 

Tudo pode ser visto.

Mas vocês constatam, todos vocês, de uma maneira ou de outra, que as coisas estão mudando, em vocês como no
mundo. 

Então, cada um vive as mudanças ao seu modo, em função da sua capacidade para integração da Vibração, mas
também em função da sua própria função e do seu próprio papel no que está por vir. 

Alguns vão sentir Vibrações, por exemplo, que lhes tomam a cabeça, em lugares que jamais sentiram.

Outros vão sentir Vibrações muito fortes no nível do nariz, que é a ativação da 12ª lâmpada [‘andrógino primordial’].

Portanto, cada um vive coisas incomuns, novas. 

Há quem esteja implicado, por exemplo, em uma relação e, de repente, se pergunta o que faz nesta relação.

Mas tudo isso faz parte das mudanças e dos ajustes também, necessários, para ajudá-los a ir para o que vocês são. 

De qualquer modo, é muito simples, eu já disse.



Se vocês sentirem que algo muda, se lhes for preciso lutar, se lhes for preciso empregar uma energia considerável para
remetê-los aos esquemas antigos, significa que isso não está certo para vocês. 

Lembrem-se de que a Luz é simples, de que a Luz é evidência, de que a Luz é facilidade. 

Ela não tem que fazer suas cogitações mentais, ela não tem que fazer seus giros de pedais nas bicicletas.

Ela tem simplesmente necessidade de que vocês deixem estabelecer a facilidade, a Fluidez e a sincronia. 

Aqueles de vocês que já confiaram na Luz, apercebem-se de que, quanto mais vão para a Luz, mais as coisas se
tornam simples, que tudo o que era complicado, que levava sua vida adiante, desaparece. 

Quanto mais vocês vão para a Luz, mais isso se torna simples.

Se as coisas permanecerem complicadas, significa que vocês estão resistindo à Luz e isso não pode ser de outro modo. 

Podemos ser alguém de uma grande Luz e ter muitas resistências, porque temos um mental muito forte.

Podemos, ao contrário, vir de uma Dimensão que eu diria inferior (mas não vejam aí noção pejorativa, porque isso
nada quer dizer, nos mundos Unificados, digamos, de uma Dimensão menos expandida) e termos menos resistências e

vivermos a Luz com uma maior acuidade nesta Dimensão. 

Portanto, cada caminho é diferente, cada vivência é diferente, cada percepção é diferente, mas, no conjunto dessas
vivências, no conjunto dessas percepções, vocês devem reter assim mesmo que, quanto mais vocês forem para a

evidência e para a simplicidade da Luz, mais sua vida tornar-se-á fácil.

Quanto mais vocês resistirem, mais ela tornar-se-á difícil.

Isso é uma regra quase absoluta. 

***

Questão: se Deus e diabo são equivalentes, por que o termo Deus é por vezes empregado nas canalizações, mesmo
por Maria?

Não, Maria jamais fala de Deus, ela fala do Divino e eu a chamo, aliás, de Divina Maria.

A etimologia da palavra Divina nada tem a ver com a etimologia da palavra Deus.

Agora, vocês devem aprender ou compreender e viver o fato de que as forças opostas à Luz sempre se serviram da
Luz, invertendo-a.

Isso vocês o viveram através das revelações das Chaves Metatrônicas, através de tudo o que é jogo Sombra / Luz,
nesta densidade.

Vocês sabem que a sombra projetada, por exemplo, está ligada à insuficiente transparência que existe nesta
Densidade.

Nos mundos Unificados, a sombra não pode existir, ela não existe, tudo é transparência.

Mas quando eu lhes digo transparência, como vocês podem compreender a transparência, uma vez que não a
vivem?

Vocês têm o hábito de certa densidade, de certo peso.

Quando vocês percorrem os caminhos do Estado de Ser, quando vocês têm acesso à Verdade, além da matriz, vocês
penetram estados de Consciência e fenômenos ligados a visões, ligados à Consciência, ligados à percepção de cores e

de formas que estritamente nada têm a ver com o que existe neste Plano.

Agora, é preciso compreender que o verdadeiro Deus, se o quiserem chamar assim, o que nós denominamos a Fonte,
manifestou-se através de uma Deusa que é a Criadora.

Mas Deus é unicamente o nome que se deu Yaldébaoth, ou seja, a entidade «Suprema» («Suprema» entre aspas,
Supremo imbecil, pode-se dizer hoje), que quis imitar a Criação da Fonte, que construiu o que vivemos e o que vocês

vivem hoje, isto é, a ilusão.

Simplesmente, vocês estão tão aclimatados a esta ilusão que vocês, que nós todos acreditamos (eu também, o
primeiro, quando estava vivo nesta Dimensão) que havia leis que existiam nesse mundo e a primeira dessas leis nos

fazia crer que nós nos reencarnávamos para irmos progressivamente para uma liberação.

Mas isso é impossível.

Os únicos seres que estavam livres da matriz, vocês os conhecem.

É Cristo, ele jamais esteve sujeito à influência da matriz.

É Maria.

Os dois únicos a terem conseguido extrair-se da matriz inteiramente, o fizeram pelos Anjos.

É Enoque e Elias.



Os outros seres ditos realizados, dos quais eu fiz parte na minha vida, foram colocados em uma bolsa de Luz para
evitar que tivessem a necessidade de se reencarnarem, isso foi semelhante para Sri Aurobindo, foi semelhante para

Um Amigo, foi semelhante para os 24 Croûtons que nós somos.

Nós fomos colocados em uma esfera Vibratória que era como uma espécie de proteção, de casulo, que nos evitou de
reencarnarmos, até o momento em que a matriz começou a dar sinais de enfraquecimento e o momento em que

pudemos realizar a nossa missão.

Portanto, o que é chamado de Deus, é simplesmente a entidade Yaldébaoth que veio dos Dracos não redimidos, que
veio da Ursa Maior e que se intitulou Criador, enquanto que apenas modificou a Criação existente neste planeta,

como sobre outros planetas, que foi criado por Maria.

Isso lhes mostra a que ponto de impregnação a Fonte foi falsificada e transformada pela impregnação de Deus,
porque se emprega a palavra Deus a torto e a direito, não é?

E, obviamente, quando vocês pronunciam a palavra Deus, o diabo não está longe, certamente, dado que é a
mesma entidade.

É ele quem foi chamado de grande Shatane, o administrador desse mundo ou, se preferirem, Satã.

Deus lhes fala de Diabo, obviamente, eis que ele tem interesse em manter a dualidade, e o único modo de manter a
matriz é privá-los da Unidade.

É lógico.

Portanto, quanto mais se criar, na humanidade, um sistema de controle humano, um sistema de controle mental, o
que vai ocorrer?

Haverá inicialmente modificação das forças gravitacionais, para fechar um sistema solar no interior de si mesmo e
privá-lo da irradiação da Fonte.

Coisa que foi realizada há mais de 300.000 anos.

Em seguida, isso irá induzir, nesse sistema privado da Fonte, comportamentos de ação/reação e criar uma lei
maravilhosa que se chama Carma, à qual alguns vão aderir dizendo: «vou purificar meu Carma para aceder à

Unidade».

Como uma expressão que diz: vocês podem sempre correr, aliás, todos muito correram e pedalaram, não é?

E depois, um dia, vocês acedem, como alguns de vocês aqui, à Vibração do Coração.

E como alguns de vocês aqui, vocês penetram as esferas do Estado de Ser.

E aí, todos os véus caem.

Vocês compreendem a diferença entre uma vivência e uma Crença, e vocês compreendem que o ser humano, a
Consciência humana limitada, se deixou fechar nas Crenças: a Crença da doença, a Crença da morte, a Crença do
nascimento, a Crença das religiões, a Crença em um salvador, a Crença em algo do exterior e vocês exteriorizaram

esse mundo e vocês levaram, e nós todos levamos, esta Criação a ser o que ela é.

Nesta Criação, felizmente, grandes Seres e muito grandes Arcanjos mantiveram, escondida no interior do ser humano,
uma parcela da Eternidade que se pode mesmo chamar de corpo Divino ou Deus em Si, não Deus, certamente, em Si,

é a Fonte em Si.

É tempo, hoje, de dar a César o que é de César.

Deus, Diabo, participam da mesma dualidade e da mesma Criação falsificada.

Deus se quis Criador, mas o Criador é a Fonte e vocês são a Fonte.

Quando vocês vivem o Estado de Ser, quando vocês acedem ao Sol, como eu o fiz em minha vida, quando da
minha primeira revelação meditando frente ao Sol, naquele momento, o mundo jamais irá lhes parecer mais do

mesmo modo.

Vocês chegam muito claramente, com o olho da Consciência, com o olho do Coração, a fazer a diferença entre a
Verdade e a falsificação.

Vocês chegam a fazer a diferença entre o que é chamado de Deus e o que se chama de Verdade.

Não é uma visão da mente, não é uma Crença, é uma experiência.

Essa é toda a diferença.

***

Questão: o que significa se abandonar à Luz?

Então, eu creio que há alguém que fala muito melhor disso, que é o Arcanjo Anael, que longamente se expressou,
durante o mês de maio e junho do ano passado.

Eu os engajo então a ali extrair o que chamamos de abandono à Luz.



Eu, eu posso dar-lhes exemplos extremamente simples.

O ser humano resiste à Luz porque toda a nossa vida é resistência.

A vida que levamos nesta Dimensão é resistência.

Vocês bem veem que se abaixar para ir cultivar legumes, ou trabalhar, custa energia, nada é gratuito.

É toda a diferença com os mundos Unitários, onde tudo é gratuito, onde tudo é doação e onde tudo é abandono.

O abandono participa da doação.

Abandonar-se à Luz é aceitar que a Luz e a Vibração do Coração, que é a mesma coisa, são capazes de conduzir e
dirigir a sua vida segundo os princípios da Unidade, mesmo na Dualidade.

No abandono à Luz, todas as Graças se manifestam a vocês, sem exceção.

Vocês não vivenciam mais qualquer situação de falta, qualquer situação de medo.

O medo é o oposto do abandono, mas, o que quer fazê-los crer o seu cérebro?

Ele quer fazê-los crer que, se vocês se abandonarem, vocês terão ainda mais medo.

É maravilhoso, não é?

O seu cérebro passa o tempo a fazê-los ter medo, uma parte do seu cérebro.

E todo o seu sistema (educativo, familiar, afetivo, social, político, econômico), é baseado no medo.

E em nada mais, unicamente no medo.

***

Questão: as preconizações que você dava, na sua vida, para colocar a Consciência sobre cada ato quotidiano,
continuam atuais?

Completamente.

Estar no instante presente é o que irá aproximá-los, mais perto, da Luz.

Enquanto vocês estiverem no instante passado ou no instante futuro, vocês não podem ser vocês mesmos.

Enquanto vocês não estiverem alinhados à sua própria Presença, isso necessita de uma Consciência, mesmo em meio
à comum, de estar no instante.

Quantas coisas vocês fazem (eu também, em minha vida) de maneira automática, como comer, como todas as
atividades da vida quotidiana, que se tornam automáticas?

O ser humano é um ser, no nível desta densidade, um ser de automatismo e, efetivamente, é muito sedutor ter
automatismos.

Lembrem-se, talvez, se vocês dirigirem, de como era difícil no início e como se tornou fácil depois, para a maior parte
de vocês, eu não falo daqueles que têm acidentes todo o tempo.

Entretanto, o aprendizado resulta no automatismo e o automatismo resulta no sono.

Olhem as Crenças nas religiões, as Crenças na Luz.

Crer na Luz não basta para viver a Luz.

Crer em uma pós-vida não basta para viver a pós-vida.

Enquanto vocês não tiverem a experiência, vocês permanecem seres de Crenças.

Ora, hoje, a experiência está ao alcance do Coração.

Se vocês se alinharem no instante presente, se vocês estiverem na natureza, se vocês evitarem de comer muito, se
vocês beberem muita água, se vocês se imergerem na natureza, se vocês permanecerem simples, a Luz vai fulminá-

los porque, nos tipos de vida ou no tipo de Consciência que colocarem, haverá simplicidade, mas, lembrem-se sempre
de que a Luz é simples.

Apenas o mental quer fazê-los crer que o inverso é que vai levá-los para técnicas de aprendizado diversas e variadas
indo tranquilizá-los.

Vocês têm a impressão de compreender o universo, mas jamais, no entanto, os cientistas, exceto talvez alguns
despertos, estiveram tão longe e ao mesmo tempo, paradoxalmente, tão próximos da Verdade.

***



Questão: os intraterrenos vão participar desse movimento planetário?

Eles já participam, desde algum tempo.

São eles que prepararam, agora, muitas coisas com vistas a esses momentos, desde já vários anos, como vários canais
agora o disseram.

Os intraterrestres têm um papel a desempenhar, certamente.

Nós temos, todos nós, um papel a desempenhar e vocês, sobretudo.

Então, os papéis são vários.

Do mesmo modo que cada ser humano da superfície tem um papel que lhe é específico.

Mas vocês não têm que saber qual é esse papel porque, na Inteligência da Luz, se vocês viverem a Luz, o papel se
estabelece sozinho.

Mas enquanto o seu mental lhes disser: «eu devo procurar o meu papel ou o meu lugar», vocês não estão na Luz,
vocês estão na busca e vocês estão na cabeça.

As manifestações Vibratórias ligadas às Radiâncias Arcangélicas, ligadas às intervenções Micaélicas, de Maria e as
nossas, como foi o caso, no início do ano, às 19h (hora francesa), tiveram apenas um objetivo, o de aproximá-los da

sua Presença a vocês mesmos, porque tudo está aí.

Nada está em outra parte, é o seu mental que quer fazê-los crer que tudo está em outra parte, em outro lugar,
ainda que, por vezes, efetivamente, alguns seres sejam levados, sejam impulsionados para mudar de lugar ou para

mudar de vida ou para mudar de ação, mas, em última análise, esses impulsos são apenas destinados a fazê-los
encontrar a sua própria simplicidade, a sua própria Verdade.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, vou agradecê-los por terem feito girar as suas bicicletas, moderadamente.

Eu vejo que as forças de resistência estão se esgotando em vocês, tanto melhor.

Eu lhes transmito todo o meu Amor mais caloroso possível.

Passem bem.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los neste espaço.

Vejo que havia casulos de Luz que eram já muito assíduos ontem e que continuam aí.
Vejo também algumas cabeças e alguns casulos de Luz que jamais vi.

Então, eu lhes digo a todos: sejam bem vindos neste espaço de troca.

Então, o meu modo de proceder é muito mais natural, eu diria.

Isso quer dizer simplesmente que procedo sempre por trocas: vocês me submetem algo, uma pergunta, e eu
ali respondo, estando, certamente, intimamente convencido e persuadido de que a resposta que dou vai

corresponder também ao mesmo gênero de questões que podem colocar outros seres, por toda parte, que
leem tudo o que posso lhes dizer.

***

Questão: a prática de amaroli (urinoterapia) [prática antiga de yoga] pode ser útil, nesse momento, para
hidratar-se?

Nesse objetivo não, absolutamente não, cara amiga.

Vocês são obrigados a ter suportes exteriores.

E na medida em que as Vibrações que percebem e sentem forem se intensificando e a Temperatura Vibratória
for aumentando, vocês são obrigados a ter apoios exteriores no nível hídrico.

Se minhas lembranças forem boas, essas técnicas, recuperadas de antigas tradições, têm virtudes
terapêuticas e não hidratantes.

***

Questão: o espaço / tempo foi totalmente descurvado?

Não, caro amigo, porque não posso ainda prendê-lo em meus braços.

Onde está o avanço da descurvatura do espaço/tempo?

O.M. Aïvanhov - 30 de maio de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-OrcD73qQWFY/UfHe4-G1AWI/AAAAAAAACtw/lYl3JApoXDc/s1600/000+omraam+-+30.05.2010b'.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Tudo vai muito, muito bem.

Tudo vai maravilhosamente bem.

Estamos extremamente felizes.

***

Questão: em tempo Terrestre, poderia ser mais preciso?

Bem, fenômenos solares, fenômenos climáticos, fenômenos geofísicos estão dançando a Rumba.

Portanto, tudo vai muito bem.

E, ainda uma vez, como disse na última vez, vocês nada viram.

***

Questão: segredos vão se revelar (sobre as pirâmides, por exemplo). Isso é ainda útil?

Mas, qual interesse?

O interesse pode ser, para alguns, em função da sua própria história, em função das suas próprias fontes de
interesse.

Mas os interesses de cada um são diferentes, não é?

Mas o único interesse essencial é a Luz e nada mais.

Lembrem-se também de que, na Luz e na Coroa Radiante do seu Coração, todas as respostas já ali estão.

Portanto, não percam tempo buscando respostas pela cabeça, já que a Luz irá lhes revelar tudo.

E o que lhes é revelado atualmente, tudo o que percebem através da economia, através de tudo o que lhes foi
escondido e tudo o que se desvenda a cada dia, está amplamente ligado à irrupção da Luz em meio à sua

Dimensão.

Mas, por favor, aceitem as revelações que acontecem, mas não vão buscar outras, pelo questionamento, na
sua cabeça.

Revela-se a vocês o que deve lhes ser revelado.

Se, para atingir a Luz, vocês não tiverem necessidade de outra revelação do que a Luz, vocês não terão mais
qualquer revelação nesta Dimensão.

Mas tudo será revelado, uma vez que tudo será realizado.

***

Questão: isso significa que não teríamos necessidade de revelações sobre os crânios de Cristal?

Absolutamente não.

Por que imaginar que vocês são dependentes de outra coisa do que de vocês mesmos?

Obviamente, muitas coisas são reveladas.

Mas não há revelação mais importante do que outra.

A melhor das revelações está frente a vocês mesmos.

Todo o resto, ainda, são apenas estratégias do seu mental para afastá-los da simplicidade.

Lembrem-se que não há qualquer resposta, em última análise, no exterior.
Vocês são a resposta.

É o mental que quer fazê-los crer que vocês não são a resposta.

Então, vão buscar nas pirâmides, nos crânios de Cristal ou em outros lugares, não sei onde.
Mas isso não tem importância, no final.

Não é porque vocês vão saber a quem pertencem os crânios de Cristal, não é porque vocês vão saber quem
são os Elohim – que eram esses crânios de Cristal, à época – que isso vai fazê-los avançar um iota (letra

grega).

Cada vez mais (e creio que isso foi dito, por mim mesmo e por alguns dos meus confrades, se pudermos
chamá-los assim), progressivamente e à medida em que os dias forem passando, ser-lhes-á necessário ir cada

vez mais para o essencial e para a Verdade.



Não em uma explicação da revelação, tal como a entendem, eu falo da Revelação da Luz e nada do que foi
ocultado será ainda ocultado.

Mas isso não quer dizer que seja necessário ir, com o mental, buscar explicações, não é?

Não é verdadeiramente a mesma coisa, sem isso, é ainda uma atividade mental.

A atividade mental, como sabem, é sempre sem fim.

***

Questão: foi lembrada a importância da saudação de Órion em caso de contato com outros seres.

Sim, e poderia ir mais longe.

Obviamente, é importante.

Mas há ainda o mais importante: é pôr em ação, na íntegra, a ‘lei de atração e de ressonância’.

Quanto mais vocês subirem para a sua Vibração do Estado de Ser e para a Luz Vibral, menos o que é oposto à
Luz poderá se manifestar a vocês.

A Vibração da Luz, do Supramental, como lhes disse antes Sri Aurobindo, é a proteção essencial.

Mas não é uma proteção.
Porque, quando vocês falam de proteção, como na minha vida, visualiza-se a dualidade, enquanto que, aí,

vocês penetram algo que é a Unidade.

Na Unidade não há lugar para a dualidade.

Em meio à Unidade, não há lugar para tudo o que fez a vida, até agora, sobre esta Dimensão.

Portanto, obviamente, na primeira fase, como foi dito, a ‘saudação de Órion’, o ‘Yoga Celeste’ e uma série de
coisas que lhes foram emitidas, podem ter a sua utilidade.

Mas não é preciso, aí tampouco, permanecer fixado em um ensinamento, qualquer que seja.

É preciso transcendê-lo.

E diante da irrupção cada vez mais forte da Luz, do que observamos agora, há cada vez mais facilidade para
simplesmente estabelecer-se em meio a esta Verdade.

E quanto mais vocês se estabelecerem em meio à sua Verdade da Luz Vibral, mais vocês vão estar alinhados
com a vontade do Universo e com a vontade da Fonte.

Como podem vocês imaginar que nesta Luz, possam manifestar-se a vocês forças que seriam opostas à Luz?

Isso é totalmente impossível.

Lembrem-se de que são, como disse Sri Aurobindo e como eu também disse, que são sempre as forças de
resistência que permitem manifestar a vocês a Sombra.

Quer dizer que vocês apenas podem viver a Sombra se existirem em vocês zonas de sombra.

É tão assim simples.

Quanto mais vocês sobem para a Vibração da Luz, mais vocês são libertados do que dava peso.

Há uma mudança de densidade.

O Arcanjo Miguel, intervindo em um outro momento, em uma obra que, na minha vida, eu tive a oportunidade de
ver e de percorrer na sua língua original – que eu nem sempre compreendia, mas não estava muito longe do

que eu podia compreender – o Arcanjo Miguel sempre falou da densidade, do peso e da leveza.

Quanto mais vocês forem para a Luz, mais vocês vão para a leveza, mas em todos os sentidos do termo.

Nessa leveza na qual vocês devem se estabelecer, nada do que é pesado poderá atingi-los.

Absolutamente nada.

Então, obviamente, a ‘saudação de Órion’, o ‘Yoga Celeste’, os protocolos que iniciamos desde o início do ano
(das 19 às 19h30 – horário francês – com os Arcanjos ou com as frações horárias de 10 minutos de cada

hora), são extremamente importantes.

Mas, amanhã, não serão mais importantes.

Porque vocês terão cruzado uma nova etapa, um novo patamar, se preferirem.

É para isso que é preciso ir.



Não é preciso cristalizar-se sobre as coisas importantes.

É necessário ir para o Essencial.

Então, eu não digo, hoje, que ainda não seja importante, eu digo simplesmente que é preciso se preparar para
ir para este Essencial.

Se vocês conseguirem se estabelecer na Vibração do alinhamento entre as Três Lareiras ou mesmo
estabelecer a sua Consciência de maneira suficientemente duradoura no seu peito, na Consciência do

Coração, tudo mais irá se tornar de uma simplicidade evidente.

Então, obviamente, enquanto vocês não experimentarem, vocês dizem: «contam-nos não importa o quê».

Mas é, no entanto, a estrita Verdade.

A ‘lei de atração e de ressonância’ não poderá mais ser bloqueada, de qualquer maneira.

Vocês irão se tornar cada vez mais transparentes nesta ‘lei de atração e de ressonância’.

Vocês irão manifestar a vocês o que a sua Consciência pensa.

Se vocês pensarem e Vibrarem o Amor, o amor manifestar-se-á a vocês.

Se vocês pensarem a Sombra, a Sombra manifestar-se-á a vocês.

Portanto, obviamente, no período de fazer este aprendizado, há técnicas que lhes permitem verificar,
Vibratoriamente, o que se manifesta.

Mas lembrem-se também de que, progressivamente e à medida em que vocês forem para esta leveza de ser
que reencontra a sua Dimensão de Estado de Ser, mais vocês tornar-se-ão completamente invisíveis para as

vibrações pesadas, em vocês, como no exterior de vocês.

O próprio princípio de translação Dimensional é isso.

***

Questão: essas técnicas foram apresentadas recentemente. Isso significa que esses contatos com
outras civilizações estão próximos?

Muito inteligente isso.

Estão muito próximos, efetivamente.

Muito, muito próximos.

Mas Miguel lhes disse igualmente outras frases.

Ele lhes disse que os Anjos do Senhor tinham tocado a Terra.

***

Questão: quando se fala de Anjos do Senhor, trata-se dos Vegalianos?

Completamente.

Aqueles que devem fazer-lhes guili-guili (cócegas) durante o seu sono, vocês lembram?

Para alguns de vocês, não todos.

***

Questão: essas intervenções dos Vegalianos durante o sono terminaram?

Ah bem, não estou a par.

Eles apenas começaram, parece-me, dado que pousaram na Terra, há aproximadamente 13 dias, parece-me,
se eu ainda souber contar em tempos Terrestres.

***

Questão: de onde provêm as manifestações de ícones ou de estátuas que choram?

Isso quer dizer o que, uma estátua que chora?

Isso quer dizer simplesmente que são lágrimas.

Então, obviamente, em algumas igrejas, vai chamar-se isso de lágrimas, porque é o grande sofrimento.



Mas são manipulações.

O que está chegando é a Alegria e unicamente a Alegria.

Cabe a vocês saberem se querem se estabelecer na Alegria ou no sofrimento.

Agora, o significado é o mesmo que todas as manifestações que eu anunciei e que são produzidas, no nível,
inicialmente, do despertar de vulcões e erupções vulcânicas.

Tudo isso está ligado, certamente.

***

Questão: qual é a origem dessas manifestações?

São bem diversas e variadas.

Há muito de pequenos malignos que se divertiram para criar isso.

Mas há também fenômenos reais.

Não esqueçam que a oração do homem pode por vezes ser muito potente.

Ela pode também gerar fenômenos de lacrimejamento ou fenômenos de estigmatização que não estão
completamente ligados às Energias e Consciências espirituais.

Se tivessem a possibilidade de ver Maria, eu posso lhes dizer que ela não chora.

Ela tem um sorriso feliz.

Vocês imaginam já um golfinho que sorri todo o tempo.

Então, vocês imaginam um golfinho em pé, que sorri, e vocês têm a imagem de Maria na sua Dimensão
original.

***

Questão: em que consistem os trabalhos dos Vegalianos durante a noite?

Isso foi anunciado pelo próprio Velgan (*).

Mas eu posso repetir, é muito curto: para verificar que suas estruturas estão mais fluidas para viver o que vocês
têm que viver.

Isso não se refere, obviamente, ao conjunto da humanidade, como foi dito.

Isso se refere a alguns seres, em número restrito sobre este planeta, que estão ligados, de uma maneira ou de
outra, aos ‘Anjos do Senhor’, seja por sua filiação espiritual – uma de suas quatro filiações espirituais – seja

mesmo por sua origem estelar.

***

Questão: a nutrição prânica é a nutrição do futuro?

O que você chama de futuro?
Um futuro próximo, amanhã.

Isso é completamente possível.

Muitos seres continuam a comer por hábito.

Será necessário falar com o ‘Cabeça de Caboche’ [maneira bem humorada de se referir ao canal Jean-Luc AYOUN],
aliás.

Vocês têm completamente a possibilidade de manter a sua forma, no nível físico, e de amplificar a sua
Consciência, simplesmente fazendo tentativa, não de jejuar, porque na palavra jejum há privação, mas

simplesmente de seguir realmente o seu apetite e não se colocar à mesa porque está na hora, como para a
maior parte das pessoas.

E vocês verão por vocês mesmos.

Tentem ingerir líquido, nem que seja apenas por três ou quatro dias.

Vocês verão por vocês mesmos.

Eu não posso lhes dizer melhor.

Ingerir líquido, isso quer dizer simplesmente ingerir o que é de natureza líquida, e não sólida.



Até prova em contrário, um desjejum é sólido, não?

Se vocês tomam suco no desjejum, é um alimento líquido.

Um suco de legumes é líquido.

Um legume não é líquido.

A razão é muito simples: a partir do momento em que vocês absorverem líquido, o que quer que absorvam, não
há esforço no nível do Plexo Solar, ou seja, do Manipura chacra, correspondente à digestão.

A Energia é muito rapidamente dirigida para o chacra do Coração.
É tão simples assim.

***

Questão: as sopas batidas (mixées) são consideradas como líquido?

Se for batida, ela é líquida, a sopa, não?

A menos que você tenha instrumentos um pouco específicos, mas me parece, durante a minha vida, que,
quando se batia algo e me traziam uma sopa, ela era batida ou com pedaços.

Portanto, se ela for com pedaços, ela é meio sólida, meio líquida.

Mas se ela for batida com um aparelho que atue assim, ela é líquida.

***

Questão: se o corpo físico tiver ainda necessidade de proteínas, onde encontrá-las?

Mas há as leguminosas, há os ovos, há as aves, para aqueles que ainda querem comer proteínas animais.

Mas isso é uma Crença.

Eu os lembro de que a necessidade de vitaminas, tal como foi descrita pela medicina moderna, é uma Crença.

Nada de mais.

O seu corpo está se tornando luminoso.

As suas células Vibram como algo que jamais existiu anteriormente.

Cada uma das células que os constituem é capaz de Vibrar sem qualquer suporte, para a maior parte de vocês
que seguem os caminhos da Transformação.

Isso é bom, porque, dentro de pouco tempo, vocês não terão mais nada para comer.

A Luz faz sempre bem as coisas.

Lembrem-se, vocês não podem sequer imaginar conceber até que ponto isso é verdadeiro.

***

Questão: o fato de não mais sentir fome significa que estamos nesse caminho?

Bravo.

Vejo que estamos tratando com uma elite muito inteligente, hoje.

E isso não foi humorístico.

Eu aprecio isso.

***

Questão: não mais se sentir em sintonia com o trabalho ou com o lugar em que se vive, releva do
mesmo processo de transformação?

Bravo.

***

Questão: como fazer com as malas?

Soltando-as, caro amigo.



Isso não é tão simples assim...

Isso é a cabeça que o faz crer assim, caro amigo.

A partir do momento em que você considera que há um objeto, que é uma mala, que, simbolicamente,
corresponde aos seus pesos, basta soltá-lo.

E se você for mais delicado, coloque-as.

Agora, lembre-se de que a Inteligência da Luz é completamente capaz de depositar essas malas para você.

E ainda, naquele momento, as malas não existem mais.

Não se sabe mesmo mais onde elas estão.

Mas, para isso, há um problema de Confiança.
Há um problema de Fé.

Há um problema de esperança e há um problema de parar efetivamente de acreditar em tudo o que você tem
acreditado até agora.

Passar na Luz, para vocês (para todos, aliás, como nós que passamos pela encarnação) que são tão
dependentes de uma série de leis, obviamente, ligadas a esta materialidade e, hoje, passar para outra coisa,

onde as leis serão totalmente diferentes.

Mas, para acolher essas leis diferentes, é preciso bem aceitar não mais estar submisso às leis de antes e não
mais dar corpo, não mais dar Consciência às leis de antes.

E hoje, é muito fácil.

A dois anos do seu tempo, isso teria sido muito mais difícil.

Aliás, não falo assim há dois anos.

Mas hoje, como você diz, é fácil (fastoche).

Gosto muito de expressões como essa.

Apenas o mental quer fazê-los crer que não é fácil.

Uma vez que o mental, ele mesmo, é apenas uma Crença, ele não pode viver sem Crença.

Ora, o mental é chamado a ser substituído pelo Supramental.

E o Supramental, como sabem, eu ao menos espero, não funciona absolutamente como o mental.

Passar de um ao outro é passar de um modo de funcionamento para um modo totalmente diferente e
totalmente inédito.

As leis, mesmo físicas, não serão mais as mesmas, certamente, antes mesmo de deixar esse plano.

***

Questão: as profecias sobre guerras a vir continuam válidas?

Certamente, porque os humanos, há ainda os que crêem que os Arcontes estão aí.

E não se pode ir contra, como chamar isso, à tolice humana.

Não há nada de mais teimoso do que um mental que não quer ver a Luz.

Eu diria até mesmo, exagerando, que há ainda quem vá procurar lutar mesmo no caso da matéria não existindo
mais.

É a história, vocês sabem, que era muito conhecida, que eu li na minha vida e que eu adorei, que eu vou lhes
contar, já que vocês estão muito despertos: um dia, é uma senhora que sai do outro lado.

E do outro lado, ela encontra pessoas que passeiam, que flutuam nos ares (e ainda era na matriz, isso, não era
ainda a liberação total, já que isso aconteceu no pós da guerra) e depois esta mulher, ela arrasta as malas.

E ela encontra um Anjo que está ali, que diz a esta pessoa que acaba de morrer: «mas, madame, coloque as
suas malas. Você não tem mais necessidade delas aqui».

E a senhora, a cada vez que encontra alguém, todas as pessoas lhe dizem para colocar as malas.

E ela não responde e, ao final de um momento, ela diz: «mas vocês não pensam; eu não vou soltar as minhas
malas, são todas as minhas boas ações durante a minha vida».

Eu lhes asseguro, vocês não irão levar nada, no nível das Dimensões Unificadas, além da sua própria
Consciência.



Mas, estritamente nada.

Do mesmo modo que na vida linear, na vida da dualidade, tal como existiu desde milênios e quando vocês
partiam desse mundo, vocês não levavam nada, não é?

Então, por que vocês querem levar algo em algo que é totalmente novo, no nível vida?

É preciso estar na lógica a mais simples.

***

Questão: como alinhar a vontade pessoal e a vontade da Fonte?

Não é possível.

Ou é a vontade pessoal, ou é a vontade da Fonte.

***

Questão: como fazer quando pedimos à Fonte?

Mas vocês podem pedir o que quiserem.

Mas o problema do ser humano é sempre o mesmo: vocês pedem algo, mas para satisfazer a este pedido, é
preciso, frequentemente, soltar outra coisa.

Ora, o ser humano pede sempre sem querer soltar o que deve ser solto.

Vocês pedem a saúde e vocês não querem soltar alguns hábitos.

Vocês pedem a Alegria e não querem soltar alguns outros hábitos.

O ser humano tem tendência, no nível do mental e da sua vida dividida, a sempre querer algo sem soltar outra
coisa.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos e eu vou deixá-los aproveitar a Vibração
específica que vai acompanhar o que virá agora, na hora habitual dos 10 primeiros minutos, se bem o

quiserem.

Durante esse tempo, vocês serão acompanhados pela Presença da Consciência magnífica de Um Amigo, que
agradeço de passagem.

Eu lhes digo até muito em breve, quanto a mim.

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

(*) Mensagem de VELGAN (de Vega da Lyra – 21.04.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/velgan-21-de-abril-de-2010-anuncio.html

***

Mensagem do Amado OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=631

30 de Maio de 2010

(Publicado em 08 de Junho de 2010)

***

Versão para o Português : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=631
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100612_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

E lembrem-se de que espiritual não é unicamente espiritual, sério e triste.

Espiritual é também alegre.

No bom sentido.

Ah, sim, esqueci de dizer que eu escuto, obviamente, as suas questões.

Então, é tempo de montar nas bicicletas e girar (nota: a «bicicleta» é uma ilustração que emprega frequentemente
Omraam para evocar o «mental»).

***

Questão: você recentemente «tirou-me a bicicleta». O que fez? 

Eu não devolvo as bicicletas confiscadas.

Uma vez que a bicicleta desapareceu, é muito mais fácil de ir ao Coração.

***

Questão: quais são as qualidades e os critérios para ser um canal?

Então, caro amigo, não é uma questão de qualidade.
É uma questão, antes de tudo, de ‘estruturas Vibratórias’ que estão abertas ou fechadas.

É como uma torneira: se a torneira está fechada, pode ser em ouro maciço, mas nada vai escoar, não é?
Portanto, o importante é abrir as estruturas que permitem, justamente, o que vocês chamam de 'canalização',

não é?, ou, em inglês americano, é «channeling», isso está muito mais na moda.
Então, se quiserem, é preciso bem compreender que não é uma questão de qualidade, não é tampouco uma

questão de Coração, é uma questão de Vibração e de capacidade para ter 'aberto' os circuitos de
comunicação com as outras Dimensões.

Isso necessita de ter estabelecido, em si mesmo, os contatos com a Alma e de manifestar o Nada, ou seja, o
canto da Alma.

E também, de ter construído o Antakharana, ou seja, a ‘ponte de Luz’ que une a personalidade inferior aos
mundos do Espírito.

Quando essas condições preliminares não são requeridas, não pode haver canalização ou, então, o que
'vaza', não é limpo.

Lembrem-se de que o processo nada tem a ver com o que vocês chamam de 'mediunidade'.
A canalização é um processo, quando real, que consiste em deixar (por intermédio das estruturas ativadas de
que falei, ou seja, em particular, do Antakharana) chegar, no interior do canal mediano, entidades de outras
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Dimensões ou de outros planos.
Se os canais não estiverem abertos nesse nível e, em particular, preliminarmente, no Antakharana, se

o Antakharana não estiver ativado (e isso se manifesta por uma série de sintomas, como vocês dizem, no nível
médico), naquele momento, a canalização não é uma canalização.

Em outros termos, não é necessário crer em tudo o que lhes dizem e vocês devem viver apenas o que
vocês vivem.

Se há Vibração, pouco importa como se chama aquele que está do outro lado, o importante é a Vibração que
vocês captam.

Há seres que são capazes, através de palavras, de sentir a Vibração.
E há outros que sentem as Energias no momento em que as canalizações acontecem.

Foi o caso, por exemplo, para o Arcanjo Miguel, mesmo sem estar presente, certamente.
O que explica que é nesse nível que se situa o que chamaria de 'autenticidade'.

Mas, lembrem-se também do que lhes disse, eu creio, o Arcanjo Anael: o importante não é saber se é
verdadeiro ou se é falso.

Definitivamente, é o que os faz progredir ou não?
É o que lhes permite ir para vocês mesmos, para o seu Fogo do Coração, para a ativação dos seus chakras ou

não?
Ainda que seja uma canalização verdadeira, mas se não lhe permitir ir para isso, é preciso fechar a torneira.

Portanto, vocês veem, o que é importante, não é a natureza da torneira, é o que escorre através da torneira.
E lembrem-se de que o que escorre, aqui, é algo que vocês irão sentir, absorvendo o que escorre, sem

permanecer no nível das palavras, mas indo no nível da Vibração.
Eu posso também fazer-lhes discursos muito belos com palavras muito belas, que são muito vistosas e que

acariciam muito a personalidade, mas, isso, não tem qualquer interesse.
Lembrem-se de que é a Vibração que decide.

E vocês irão constatar, aliás, que esse ‘princípio de Vibração’ que decide, aplica-se e aplicar-se-á cada vez
mais em todos os setores da sua vida.

O ‘princípio da atração, da ressonância’, tal como foi desenvolvido, em várias ocasiões, dar-lhes-á, de algum
modo, a nota exata do que vocês têm que viver.

Mas, em última análise, ainda uma vez, seja verdadeiro ou falso, não há qualquer importância, o importante é a
transformação que se segue e unicamente isso.

E, aliás, vocês não são obrigados a ouvir ou a ler o que vocês não têm vontade de ouvir ou de ler, não é?

***

Questão: as crianças talentosas são mais elevadas, espiritualmente, do que as outras crianças?

Então, cara amiga, a palavra «elevada espiritualmente» nada quer dizer, no nível da sua Dimensão.
Quer vocês sejam capazes de conectar com a Luz, quer não sejam capazes.

A inteligência e o fato de ser talentoso não têm qualquer indicação em relação à espiritualidade.
Ter um mental e uma capacidade intelectual extremamente forte não é um sinal de elevação ou de evolução

espiritual.
O único sinal fiável, ao nível das crianças, é a capacidade dessas crianças para entrarem em contato

com outras Dimensões e com outras realidades e não para aplicar o lado talentoso, tal como vocês buscam
ou tal como ele se manifesta cada vez mais frequentemente.

Porque, ser talentoso, pode efetivamente chegar com o que vocês chamam de
crianças cristal, índigo ou diamante.

Mas, muitas vezes, é uma derivação da Energia espiritual em proveito do mental e nada mais.
O que vocês chamam de 'talentoso', nesta Dimensão, para nós, nós diríamos aleijado e excrescência do

cérebro muito importante e, para nós, isso significaria dizer 'subdotado'.
Vocês não podem ter uma grande cabeça e um grande Coração, é um ou outro.

Lembrem-se de que o Coração é simples e de que o Coração não tem que fazer o que é complicado.
E de que os seus referenciais de valor, com relação ao que o humano, geralmente, denomina ‘talento’ (como

vocês chamam isso... o quociente intelectual), não tem qualquer valor aos olhos do Coração.
Vocês podem ter QI de 200 ou 300, mas se o QC (o quociente do Coração) for zero, isso não tem qualquer

valor.
Aliás, dever-se-ia inverter o QC.

***

Questão: qual é a diferença entre o temperamento, a natureza e a personalidade?

Então, eu não sou psicólogo, não é? fui pedagogo e professor, não é a mesma coisa.



Mas, entretanto, o que se pode dizer, é que o temperamento é um dos componentes da personalidade.
A natureza, não vejo bem o que isso vem fazer entre o temperamento e a personalidade, precisará explicar-me.

Agora, a personalidade é o conjunto das construções realizadas pelo afeto, pelo que vocês viveram, pela
experiência e pelo seu mental, para construir certa estruturação que lhes permite evoluir nesta Dimensão.
A personalidade tem tendência a ‘tudo trazer a ela’, seja qual for o temperamento, exceto se houver um

temperamento em que vocês dão demasiadamente, por exemplo, sem estar no Coração.
Naquele momento, a personalidade é qualificada de ‘atrofiada’.

Mas é também do ego, a personalidade atrofiada, hem, vocês aí se enganam um pouco, não é?
Quando se fala de ‘elevação espiritual’, como atualmente, ou quando se fala de ‘Vibração espiritual’, isso

estritamente nada tem a ver com a capacidade Vibratória da personalidade.
Há, por exemplo, crianças ‘autistas’ que estão muito mais próximas da Luz do que os talentosos, ainda que isso

escape a vocês.
E é semelhante na idade adulta.

Não se esqueçam: cabeça grande igual a pequeno Coração.
E grande Coração igual a pequena cabeça.

A personalidade é um subconjunto de construções, compreendendo o que se chama de temperamento, o que
se chamava também, no meu tempo e nos tempos mais antigos, de ‘fleuma’, que corresponde à natureza, com

os elementos que vocês encontram também no hinduísmo, ou seja, os humores, as fleumas, não é?
Vocês são de natureza sattvik, etc., etc..

NOTA:  Depressão e mágoas são os efeitos da qualidade tamásica, mas alegria e felicidade são a manifestação da natureza sattvik.
[http://www.kriya.org.br/index.php/kriya-yoga]  [http://www.kriya.org.br/soulculture/vol_15_1/12-Yoga-Sutras.htm].

Tudo isso, se quiserem, determina uma ‘natureza’, mas nada tem a ver.
Vocês podem ser extremamente tamásicos, em sua ‘natureza’, ter um ‘temperamento’ linfático [fleumático], ter

uma ‘personalidade’ apagada, sem, no entanto, ser uma Luz espiritual, e reciprocamente.
Não há adequação, ou em outros termos, entre a natureza, no nível das fleumas, o temperamento e

a personalidade, e o que vocês são, na Unidade e no Ilimitado, isso nada tem a ver.
Quer sejam, por exemplo, um temperamento heroico ou um temperamento intuitivo ou então, um

temperamento passivo, nada mudará no que você é espiritualmente.
E semelhante para a natureza.

Então, eu sei que nos ensinamentos tradicionais orientais, diz-se que a natureza dos alimentos que vocês
ingerem vai agir sobre a sua própria natureza, é evidente.

Mas, se vocês guardarem a cabeça grande, isso de nada serve.

***

Questão: na recepção de Energia, sinto um ponto doloroso nas costas. Por quê?

Então, caro amigo, com os bombardeamentos de radiações que fazemos para vocês (a irradiação da Fonte, a
irradiação do Ultravioleta, a irradiação de Sirius, a irradiação de Bételgeuse, a irradiação da Confederação

Intergaláctica, a irradiação da frota Mariana), não é surpreendente ter pontos de tensão no corpo.
Lembre-se também de que o importante não é identificar o que é exatamente esse ponto: seja doloroso, ou

Vibratório sem dor, o importante é vivê-lo.
Então, se os interrogássemos, todos aqui presentes, todos vocês iriam nos descrever pontos de Vibração

específicos dos quais alguns seriam comuns a uns e outros.
Quer seja no nível das bainhas dos chakras (como é o caso, caro amigo, para você), onde há, pela passagem
das Energias ao longo do canal da Sushumna ... a Energia virá penetrar no interior desse canal e vai por vezes
encontrar ‘núcleos de resistência’ ou ‘núcleos de abertura’, no nível de pontos específicos na coluna vertebral.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante da cabeça, existem doze pontos específicos, mais um
décimo terceiro ponto no centro da cabeça.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante do Coração, há uma série de pontos de Vibrações
correspondendo, também, aí, a funções.

O importante não é saber a que isso corresponde, no momento.
O importante é vivê-lo.

Então, obviamente, existe um ponto, isso pode também ser um ponto de «atrito».
Portanto, é preciso confiar na Luz e na sua Inteligência porque ela irá resolver, em vocês, tudo o que se

opõe à pacificação.

Portanto, não é porque, durante os momentos de recepção, vocês sentem um ponto ou outro, que é preciso se
alarmar ou se inquietar.

Se vocês estiverem verdadeiramente na confiança da Luz, deixem-na trabalhar no momento da recepção.

http://www.kriya.org.br/index.php/kriya-yoga
http://www.kriya.org.br/soulculture/vol_15_1/12-Yoga-Sutras.htm


Obviamente, isso passa por vezes, para alguns de vocês, por desconfortos, em particular se houver anomalias
nas costas (estruturais, mecânicas, Vibratórias, osteopáticas), isso pode revelar, naquele momento, dores.

Mas a Inteligência da Luz saberá o que fazer.
Ou ainda, fazê-los rodopiar.

***

Questão: os Arcontes têm ainda a capacidade para impedir as mudanças em curso?

Não, absolutamente não.
A embarcação dos Arcontes [Nibiru] foi banida para fora desse sistema solar, no ano passado, no mês de

agosto [2009].
As únicas resistências que existem, quando falamos de adequação ou de adaptação entre as recepções de

Energias e as reações, no nível da Terra, estão unicamente ligadas a dois fatores que são, de um lado,
a inércia da humanidade ainda adormecida que não crê nem na Luz, nem na Sombra e que tem uma vida
vegetativa, e também, a alguns seres que foram denominados, pomposamente, as elites e que, elas, se

apoiam, se quiserem, sobre os mecanismos de poder ligados ao dinheiro, ligados à economia, para mantê-los
no controle com seus acólitos.

Os acólitos não estão mais aí, mas, eles, ainda querem manter as suas prerrogativas, eu diria.
Alguns deles.

Mas os Arcontes não são mais um obstáculo, dado que muitos deles, neste universo como em outros
universos, foram, como se diz, redimidos.

O único obstáculo está agora presente no humano.
Mas a palavra obstáculo é um pouco forte, digamos, ‘resistência’, porque a Luz, se quiserem, ela traça um

caminho.
E é como a água, se quiserem, que procura o seu curso de água.

Ela vai se insinuar à esquerda, à direita, antes de estabelecer um curso d’água que permite à Energia (no caso
a água, aqui), circular sem resistência e com facilidade.

O sulco se escava.

***

Questão: os Illuminati são ainda operacionais?

No momento, são operacionais, dentro da liberdade que podemos ainda deixar com relação ao afluxo da Luz.
Como sabem, a aproximação Vibratória da Frota Intergaláctica e da Frota Mariana não pôde ocorrer senão

através de uma ‘porta estelar’, multidimensional, no nível do Sol, e, isso, há agora quase um ano.
Então, nós aproximamos as Vibrações das nossas Embarcações de Luz, progressivamente, da Terra, para não

fazer explodir a Terra.
Entretanto, como sabem, há relógios astronômicos, que não podem ser mudados.

Esses relógios astronômicos, nós ali estamos submetidos, como vocês estão, mesmo nas Dimensões
Unificadas e aos quais adaptamos, permanentemente, os ‘afluxos de Luz’ em função dos acontecimentos

terrestres, humanos e também cósmicos.

***

Questão: nos universos existentes, podemos encontrar o que ocorre aqui, nesse momento?

O que vocês vivem sobre a Terra corresponde ao que existe em 90 lugares, aproximadamente, do conjunto de
universos.

Mas não é, felizmente, a totalidade dos universos que foram transformados.
Nos universos falsificados pelos Arcontes, há um ‘processo de liberação’.

O processo de liberação obedece a certas regras astronômicas, a ‘calendários astronômicos’ que
correspondem, como explicar isso..., a corredores espaço-temporal energéticos, Vibratórios, nos quais as

Consciências podem vir.
Fora desses períodos, a característica desses ‘universos falsificados’ é de serem fechados novamente sobre
eles mesmos, dentro de uma curvatura espaço-tempo e de serem isolados dos outros universos e das outras

manifestações de Vida e das outras Dimensões, certamente.
O que vocês veem com os seus olhos, no céu, não é a verdade.

É o resultado do seu isolamento.

***



Questão: como é quando vocês são dependentes do tempo astronômico?

Mas são vocês que são dependentes e não nós.
Nós, nós somos totalmente livres para viajar em tal Dimensão ou em tal outra Dimensão.

Mas isso faz parte, como vocês denominam isso, poder-se-ia dizer um ‘contrato’, que existiu, uma autorização
conferida pela Fonte, para estabelecer uma série de regras de funcionamento, há muito tempo, que foi em

seguida aplicada ‘à força’.
Agora, nós somos dependentes, e eu repito, do tempo astronômico que é o seu, porque a Luz não pode

chegar sobre esta Terra senão a cada 50.000 anos, para a criação de um ciclo e para o final de um ciclo, o que
vocês chamam de ‘precessão dos equinócios’.

Porque, naquele momento, o seu universo falsificado, isolado, entra diretamente sob a influência do Sol Central
das Galáxias, da Fonte, sob a influência de Alcyone.

O resto do tempo, vocês se afastam desta influência Vibratória.
E se nós nos aproximássemos, como dizer..., dentro de uma Consciência individual, humana ou Arcangélica,

seríamos presos (e esse foi o caso para muitos) pela matriz, ou seja, se a potência, como a Frota
Intergaláctica, por exemplo, inteiramente se aproximasse da Terra, fora desses períodos, bem...,

simplesmente, este universo seria explodido, literalmente, devido às ‘forças de atrito’ entre a Luz que não
combate, e a Sombra que resiste à Luz.

Portanto, é um problema específico da mecânica, eu diria, dos sistemas solares dissociados.
Portanto, somos totalmente dependentes de vocês, não para a nossa vida, mas para a vida de vocês.

Sem isso, vocês acreditam que Maria, ou não importa qual ser evoluído, teria deixado esta situação perdurar?
A própria Maria lhes disse, eu creio, em 17 de maio: não se pôde vir antes, é simples assim.

O próprio princípio da Dimensão dissociada é ser cortada das outras Dimensões, com meios tecnológicos, tais
como são chamados.

Em particular, máquinas que foram criadas, através de ‘planetas artificiais’, sistemas gravitacionais fechados em
si mesmos.

Os Arcontes criaram, graças ao ferro, a capacidade para um sistema solar que se fecha sobre si mesmo.
Estando fechado sobre si mesmo, como dizer ... a Luz não se infiltra senão por frestas extremamente tênues

que permitem apenas manter a Vida, mas não a liberdade.
Ora, a liberdade está ligada a essas condições astronômicas.

As suas, não as nossas.

***

Questão: o que acontece quando os Vegalianos intervêm junto a algumas pessoas, tal como
anunciou Velgan?

Então, caro amigo, eu não sou responsável pela logística desses seres de 3ª Dimensão Unificada.
Mas a sua função é essencial.

Eles têm um papel essencial em algumas circunstâncias e em alguns cenários, referentes ao acesso dos
mundos dissociados aos mundos Unificados.

Eles são denominados os ‘Anjos do Senhor’ e a sua função é poder descer mais próximo da sua Dimensão
dissociada, sem serem afetados, com um mínimo de proteção.

Eles possuem uma estrutura de corpo biológico em carbono, como vocês, mas eles não estão cortados das
Dimensões superiores.

Portanto, eles têm acesso, apesar desta estrutura em carbono, a estados multidimensionais, o que não é o seu
caso, não é?, porque há muitos seres humanos que são capazes de passear no Sol todas as noites, ou de

vestir o seu corpo de cristal ou de diamante, não é?
Para eles, isso é possível.

Mas, tendo uma estrutura em carbono ativa e presente sobre o plano de 3ª Dimensão, eles são os mais
capazes de se manifestarem fisicamente, evidentemente.

Não creiam que Maria vai lhes aparecer, assim, em um corpo de carbono.
Ela volta no seu corpo de origem, mas transformado.

No seu corpo (além da matriz) de 18ª Dimensão, como Elohim Criadora e como golfinho.
Portanto, é preciso, se quiserem, admitir que mesmo que não tenham acesso a essa vivência no momento, que
esta Dimensão isolada, falsificada, que é a sua, não está acessível à Luz, em todo caso, para as Consciências

Luminosas.
Ela se torna acessível devido à destruição da magnetosfera, da ionosfera e da heliosfera.

A curvatura espaço-tempo não está mais tão fixa como foi durante 50.000 anos.
Há muitos seres que foram capazes, de Consciências que foram capazes de se manifestar sobre a Terra sem

serem, como dizer..., prisioneiros da matriz.
Houve Cristo, houve Enoque, houve Elias.

E depois, após aproximadamente um século, os seres que, como dizer..., participaram da evolução da Terra e



atingiram certo nível Vibratório foram, quando de sua excarnação, quando da sua morte, colocados em «bolsas
de resistência».

Essas bolsas de resistência, em meio ao seu universo matricial, foram preservadas da matriz, o que lhes
permitiu manterem-se em um estado de Consciência específico onde eles estavam ao mesmo tempo na

matriz e ao mesmo tempo fora dela.
Foi o caso para os Melquizedeques.

Foi o caso para um lugar específico, então, que no nível astral muitos seres chamaram de Shambala ou
de Agartha para a Intraterra, mas é profundamente diferente.

De fato, era uma bolsa de resistência da Luz que estava nos confins do seu sistema solar, na atmosfera
Vibratória do outro lado do Sol, e que, de fato, é uma Embarcação de Luz que era comandada por Orionis e

que se chamava Yerushalaïm, ou seja, a Jerusalém Celeste.
É essa Embarcação de Luz que era uma bolsa de resistência da Luz Unificada em meio à sua falsificação.

E nós estávamos do outro lado do Sol.
E nós cruzamos as ‘portas solares’ para manifestar a influência da Luz em meio à Confederação Intergaláctica.

Outras formas de Luz puderam se aproximar do seu plano isolado passando pelas portas intraterrestres, no
nível dos ‘portais interdimensionais’ que existem ainda sobre a Terra, mas que foram, na sua maioria,

desviados pelos Arcontes.
Há também ‘portais’, no nível intraterrestre, mas que permitem unicamente a passagem de corpos ou de

estruturas relacionadas com o carbono, ou seja, com as Dimensões Unificadas.
No que se refere às Dimensões da Confederação Intergaláctica da Luz, as coisas não são tão simples, ou seja,

não basta vir com as nossas Embarcações de Luz para dizer-lhes olá.
Isso não acontece assim.

Há ‘ressonâncias’ Vibratórias, atrações e repulsões, que existem pela própria natureza dos nossos
constituintes Vibratórios com partículas e ondas que lhes são literalmente desconhecidas sobre a Terra, dado

que vocês estavam privados disso, certamente.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e digo a vocês, até a próxima vez.
Até muito em breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, de início, deixem-me, contrariamente ao meu costume, expressar-me um pouco sobre as circunstâncias
planetárias.

Eu vou lhes falar do jornal intergaláctico e atual, nesse domingo da sua Terra, para assinalar que vocês entram
no período do solstício e de grandes movimentos planetários anunciadores de grandes mudanças.

Então, não vou voltar sobre as festividades e o programa que os espera.
Tudo isso, vocês irão percebê-lo, no tempo e na hora.

Mas eu tenho que insistir sobre o modo como vocês terão que assistir e participar das festividades.

Porque, obviamente, o mais importante, não é assistir ao espetáculo, mas ver qual o efeito fará o espetáculo
sobre vocês, não é?

Então, não haverá trinta soluções, não é?

Vocês não sairão do espetáculo dizendo: “está bem, foi bom”.

Não, vocês irão viver o espetáculo!

Mas vocês irão viver o espetáculo de dois modos e somente de dois modos possíveis.

A vocês cabe escolher e decidir, não é?

Vocês estão nos instantes finais desta preparação: ou vocês irão vivê-la na Alegria, o que eu desejo para o
maior número de vocês, presentes aqui e em outros lugares (bicicleta ou não bicicleta, não é?), ou no terror.

É tão simples assim, não haverá meias-medidas com relação ao que está chegando e, durante a minha vida, eu
insisti, certamente muito menos do que meu Mestre Bença Deunov, sobre o final desta Dimensão.

Ele falou, de maneira muito exata, relativamente ao final desta Dimensão no Fogo.

Mas vocês não estão, como sabem, no final.

A cortina ainda não caiu, resta ainda a abrir a cortina e ela vai se abrir, creiam-me.

Então, no momento, são as primícias que vocês vivem em vocês e são as primícias que vocês observam,
aqueles que se interessam pelo que acontece no exterior.

Retenham uma única coisa, ela é fundamental: Alegria ou terror.

Não haverá outras medidas, não haverá outras meias-medidas com relação aos encadeamentos de
acontecimentos que vocês irão suportar e viver nos próximos dias, agora.

Então, aí também, hein, obviamente, se vocês estiverem na Alegria, isso será uma comédia.

Se vocês estiverem no terror, isso será um melodrama.

Cabe a vocês escolher, mas isso será exatamente a mesma coisa para todo o mundo.

Simplesmente, o modo que vocês irão vivê-lo, no plano vibratório, no plano visual, no plano dos seus sentidos,
no plano das suas entranhas, no plano do seu Coração, será em função da sua capacidade para se estabelecer

no Coração, e nada mais, e nada mais, aliás, será importante.

O.M. Aïvanhov - 20 de junho de 2010
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Portanto, eu os engajo, não para girar a bicicleta (nota: o mental), mas para verdadeiramente, no fundo do seu
ser, se colocarem a questão do modo que irão viver isso.

Como vocês vão reagir ou não reagir?

Como vão aquiescer, de algum modo, com o estabelecimento da primeira jornada da Luz Unitária (nota: em 17
de julho de 2010)?

Como vão encaixar os aspectos planetários essenciais que vão ocorrer na Humanidade, em suas vidas?

Tudo isso é verdadeiramente essencial, para a maneira de assistir ao espetáculo.

Compreendam bem que vocês serão, todos vocês, sem exceção, onde quer que estejam (numa caverna,
como alguns pensam poder escapar ao que vem, ou ainda nas cidades, ou ainda nos campos), vocês serão

todos abalados, no bom sentido ou no mau sentido.

Tudo isso apenas irá depender da sua capacidade para entrar em ressonância com a Unidade que irá
acompanhar isso ou não.

Aí está o que eu tinha que dizer.

Guardem bem essas palavras, elas são importantes.

O terror existe se vocês permanecerem lagarta, como bem disse Um Amigo.

A Alegria existe se vocês se tornarem borboleta.

É muito importante compreender isso.

E é uma compreensão vibratória.

Isso jamais será uma compreensão mental.

Portanto, preparem-se para se estabelecer na Alegria.

É o único modo que terão de manter sua estrutura e de servir e continuar a trabalhar nesta Dimensão, para o
estabelecimento da Luz.

Então, aí estão algumas palavras.

Antes de devolver as bicicletas, vocês têm questões precisas com relação a isso?

***

Questão: que se pode esperar em 17 de julho de 2010?

Será a primeira vez que a Radiação Tripla do Espírito Santo, do Ultravioleta e da Fonte será permanente.

Assim, portanto, durante este dia, vocês irão perceber, independentemente da intervenção de Miguel que será,
eu penso, a mais importante de todas as intervenções nesse canal, pela sua Presença, pela sua Vibração e

pelas próprias informações cruciais que lhes serão comunicadas naquele momento, sobre o desenvolvimento
do plano da Luz Vibral na sua Dimensão que está, agora, perfeitamente estabelecido e perfeitamente definido.

***

Questão: como desenvolver e manter o estado de Alegria?

Então, aí, já há bastante indicações que lhes foram dadas, muito numerosas.

Há os ensinamentos das novas lâmpadas que lhes foram comunicados.

Há as técnicas de Mestre RAM.

Há as técnicas de Um Amigo, de Sri Aurobindo (nota: vocês irão encontrar em “protocolos” tudo o que foi
solicitado para dar sobre o assunto).

Há muitas ferramentas que lhes foram comunicadas para se estabelecer na Alegria e não vejo necessidade de
associar outras.

***



Questão: o aumento de intensidade Vibratória vai acelerar essa tomada de Consciência?

Vocês sabem, não há nada melhor para o ser humano (na minha vida, eu chamei de "chute nas nádegas") do
que ter medo, porque a um dado momento, o medo é tão intenso, que só pode desembocar na Alegria.

Vocês todos ouviram falar, das crianças que têm grande medo e que, de repente, colocam-se a se arrebentar
de rir, não é? 

É o mesmo princípio.

Portanto, não há preocupação.

E o que faz uma criança quando tem medo?

E quando está aterrorizada?

E o que faz até mesmo um adulto quando está doente e sofre?

Chama a mamãe.

E vocês têm a explicação magnífica do porquê a intervenção de Maria vai ocorrer depois, durante este período.

É lógico, não é?

***

Questão: se estamos na Alegria, seremos conduzidos pela vontade da Fonte?
A Fonte é Alegria.

Eu já disse, isso foi já dito por vários interventores: em função da Vibração que vocês emitirem, em função da
qualidade Vibratória na qual vocês estiverem estabelecidos, vocês irão atrair para vocês o que

for atração e ressonância.

Vou tomar um exemplo muito simples: imaginem que vocês tenham assimilado, intuído, o fato de que seja
melhor estar no alto de uma montanha ao invés do que no centro de uma grande cidade.

Mas se a sua Vibração não estiver em concordância com isso, acontecer-lhes-á a mesma coisa no alto da sua
montanha como no centro da sua grande cidade.

A solução, ela é interior.

Então, obviamente, depois, há seres que fazem previsões que tentaram prever (porque o ser humano é um ser
de previsão), estabelecer condições de sobrevivência mais agradáveis, é claro.

O fato de ter a barriga um pouco cheia, o fato de ter calor, o fato de estar com muitos, obviamente, será,
naqueles momentos, importante.

Mas lembrem-se de que é apenas o terceiro ato, não é? 

Não é o quarto ato.

Por conseguinte, o importante é a preparação interior, inicialmente e, depois, efetivamente, em função da
qualidade da sua preparação Interior, será talvez mais agradável viver isso na Alegria do Coração e também

com um ambiente que vai no mesmo sentido, se possível.

Mas ninguém vai escapar ao que eu chamaria de onda Unitária da Luz e também de onda Vibratória, emocional,
de resistência à Luz.

***

Questão: viver entre pessoas que não têm Consciência de tudo isso é uma desvantagem ou não?

Dado que o mais importante é o Interior, vocês são confrontados, pela ressonância e atração, com o que vocês
devem ser confrontados, seja profissionalmente, afetivamente ou outro.

Guardem também que vocês não poderão jamais forçar (e é aí que se verá a sua capacidade para entrar na
ausência de laços tais como existiram nesta Dimensão), seja seus descendentes, seja seus ascendentes, seja

seus cônjuges.

Vocês não têm que ser responsáveis, através do que acontece, de tudo o que os rodeia, não é?

É preciso aceitar deixar a liberdade a cada um, em função da sua própria Consciência, de ir para onde ele deve
ir, porque, naquele momento, se vocês mesmos se colocarem resistências, ou se vocês mesmos tiverem o

desejo de convencer quem quer que seja, vocês irão voltar para a dualidade e para as forças do terror.



E as frases de Cristo que já pronunciei: «vigiai e orai porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia,
mantenham a sua casa limpa», e bem, é agora.

Vocês conhecem a hora e o dia, do ato três.

Nós não podemos mais suspender, por razões múltiplas que lhes são muito compreensíveis.

Com um pouco de lógica, bem humana, vocês constatam que certo número de eventos ocorre no nível
elementar e que os maus rapazes, querendo aderir às profecias, desencadearam o Apocalipse eles mesmos,

esperando levar ao delírio dual muitas pessoas da Humanidade.

E nós somos obrigados, também, como dizer..., a fazer sentir a influência Vibratória da Luz Unitária através de
todas as irradiações que conduzimos até vocês e manifestar a nossa Presença de modo cada vez mais

tangível, em vocês, a título individual, como a título coletivo, o que explica também que vocês tenham cada vez
mais manifestações de Embarcações intergalácticas de Luz, em particular Embarcações Unificadas.

A maior parte de formas que vocês observam pelo mundo, atualmente, de forma redonda, está ligada aos
Anjos do Senhor que colocaram o pé sobre a Terra.

***

Questão: a melhor solução é abrir o Coração à Luz, qualquer que seja o lugar onde se encontre e os
eventos que se apresentam?

De todo modo, se você estiver no Coração, onde quer que esteja sobre o planeta, você será protegido.

Lembre-se do que Sri Aurobindo (perdão, São João) disse no Apocalipse: “no mesmo lugar, um será tomado e
o outro não”.

Isso é válido para o terceiro ato, como para o quarto ato.

É a Vibração que conduz o seu destino e o seu destino final.

***

Questão: quanto à noção de liberdade para cada um viver o que tem que viver, eu sinto como uma
forma de culpa, frente àqueles que não têm os meios de conhecimento de tudo isso.

Mas não é um acesso ao conhecimento do que lhes digo.

É unicamente o acesso Vibratório que faz a diferença e há pessoas que, vocês podem lhes colocar todas as
provas diante do nariz, sobre o que está acontecendo, elas vão preferir se interessar pela sua pequena Vida.

Então, agora, cara amiga, se você se culpar, é o seu problema e não o problema do outro.

Ele é seu e é importante.

A culpa é, por Essência, fazer parte da dualidade, porque, falando, por exemplo, de membros da sua família...
mas o que representa a sua família em relação à multidão de vidas que você teve?

Isso prova apegos ainda importantes a modos de funcionamento vindos da terceira Dimensão e apenas a
Vibração irá permitir superar tudo isso, nada mais.

Não é o fato de estar a par que irá preservar, é unicamente a Vibração.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é o ato quatro?

É a preparação do planeta grelha.

Então, para fazer grelhar um planeta, vocês podem imaginar que é preciso certo número de circunstâncias
adequadas.

É preciso que a água esteja pesada, é o que está acontecendo com os oceanos que vão se tornar negros e
vermelhos.

É o que está acontecendo com a liberação de gases que estão situados além do manto terrestre, que vão dar
as condições ótimas, no momento em que a Luz do Sol for impactar a Terra, para abrasar tudo isso, mas isso

não se fará em um dia, com certeza.



***

Questão: qual será exatamente a ação dos Anjos do Senhor?

Isso foi desenvolvido muito longamente por eles mesmos (**).

O seu papel é o de cuidar para que as Merkabah individuais e coletivas estejam prontas para aqueles que terão
necessidade de serem transportados com esse corpo biológico.

Os Anjos do Senhor têm também funções de preparação para tudo isso, a partir de agora.

Elas são múltiplas, essas funções.

Elas correspondem a diversas funções de assistência e de ajuda, pode-se dizer.

***

Questão: é a capacidade Vibratória que vai orientar para a 5ª Dimensão ou para a 3ª unificada?

Sim, a sua capacidade vibratória...

E quem disse que vocês irão na 5D ou na 3D unificada?

Há também outras possibilidades.

Não há apenas essas duas aí, não é?

Há múltiplas possibilidades de caminho.

Não é tão efetivo assim, certamente.

Entretanto, obviamente, é a capacidade Vibratória que irá decidir porque, a um dado momento, a Consciência
que está na lagarta deve passar na borboleta e, para isso, é preciso poder se extrair da lagarta, não é?

E somente a Vibração dará esta capacidade ou não.

As radiações, o nível Vibratório e as diferentes ionizações, que vão ocorrer em suas estruturas, serão mais ou
menos integrados, no nível celular e no nível da Consciência, e é isso que vai determinar a sua capacidade

para tornar-se uma pequena borboleta franzina ou uma grande borboleta.

***

Questão: isso significa que resta uma possibilidade de se cair nos braços dos Arcontes?

Oh isso terminou.

Finalmente, vocês deveriam se alegrar, porque, estejam na 3D unificada, estejam na 5D e sua Dimensão
estelar seja a 11D, ou ainda mais alta, finalmente, qual importância, porque vocês vão todos encontrar mundos

que estão ligados à Fonte, mas, obviamente, a travessia se faz na primeira classe, como na última classe.

***

Questão: o efeito dos dez minutos de cada início de hora será amplificado?
A partir de 17 de julho, de maneira incontestável.

Mas isso poderá tornar-se permanente durante um determinado período de tempo, que corresponde ao seu
verão deste ano (inverno no Brasil).

E eu os lembro de que o verão (inverno no Brasil) começa amanhã.

***

Questão: os cães, os gatos, podem ter, nesse momento, comportamentos específicos?

Então, os animais têm um sentido geomagnético extremamente desenvolvido.

Eles percebem os sismos, antes de vocês.



Eles percebem os sismos, antes de vocês.

Eles percebem os tsunamis, antes de vocês.

Eles percebem as erupções vulcânicas, antes de vocês.

Pouco tempo antes de vocês, mas antes de vocês.

Agora, da loucura humana, felizmente, eles são preservados.

E falo das ondas emocionais humanas, coletivas, não daquelas dos seus Mestres, certamente.

***

Questão: durante certos protocolos, ouvi como uma orquestra de cordas que tocava.

Mas isso corresponde, aí também, à passagem para estados Vibratórios.

Como sabem, quando do contato com o Espírito e com a alma, há sons que se manifestam.

A orquestra de cordas e o concerto de cordas é a etapa final que antecede a passagem ao Grande Samadhi.

Cada um vive isso em função dos seus medos, das suas feridas.

Mas é o mesmo processo que o acesso ao Estado de Ser.

***

Questão: é o início do processo?

É o início do processo final.

***

Questão: por que sinto vibrar tão forte o nariz e muito pouco o Coração?

O importante é que uma Vibração correspondente à 12ª lâmpada, correspondente ao nariz, está ativa, a partir
do momento em que as lâmpadas são ativadas.

Agora, é a você que cabe se colocar no seu Coração, pela Consciência, diretamente.

Mas, se a Vibração do nariz e das asas do nariz estiver ativa, é evidente que o corpo novo mais alto está
desperto e que isso não poderia se fazer se o Coração não estivesse desperto.

Simplesmente, algumas circunstâncias da sua Vida, ainda presentes, representam freios à ascensão total à
Alegria.

Portanto, a energia vai se manifestar em outros lugares.

***

Questão: sentindo pouco a Vibração do Coração, é difícil fazer escolhas ligadas a esta Vibração.

Cara amiga, é muito simples.

É preciso substituir o coração afeto pelo Coração Vibratório.

Isso quer dizer que você deve fazer a introspecção de Consciência necessária.
Você se liberou de todos seus afetos?

Bem, não.

O Coração vibra quando se está na Paz com todos os Corações com os quais se teve contato: ascendentes,
descendentes, cônjuges e outros, situações ou outras.

E a bicicleta gira.

***



Questão: eu pratiquei os protocolos de Um Amigo, o que me trouxe uma grande diferença. Apesar
de tudo, sinto que amo mais meus filhos ou algumas pessoas. Trata-se de amar todos da mesma

maneira? Amar mais meus filhos quer dizer que estou no afeto?

Mas, obviamente.

O Amor maternal é afeto.

Mesmo Maria, quando seu Filho estava na cruz, ela foi afetada, não é?

E o afeto é o que gera a Vibração.

Isso não quer dizer abandonar ou enterrar todos os parentes, não é?, eu não disse isso.

É uma questão de ponto de vista que é essencial.

O afeto bloqueia, inteiramente, a Vibração do Coração.

O Coração Vibração não é o coração afeto.

O conjunto da Humanidade enfiou o dedo no Coração, com relação a isso.

Foi a Humanidade que assimilou o Coração ao Amor humano.

É preciso ter Coração na relação com o outro, mas, para isso, não é preciso perder de vista que o objetivo é o
Coração Vibratório e o Coração Vibratório não é o coração afeto.

A confusão está nesse nível.

***

Questão: isso significa então que estar na Unidade consiste em estar à mesma distância com
todos?

Então, cara amiga, eu responderia que, em última análise, sim.

Se você amar mais o seu filho do que o seu inimigo, você está no afeto.

***

Questão: como superar isso?
Percebendo.

Todos os protocolos já foram amplamente trabalhados, em você, isso se vê, mas é simplesmente este afeto aí
que deve se mover.

Isso não quer dizer não mais amar, mas amar na liberdade.

Amar na liberdade não é amar nas relações.

Então, por que haveria ligações tão fortes com o que é procedente da sua carne e o que é o seu inimigo?

Há a mesma Vibração e a mesma Consciência em cada filho como em cada inimigo.

E por que o seu inimigo seria menos digno de Amor do que o filho?

***

Questão: porque é meu filho.

Aí está, todo o problema está aí.

Mudar muito não é mudar totalmente.

Porque isso não dispensa amar, tanto, os filhos, não é?

Mas por que dois pesos, duas medidas?
O Amor Vibratório não conhece dois pesos, duas medidas.

Enquanto você permanecer nos dois pesos, duas medidas, você não está na Vibração, você está no afeto.

Ora, o mental quer fazê-la crer que o Coração afeto é o Coração.



O Coração afeto nada tem a fazer com o Coração Vibração.

Aliás, não é o Coração.

Chama-se “ter Coração”, mas é apenas a emoção e nada mais, ou crenças.

***

Questão: compreendo intelectualmente o que acaba de dizer, mas estou longe disso, porque não
consigo amar meus filhos da mesma maneira que meus inimigos, ou mesmo meus parentes.

Bem, então, não procure despertar o seu Coração.

Ele não vai despertar, apesar da insistência das novas lâmpadas.

Quando você diz “longe”, entendo o que diz, mas você não está longe.

Você está muito próxima.

É apenas um mecanismo da cabeça.

Não é mesmo um mecanismo Vibratório, não é uma montanha a escalar.

É uma aceitação que está para fazer.

Isso se chama ‘síndrome da mamãe galinha’ ou ‘síndrome da incubadora’, mesmo na metade transcendida.

***

Questão: no entanto, na Bíblia está escrito que Jesus amava João como seu discípulo bem amado,
ou seja, havia uma preferência ou uma relação particular entre João e ele?

A resposta é muito simples: a preferência não era o afeto.

Ela era de Ordem espiritual.

Não misture o afeto com o espiritual.

A preferência do Bem amado, de Cristo, por Sri Aurobindo é, se quiser, uma preferência Vibratória e espiritual
e certamente não afetiva.

Não havia laço afetivo, mas era um laço de liberdade total e de confiança total entre Cristo e o Bem amado.

***

Questão: para superar isso, conviria então olhar no outro não a sua forma, não a relação ao afeto
que se tem com ele, no sentido humano, mas a Vibração do seu Coração como parte da Fonte?

Então, olhe, é fácil, todos os ensinamentos espirituais o dizem, não é?

Mas não é uma questão de olhar, é uma questão de Vibração efetiva.

Portanto, não é uma crença, não é uma bela teoria que se aceita assim.

É para demonstrar, na Vibração e nos fatos.

A dificuldade é compreender que não é um trabalho de cada instante que se constrói.

É algo que se faz instantaneamente, se decidirmos, na alma e na Consciência e na Vibração.

***

Questão: eu tenho a sensação de ter caminhado para a Paz frente a mim mesmo, mas a raiva ainda
emerge frente ao que eu não suporto nas minhas limitações. Como superar isso?

Então, caro amigo, você tem duas soluções: ou se esbofeteia, mas isso dói, ou decide, de uma vez por todas,
se concentrar unicamente na Vibração e não na raiva.

Porque nenhuma personalidade, nenhuma ferida (em todo caso para as bicicletas de corrida que estão aí)
pode ser transcendida pelo fato de ter Consciência.



É preciso estar lúcido, é uma evidência, mas, quando há lucidez (como você a expressa, por exemplo, sobre
isso, sobre esse ponto preciso), você vai se dizer: “vou utilizar as ferramentas que tenho à minha disposição,

vou cavar, vou cavar, vou tentar compreender”.

Hoje, não é mais questão disso.

É questão (e Anael insistiu muito longamente nisso) de se abandonar à Inteligência da Luz.

Creio, aliás, que Um Amigo lhes deu um processo, extremamente fino, extremamente preciso, para dirigir a Luz
Vibrante sobre essas zonas de sofrimento, ou seja, não lutar contra, mas colocar ainda mais Luz.

São, eu creio, as últimas coisas que ele lhes deu antes daquelas que há agora (“ativação da consciência de
cura final”) (*).

***

Questão: se as vicissitudes que eu vivo ainda na minha vida são ligadas ao fato de que não estou
suficientemente no Coração, como superar isso?

Quero simplesmente lhe dizer que, aí também, associa-se a culpa.

Isso faz ressurgir em você algumas situações de culpas antigas com relação à sua história.

É isso que há para superar.

A culpa está sempre ligada a personalidades extremamente Amor, extremamente no Coração, mas no coração
afeto.

É o que se chama de salvadores.

É o que eu chamei, ainda há pouco, de incubadoras, sem qualquer noção pejorativa, é claro.

Os incubadores são ainda mais difíceis de encontrar do que as incubadoras, mas existem.

Lembrem-se de que o sentido maternal é também o sentido de saber liberar o outro e a si mesmo de uma
relação.

Lembrem-se de que seus filhos não são seus filhos.

Lembrem-se de que seus filhos desta Vida são, certamente, aqueles que vocês esbofetearam e que os
esbofetearam em outras vidas.

Lembrem-se de que vocês devem se liberar de todos os laços, o que não quer dizer descartar o outro da sua
Vida.

Isso quer dizer: mudar de olhar e de Vibração.

Tornar-se autônomo.

Crescer ou voltar a ser como uma criança.

Abandonar os papéis e as funções, tornar-se maduro.
A melhor ajuda e o melhor Serviço estão na liberação do outro e no Amor do outro, mas o Amor Vibração.

Eu digo que não existe qualquer situação com um ascendente, com um descendente, com um parente,
qualquer que seja, que não tenha solução.

A partir do momento que vocês aceitarem passar do coração afeto ao Coração Vibração, a Inteligência da Luz
irá empreender todo o trabalho para liberá-los desses laços.

Mas, para isso, é preciso aceitar, agora, soltar.

***

Questão: desde algum tempo, sinto-me muito cansado. É normal?

Você sabe, cada um, hoje, vive fenômenos de transformação importantes.

Alguns, são feridas que ressurgem (e creio que Anael lhes disse já coisas sobre isso) e outros, são cansaços,
outros, ao contrário, o fato de estarem sobrecarregados.

Outros, dores de cabeça terríveis ou compressões no peito ou nas costas.

Isso está ligado a tudo o que acontece nesse momento.

É preciso passar por aí.



Cada um vai passar por aí onde deve passar, em função do que há para transcender e para superar.

***

Questão: isso significa que é a energia que quer fazer sua passagem?

Não unicamente, porque não é a mesma energia de que se fala.

Não confunda a energia vital, a energia pertencente a esta Dimensão e a energia Vibral.

Não são nem mesmo as mesmas gama de frequências e não são nem mesmo as mesmas energias, não é?

Portanto, querer crer que quanto mais vocês vibrarem, mais terão energia, não é sempre verdadeiro.

Aliás, a tal ponto que, no momento em que a energia estiver no seu apogeu, no nível da Luz Vibral, vocês não
terão mais simplesmente qualquer energia vital, resultante do ‘processo de estase’.

***

Questão: a ativação do Triângulo Sagrado [sacro] passa necessariamente por um sentir Vibral, no
sacro, assim como podemos sentir a Vibração do Coração e a Vibração da cabeça?

Obviamente, meu amigo, não pode haver despertar da Kundalini sem sentir a Kundalini, não é?

***

Questão: então, se nada sentimos de particular nesse nível, o processo não se desencadeou?

Completamente.

Mas não é nada grave, não é?

O importante é ter uma das três Coroas ativada.

***

Questão: há um meio de desenvolver a ativação desta coroa?

Se isso não ocorreu com a última etapa, ou com a penúltima etapa, é preciso esperar o momento oportuno.

Talvez não haja ainda suficiente Fogo no nível terrestre para desencadear isso em você.

***

Questão: teremos em breve a oportunidade de ver concretamente os Melquisedeques? De vê-lo?

Sim, quando estiverem na 5ª Dimensão.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até muito em breve.

Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.



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

(*) “Ativação da Consciência de Cura Final” [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html

(**) Mensagem de VELGAN (de Vega da Lyra):
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/velgan-21-de-abril-de-2010-anuncio.html 

***

Mensagem do Amado OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=640

20 de Junho de 2010

(Publicado em 1º de Julho de 2010)

***

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

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem, caros amigos, como sabem, tanto em minha vida como no Círculo dos Melquisedeques, coloquei-me no
nível do Fogo e, portanto, vocês poderão agora se beneficiar, um pouquinho, do Fogo que vem.

Eu os lembro de que, desde ontem, vocês entraram no período de três meses correspondente ao seu verão
(inverno, no hemisfério sul), e, como vocês dizem, o verão será quente.

Não quente, exteriormente, hein, talvez, mas sobretudo Interiormente, porque, na Vibração do Ilimitado, vocês
vão se aperceber de que o que é o mais importante, é o Fogo do Coração.

E que é o Fogo do Coração que confere, como dizer... esse Samadhi, esta Alegria inefável que deve
acompanhá-los durante este período crucial da Humanidade.

Quanto mais vocês estiverem estabelecidos nesta Alegria, mais vocês poderão participar no estabelecimento
da nova Dimensão.

É extremamente importante.

Mas, inicialmente vamos, como de hábito, trocar juntos, se bem o quiserem, se vocês tiverem coisas para me
perguntar.

Então, desde já, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: o que fazer contra as dores violentas?

Então, caro amigo, há dois modos de encarar a problemática, se você se situa nesse nível aí, também, porque
não há razão para que o princípio da Unidade não exista também no nível do seu corpo e no nível do que você

chama de dor e de doença.

A um certo nível de ponto de vista e a um certo nível de Vibração, não há mais espaço possível para o
aparecimento de qualquer doença ou para o aparecimento de qualquer dor.

Obviamente, vocês não vão realizar isso de um dia para outro, mas isso não é uma utopia, é uma Verdade.

O.M. Aïvanhov - 22 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Então, seja procurando corrigir o desequilíbrio com os diversos meios que conhece, talvez, todos, aqui, entre
vocês; seja procurando se elevar acima desta dor pela Vibração, o que é, eu o lembro, completamente

possível; seja utilizando o que lhe deu Um Amigo, relativamente à cura final das zonas que estão ainda na
Sombra; seja elevando vocês mesmos no nível da Vibração mais forte que me permitirei fazê-los tocar daqui a

pouco.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o silêncio mental?

Então, o silêncio mental consiste em ser como a superfície de um lago sem ondulações, ou seja, que não há
mais emoção, não há mais pensamento.

Você é capaz, na meditação, de parar todo pensamento e toda informação que chega à sua Consciência?

O silêncio mental é isso.

É a condição «sine qua non» para que se estabeleça o Supramental.

Não há nada mais a dizer sobre o silêncio mental.

***

Questão: quando vivo algo que não me convém, devo me colocar no Coração para não mais reagir?

Eu diria que não é algo que chamo de conduta constante e regular.

O importante, é ser capaz de se colocar no Coração, mas não na cabeça do Coração, não é?, mas no Coração
do Coração, porque nesse nível, não pode haver coisas com as quais você não está de acordo, porque a sua
Vibração torna-se tão elevada, que tudo o que irá encontrar apenas poderá traduzir e manifestar o ‘princípio de

atração e de ressonância’.

O que quer dizer que, para uns e para outros, se se manifestarem a vocês coisas, em suas relações, que os
colocam na raiva, é muito simples, quer dizer que existem ainda falhas que fizeram com que se manifestem em

vocês coisas que os incomodam.

É tão simples assim.

Portanto, é um encorajamento para ir cada vez mais para a Vibração do Coração, para o Fogo do Coração e
para a Consciência Ilimitada.

Porque na Consciência Ilimitada, sejam quais forem os eventos, eles não podem mais desencadear emoções.

Se a emoção se desencadear, significa o quê?

Que você está, no momento em que isso se produz, dentro da dualidade.

Quanto mais você elevar o seu nível Vibratório, mais a sua visão se retira da implicação da ação/reação e mais
você vê, sem qualquer noção pejorativa, as coisas do mais alto, ou seja, você não está nem sem Coração, nem
sem emoção, mas você está simplesmente em um nível Vibratório onde tudo isso não tem mais impacto, nem

provoca mais qualquer reação.

Tudo o que é reação da sua parte, sobretudo para vocês aqui que estão na busca, é sobretudo para colocá-los
frente às suas falhas.

Portanto, se na menor oportunidade, você fugir das suas falhas, você não corre o risco de preenchê-las com a
Luz, e alguns comportamentos, efetivamente, provocam isso, ou seja, que você procura a Luz, mas, assim que

há algo que o contrarie, você foge.

Não é questão de fugir.

Estar na Unidade e não reagir, não quer dizer fugir, é ser capaz de se elevar acima do nível onde existe a falha
ou o conflito.

É assim simples, mas é preciso realizá-lo porque, se você pretender a Luz e se você elevar as suas Vibrações
quando estiver nos seus espaços interiores, mas se na menor oportunidade, para as menores coisinhas

insignificantes da Vida, você tiver raiva, não ouso mesmo imaginar como você vai estar no momento em que o
Fogo chegar.

E eu lhes assinalo que o Fogo chega muito em breve, não é?

Isso lhes foi anunciado por Maria.

Ela falou dos eclipses, não é? e, eu, eu lhes falo também da festa específica que corresponde à festa do Fogo



que é dentro de alguns dias, não é?

Coloque-se as questões de por que você reage.

É preciso ter também a honestidade e isso não é, como vocês dizem, uma masturbação mental, de analisar
como você reage com relação a algo que vem incomodar a sua pequena certeza interior Vibratória.

Porque, se você não for capaz de fazer passar a Vibração Interior do Coração e do Fogo e diferentes
passagens que você vive, na Vida mais comum e nos atos mais comuns da sua Vida, bem, eu creio que você

não chegará a subir, quando chegar a hora, lá onde é preciso.

É necessário colocar isso na sua cabeça e gravá-lo.

Você não será testado com relação a sua capacidade, unicamente Vibratória, mas se a sua Vibração desabar a
partir do momento em que algo vier fazer cócegas no seu ego, você não está perto de sair desta Dimensão.

***

Questão: associar a cor à Luz Vibral pode ser certo?

É certo para você, simplesmente.

A cor é uma subespecificação da Luz Vibral.

A Luz Vibral, do mesmo modo que a sua Luz branca, invisível, se decompõe em um espectro visível de sete
cores do arco-íris.

Nos mundos unificados e, em particular, na 11ª Dimensão, existem doze cores, na 5ª Dimensão também.

Mas cada uma das cores é uma porção da Luz Vibral.

A Luz Vibral, se você seguiu um pouco que seja, é, de início, subdividida em três partes iguais que são: o
Espírito Santo, o Ultravioleta e a Irradiação da Fonte.

De três, torna-se doze.

E, depois, eu poderia dizer que o doze torna-se 24.

Mas cada subdivisão da Luz Vibral tem uma banda de frequências extremamente específica e ações
extremamente específicas.

Então, enquanto você permanecer em uma cor, o mais frequente é imaginação mental.

Quando você diz: eu envio a Luz violeta, ou vejo a Luz violeta, ainda que esta Luz seja vista com o terceiro olho
ou mesmo percebida no nível do Coração, isso apenas será sempre, e, em última análise, uma subdivisão da

Luz Vibral.

A Luz Vibral é indescritível com palavras.

São sobretudo os efeitos diretos sobre a Consciência que são perceptíveis, ao invés das suas cores, porque,
quando há uma cor que intervém na Consciência, isso pode ser um apoio Vibratório, como o é, por exemplo,

para você, a título individual.

Mas é preciso bem compreender que a Luz, além dessas subdivisões, não tem mais cor.

Ela é a Luz e é, antes de tudo, Vibração.

***

Questão: qual é a diferença entre preferências pessoais e afinidades vibratórias?

Uma afinidade Vibratória é independente de afetos.

Você é atraído por tal pessoa porque você tem vontade de possuí-la, sejam seus filhos, seja seu marido ou
sua esposa, seja não importa quem, isso é o afeto.

O afeto deseja possuir.

A afinidade Vibratória é independente do desejo de posse.

É toda a diferença.

A afinidade Vibratória é liberação.

O afeto é encadeamento, qualquer que seja e sem qualquer exceção.



***

Questão: se não temos vontade, por vezes, de fazer os protocolos, é embaraço para o caminho?

Caro amigo, quem te pediu para fazer o que quer que seja?
À parte SER.

E se você o sente assim, contente-se de estar na Vibração, que você é completamente capaz de estabelecer
sem requerer, agora, o que quer que seja.

Há um momento em que, na Vibração e no Estado de Ser, as ferramentas que você utilizou, ainda ontem, irão
lhe parecer supérfluas e irão se tornar supérfluas.

É o objetivo, aliás.

Lembre-se de que são apenas muletas, úteis, mas quando você está curado, você não tem mais necessidade
de muletas.

É como se você tivesse tido uma fratura há dez anos e continuasse a andar com muletas quando não há mais
qualquer sequela, não é?

E isso é o que você deve sentir.

***

Questão: as relações sexuais são um freio à subida da Kundalini?

Tudo depende do que entende por relações sexuais.

Você vai se dizer, certamente, é sempre a mesma coisa.

Não, o que você entende, eu não entendo assim, como você concebe.

A relação sexual sempre foi um meio de reencontrar a Unidade.

Simplesmente, existe certo número de crenças que lhes foram insufladas sobre o lado oculto, vergonhoso ou,
de todo modo, que devia apenas se viver em certas condições que, obviamente, gerou aspectos Vibratórios

específicos.

Agora, é uma questão de Consciência.

Enquanto você colocar a questão, isso quer dizer que você tem desejo e, enquanto tiver desejo, se você
combater um desejo, ele não vai desaparecer.

Ao contrário, ele vai se reforçar.

Mas é evidente que alguns de vocês, e qualquer que seja a idade, superando algumas circunstâncias
Vibratórias, vão ver essa necessidade, como as suas outras necessidades vitais, desaparecerem inteiramente.

Mas há também vários modos de encarar a sexualidade.

Há sexualidades que foram descritas, em algumas tradições, como meios de elevação da Kundalini,
justamente, e não como o meio de satisfazer impulsos fisiológicos, afetivos ou outros.

Não há apenas o tantrismo.

Há a alquimia taoísta e há também tudo o que lhes esconderam os Annunaki com relação, justamente, à virtude
da sexualidade sagrada.

Cristo jamais teria podido ser o que ele foi sem a sua companheira, mas a companheira de que falo não é
unicamente através do ato sexual.

É, antes de tudo, Vibratória.

Sempre similar, isso depende com qual Consciência você o faz e com qual culpa você o faz.

É como para comer.

Em um caso como no outro, o sentido simbólico está ligado à penetração.

Quem você penetra?

O que você penetra?

É bem além da sexualidade.

Isso se refere tanto à alimentação como ao seu comportamento, de modo geral, na vida.



Se você penetrar em toda parte sem que o convide, a ali penetrar (não falo de sexualidade), isso se chama
uma violação (e não falo ainda de sexualidade).

Essas palavras não são insignificantes.

Do mesmo modo, quando você se deixa penetrar, seja por um alimento, por um pensamento, por uma emoção,
por um afeto, por uma relação, o que penetra em você?

É muito importante isso.

Aí também, pode haver violação ou violência.

A partir do momento em que você deixar penetrar, em você, no plano físico, no plano Vibratório, no plano
emocional e no plano mental, algo que não está em ressonância com a sua Vibração, há violação, violação

livremente consentida, mas violação.

***

Questão: se, na origem, éramos pura Luz, puro Amor, como se faz...

Antes de estar aqui e antes da falsificação aqui.

***

Questão: mais precisamente, por que aceitamos viver esta falsificação?

Mas você não a aceitou.

Você ali foi constrangido, mas pela própria matriz.

Quando algo o engole, o absorve, quando você entra, quando penetra no Interior de um mundo Vibratório, com
regras diferentes das regras da Unidade, você é submetido a essas leis.

Mas você escolheu, completamente.

Mas, uma vez que você estava dentro, você não teve mais a liberdade para sair.

***

Questão: isso significaria que escolhemos em Consciência tudo o que isso implicava?

Mas ninguém escolheu estando consciente do que isso implicava, sem isso a experiência jamais ocorreria.

Jamais a Fonte teria autorizado, jamais os Arcanjos teriam autorizado isso.

É contra isso, de algum modo, até mesmo, não é contra, mas é para este elemento que faz tempos muito
longos que muitos seres tentam escavar a cabeça e o Coração para que saiam, justamente, para ajudá-los a

sair, vocês mesmos, disso.

Hoje, é a tomada de Consciência.

Então, obviamente, quando você toma Consciência de que, como dizer..., a matéria, qualquer que seja a sua
impregnação pela matéria de carbono nos mundos dissociados, quando você toma Consciência de que a

matéria está poluída, de que foi cortada em algum lugar da Luz, o que você faz?

Você faz penetrar a Luz na matéria.

É efetivamente uma mudança de paradigma enorme, mas, como Cristo disse: «vocês estão nesse mundo,
mas vocês não são desse mundo».

Foi preciso fazer penetrar a Luz.

Ele bem disse: «eu sou a Luz do mundo».

Ele iniciou o movimento que vocês realizam hoje.

***



Questão: esta experiência de 3D dissociada tem verdadeiramente uma utilidade, no sentido em que
isso gerou muitos sofrimentos dos quais foi necessário se liberar?

Definitivamente, sim, mas é tempo de sair.

E ainda, vocês não estão no apogeu.

E é nele que vocês devem encontrar a Alegria.

Porque, obviamente, se os corpos de sofrimento não existissem (e podemos fazer a analogia com o que cada
um vive com a sua saúde), quando vocês nada sofrem, vocês estão bem.

Salvo se a cabeça não vai, mas admitamos que a cabeça vá bem e que o corpo vá bem.

Vocês se sentem bem.

Obviamente, é exatamente a mesma coisa em outros níveis.

***

Questão: a mensagem de Buda, cinco séculos e meio antes de Jesus, era então completamente
exata?

Completamente exata, mas você sabe, mesmo nas escrituras sagradas do Vedanta, nos Upanishad, e outras,
e mesmo no Oriente, mesmo por toda parte, há escritos que não param de lhes dizer que esse mundo é Ilusão.

Mas é outra coisa aceitá-lo intelectualmente do que vivê-lo.

***

Questão: o problema principal seria o poder em todos os níveis?

Exato e, aliás, a matriz apenas pôde ser criada pelo poder.

Assim que vocês exercem um poder sobre o outro, vocês saem da Unidade.

***

Questão: qualquer que seja a natureza desse poder?

O poder permanece o poder, o que não é a mesma coisa que a potência.
Atrás no poder há a intenção de se apropriar, de dominar, de controlar algo externo a Si.

Na potência, há a noção de controle, mas não o controle com o ego.
Há a noção de poder ou de controle sobre Si.

O ser humano que busca exercer, ou qualquer entidade de Consciência que buscar exercer um poder, tem falta
de potência.

É paradoxal, mas é a Verdade.

Quando você atinge os domínios Vibratórios da Unidade e da realização, você se apercebe de que o ser mais
frágil, é o ser que exerce mais poder.

Portanto, há uma oposição formal entre potência e poder.

O poder é uma Ilusão de potência, mas não é a potência.

***

Questão: a Criação dos universos é, no entanto, devida ao poder do Amor que age?

Não confunda o Verbo «poder» com o poder.

São jogos mentais.

O Amor é.



O Amor não é poder.

O poder Criador significa poder criar, mas não é o poder de criar.

Veja como se chega a falsificar muito facilmente as palavras, no nível desta Humanidade.

Do mesmo modo que a palavra Amor foi falsificada em todos os molhos.

A única coisa que não pode ser falsificada, e insistimos sem parar, e vocês o verão por si mesmos, é a
Vibração.

Na Vibração supramental, na Vibração do Amor, tudo se dissolve.
Tudo o que não é verdadeiro, cai.

Então, com as palavras, vocês podem jogar uma eternidade, o que é o caso, aliás.

A Vibração não pode enganar, porque ela é, ou ela não é.

É por isso que, mesmo para a palavra Luz, nós empregamos a Luz Vibral.

Porque é similar, há muitos seres que falam de Luz, não é?, muitos, muitos.

Mas falar de Luz não é viver a Luz.

Falar de Amor não é viver o Amor.

É, aliás, um meio muito apreciado de fazer cantar o outro: a palavra Amor e, portanto, exercer o poder e vocês
o chamam de poder do Amor, obviamente.

***

Questão: a melhor maneira de comunicar seria a telepatia, para sair da armadilha das palavras?

Completamente e é por isso, aliás, que as palavras, tal como eu as formulo, mesmo aqui, entre vocês, não
existem absolutamente nas dimensões unificadas.

Há Vibrações muito mais altas do que as Vibrações de palavras.

Pode-se dizer, sem fazer jogo de palavras, que enquanto vocês estão nas palavras, vocês permanecem no
mau [nota da tradução: o jogo de palavras vale para a língua francesa, porque palavra é «mot» e mau é «maux», sendo que a

pronúncia é idêntica].

***

Questão: isso significa que a alma é uma Criação do poder e, assim, por definição, uma Ilusão?

Cara amiga, no nível do absoluto, inteiramente.

A alma é colorida. 

A alma tem uma função.

Vocês chamam de famílias de almas, de almas criadoras, de almas artistas, de almas terapeutas etc. etc... 

Mas, na matriz, esta alma foi criada e o homem reivindica sua alma e sua liberdade de alma.

Vejam como se joga com as palavras.

O livre arbítrio que lhes é tão caro... mas nós, nós não temos o que fazer do livre arbítrio, dado que estamos na
liberdade do Amor, da Luz Vibrante e da Fonte.

Estamos em fusão permanente com a Fonte.

A alma é uma Criação total da matriz.

Saindo da matriz, não há alma.

Aliás, é a mesma raiz etimológica.

***

Questão: qual é a diferença entre palavra e Verbo, em particular, o Verbo Criador?



A palavra é, como dizia São Paulo, tambor retumbante.

Quer dizer algo que de nada serve, que faz barulho.

Há muitos seres humanos que estão na palavra, eles não podem parar de falar.

Eu conheci na minha vida.

Eles falam para nada dizer.

Eles falam para preencher o seu próprio vazio.

O Verbo Criador é completamente outra coisa.

É Cristo dizendo: «levanta-te e anda».

Vocês não conhecem o Verbo Criador.

Ele está ligado à ativação do que se chama de 11ª lâmpada, situada no nível do seu lábio, que será plenamente
ativado após a reversão.

É toda a diferença entre o Verbo e a verborragia.

Entre a Vibração que vem do Verbo e o nada que vem da palavra.

Aliás, quando se diz, quando alguém lhe diz: «eu te dou minha palavra», você sabe o que isso vale.

***

Questão: então, isso significaria que o Verbo Criador não é pronunciado, que é apenas Vibração?

Ele é pronunciado, mas em outros níveis Vibratórios, não por palavras.

No início, era o Verbo.

Jamais se disse, no começo era Deus, não é?

***

Questão: a magia branca participa da dualidade?

Com certeza.

A telurgia também.

A magia branca foi necessária e felizmente ela estava aí no momento em que a Luz não tinha investido o seu
sistema solar, o nosso sistema solar.

Agora, é fazer ato de dualidade utilizar a magia ou a telurgia.

Não há diferença, é o mesmo princípio como o bem e o mal.

São os dois lados opostos da mesma face, de uma face oposta da mesma peça.

Um como outro nutrem a matriz.

Então, eu concebo que, quando apenas existia a matriz, era mesmo mais agradável estar no branco que no
preto.

Mas, hoje, tudo isso foi largamente varrido pela Luz.

Lembrem-se de que a Luz não é magia.

A Luz é Inteligência, confiança, orientação, se preferirem.

***

Questão: os Dracos, que então teleguiaram o programa da matriz, estavam na potência ou no
poder?

Os Dracos são originalmente seres de grande potência e que quiseram exercer o poder.

Eles confundiram os dois.



***

Questão: os Dracos, originalmente, estavam na Unidade?

Certamente.

***

Questão: por que, naquele momento, eles participaram da matriz?

Mas eles não participaram, foram eles que a criaram.

***

Questão: por quê?

Porque estavam persuadidos de fazer melhor do que a Fonte.

***

Questão: de onde vem esta falha?

Para eles, era uma experiência.

Eles provocaram, aliás, certo número de Arcanjos a segui-los.

Porque isso podia ser agradável.

A Fonte jamais se opôs a uma experiência ou a uma Criação.

Jamais.

***

Será tempo, agora, como chefe dos Melquisedeques, localizado no sul, ou seja, no Fogo, de fazê-los também
se beneficiar da Radiação muito mais intensa da minha Presença.

E eu lhes digo também até muito em breve.

Então, caros amigos, acolhamos.

... Efusão de energia...

Eu lhes digo, então, até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por me encontrar com vocês e saber que tenho certo
tempo para discutir e dialogar com vocês.

Isso me alegra imensamente.

Então, logo de início, temos também coisas a dizer, mas nós iremos dizê-las progressivamente e à medida das
suas perguntas.

É, para mim, a maneira mais fácil de falar, de me exprimir com vocês.

Então, imediatamente, eu os ouço.
***

Questão: poderia nos falar da Graça?

Oh, é muito simples, caro amigo.
A Graça é quando você decide se colocar sob a influência da Consciência da Graça.

A Consciência da Graça é se extirpar da dualidade.
É se extirpar da ação/reação, é entrar na não dualidade ou, se preferir, na Unidade.

Quer dizer não mais estar sujeito, o mais frequentemente possível, certamente, às leis da ação/reação ou às
leis do Carma, mas beneficiar-se da Graça, ou seja, também, da Divina Providência ou beneficiar-se da

atração, da ressonância, ligada à Unidade.

Quando você vive a Unidade, a Unidade se manifesta a você.

Aí está o que se pode dizer da Graça.

Ela pode se exercer em todos os domínios.
Não é questão de pedir, pode-se pedir uma Graça particular, mas, a partir do momento em que você se

aproxima da Unidade ou do Estado de Ser, pela Vibração, pela ativação das Coroas Radiantes do Coração, da
cabeça e do Triângulo Sagrado, naquele momento, muitas coisas na sua vida, mesmo a mais comum, vão

começar a se modificar para se adequarem com a sua aura, com a sua irradiação, se preferirem e,
portanto, tudo vai mudar ao seu redor e tudo se fará de maneira muito mais fácil, muito mais simples.

Não digo mais compreensível, digo muito mais simples e fácil, ainda se isso não for sempre compreendido
imediatamente, mas é importante compreender.

Enquanto você estiver na dualidade, você é confrontado às leis de ação/reação, ou seja, às variações de
humor, às variações do mental, às variações de dores, de alegrias, de prazeres e de coisas habituais da vida

corrente nesta humanidade.

Mas, assim que você se aproximar dos domínios do Estado de Ser, as coisas ligadas ao bem e ao mal, ligadas
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à negatividade, ligadas mesmo à retribuição Cármica, não podem mais existir.

O conjunto da sua vida começa a se desenrolar sob a influência da Alegria, sob a influência da facilidade e,
naquele momento, quanto mais você se engajar nesse caminho, mais você irá se aperceber de que é como se

avançasse em um sonho magnífico, ou seja, tudo o que acontece vai no sentido desta Unidade, o que é
diferente, certamente, se você voltar a descer na dualidade.

Então, lembre-se, no ano passado, no início dos Casamentos Celestes, de que alguns seres começaram a
viver a Vibração da Unidade em seus corpos de Estado de Ser no Sol e a viajar nas Dimensões.

O trabalho que vocês realizam hoje é um pouco diferente, quer dizer que o Estado de Ser se manifesta em
meio mesmo a esta densidade.

O que estava, de algum modo distante, separado, tem tendência a se sobrepor.

Progressivamente e à medida dos dias, das semanas e dos meses que vão passar agora, vocês farão bem
distintamente a diferença entre os momentos em que estão na dualidade e os momentos em que passam na

Unidade, mesmo nesta consciência comum, ou seja, os momentos em que há distância da Alegria e os
momentos em que há coincidência com a Alegria.

Vocês irão reparar com extrema facilidade, porque, quando estão na Unidade, o mental não intervém mais.

Obviamente, não é questão de permanecer sem nada fazer, em um canto.

Mas todas as ações que vocês realizam ocorrem segundo o princípio da Graça, da facilidade, da fluidez, da
evidência, da transparência e, sobretudo, guardem, da Alegria.

Enquanto vocês não estiverem na Alegria, vocês não estão na Unidade.
Então, é um aprendizado, ainda uma vez, que passa, como sabem, agora, pela Vibração e pela Consciência.

***

Questão: a Graça e a Unidade são similares?

Não são similares.

Quando vocês estão na Unidade, vocês vivem a Graça.

Vocês podem viver a Graça nos momentos específicos e, por exemplo e eu creio que há esportistas, por
exemplo, que têm momentos de Graça também e são os mesmos mecanismos, ou seja, que tudo vai

conseguir a um dado momento, por exemplo, em uma final esportiva, ou quando vocês caírem no Amor, vocês
irão viver esses momentos de Graça, mas que estão de qualquer modo distante, afastados, mas é o mesmo

processo físico-químico e sutil que acontece no nível da sua consciência.

De repente, tudo lhes aparece mais claro, tudo lhes aparece mais simples, não há mais questão e a sua vida se
desenrola nesta consciência, mas, isso dura, como, por exemplo, para o esportista, durante alguns instantes.

É algo que vai durar e se instalar cada vez mais facilmente na sua vida.
E também, o corolário, é que quando vocês se afastarem disso, vocês estarão cada vez pior.

Se quiserem, é o que eu disse também na primeira vez que eu vim vê-los neste espaço, nesse grupo, é ou a
Alegria, ou o terror, ainda mais o medo, eu insisti nesta ‘noção de terror’, porque o terror é verdadeiramente o

que caracteriza o momento em que você se afasta da sua Unidade, e quanto mais vocês se aproximarem,
menos irão suportar se afastar.

Então, obviamente, isso vai necessitar de uma série de ajustes em vocês mesmos, no seu ambiente, na sua
vida, nas suas relações, mas isso é indispensável.

Não há alternativa.

Mas vocês irão compreenderão muito rápido: se vocês estiverem na Unidade ou se vocês se aproximarem
da Graça, a Vibração do Coração se amplifica.

Se vocês se afastarem, vocês ficam muito mal, ainda mais se já tiverem alcançado a Vibração do Coração.

Aquele que não alcançou, um mínimo, não pode nem compreender nem assimilar, nem viver, mas quando
você a alcançou uma vez, ainda que apenas por alguns minutos, durante uma meditação ou fazendo um



passeio ou fazendo não importa o que, você jamais irá esquecê-la.

Se quiser, é um ‘princípio Vibratório’ que corresponde à cenoura, o burro e a vara, mas, vivido
espontaneamente pela sua consciência.

Compreenda bem que não há outro além de você mesmo que seja responsável, tanto pela vara, como pelo
burro, como pela cenoura.

***

Questão: o perdão que passa pelo Coração torna-se então a Graça?

O perdão é, por essência, dual.
Isso faz parte dos ensinamentos.

O perdão é marcado de dualidade, da mesma forma que crer em um salvador exterior, assim como todas
as Crenças.

O perdão os libera e libera o outro, na maioria das vezes, é um mercado e, portanto, não é da Unidade.
O perdão nada tem a ver com a Graça.

Frequentemente, alguém que perdoa vai se liberar de uma relação ou de feridas emocionais, mas será que, no
entanto, isso vai fazê-lo alcançar a Unidade?

Você pode passar milhares de anos a perdoar pelo que fez e viveu no passado e não é por isso que
chegará à Unidade.

Por exemplo, em alguns ensinamentos como o budismo tibetano, há monges que passam sua vida a pedir por
seu perdão e para chegar à Unidade e, da minha fé, não há muitos que ali chegam, não é?, senão vocês o

saberiam.

Portanto, o perdão é importante mesmo na dualidade, para esperar se aproximar da Unidade, ou seja, que
vocês não podem se aproximar da Unidade sem perdoar, mas isso não basta.

***

Questão: foi dito que o mais importante é a elevação Vibratória e que, a partir daí, não haveria mais
questionamento, que a Luz faria o que tinha a fazer. Por que, então, alguns intervenientes nos

propõem recorrer a eles?

E qual é a ambiguidade aí?
Eu não compreendo.

Lembre-se do que lhe disse o Arcanjo Anael: entrar na Unidade é também entrar em relação, não em
ligação, mas em relação e em comunicação com as outras Dimensões.

E Snow lhes falou da comunicação também com a natureza, parece-me.

Portanto, em que o fato de estar em Unidade e estar na Consciência Unificada não lhe permitiria entrar em
contato ou pedir algo nos mundos Unificados e a seus habitantes?

Por outro lado, lembre-se também de que aí vocês realizaram uma subida Vibratória, mas, depois, há ainda
outros mecanismos que não lhes foram revelados porque, na subida Vibratória, é preciso também ser capaz

de girar a totalidade da Vibração e da Consciência para o Interior e, isso, vocês ainda não fizeram.

***

Questão: a ambiguidade vem do fato de que Anael disse que não havia necessidade das palavras.

Mas você não compreendeu.
Por que você quer entrar em contato com as palavras? 

Entra-se em contato com a Vibração.



Entrar em contato com palavras, isso não existe.

***

Questão: quando alguns intervenientes nos propõem fazer um pedido interior, nós vamos
forçosamente colocá-lo em palavras.

De forma alguma.
A palavra é o que eu exprimo aí, diante de você.

Quando você faz seu pedido, nós a ouvimos falar?

***

Questão: se sentimos necessidade de chamar alguém, é que não estamos nesta elevação Vibratória,
naquele momento?

Cara amiga, o que posso responder é que o próprio fato de você formular assim sua pergunta, prova que você
não tocou ainda esta Unidade.

Vamos tomar outro exemplo, cara amiga.

Imagine que você queira estabelecer um contato com seu Anjo guardião.
Enquanto seu pedido estiver em palavras, enquanto o pedido exprimir um desejo que não está no Coração,

isso jamais irá ocorrer.

Eu repito também que dentro de espaços Vibratórios em que vocês vivem nesse momento a elevação
Vibratória, existem mecanismos extremamente precisos de mobilização da Consciência se dirigindo para a
Unidade que vocês não empregaram por enquanto e que lhes serão revelados, em parte por Sri Aurobindo,

em parte por Uriel e em parte por Um Amigo.

Você quer ir mais rápido do que a música e, então, o que acontece quando se quer ir mais rápido que a
música?

É o mental que se exprime.

***

Questão: como o nível Vibratório Unitário não é atingido, os pedidos são forçosamente formulados
por palavras...

Bem, é aí que você se engana.

Enquanto o pedido não for formulado pelo Coração, nada acontecerá, estritamente nada.

Você permanece no nível do mental ou do seu afeto e nada mais.

***

Questão: quando a Alma se dissolve, se está no Maha Samadhi?

Completamente.
E está aliás descrito em todas as grandes iniciações e corresponde, se quiser, à crucificação que vocês vão

viver neste verão (inverno no hemisfério Sul).

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança, se a Alma e o corpo causal
não são queimados, a iniciação pelo Fogo ocorre no momento da crucificação e resulta na Ressurreição.

Tudo isto está escrito em São João.
Ele [Sri Aurobindo] lhes disse, no ano passado.



O problema, eu creio, é que aqueles de vocês que ainda não viveram o Estado de Ser, assimilam, parece-me,
o Estado de Ser a uma modificação de sua personalidade.

Esse é um ‘princípio dual’.

Vocês devem compreender, no entanto, a analogia: não há qualquer relação entre a lagarta e a borboleta.
É uma transformação total.

Vocês esperam permanecer lagarta e adotar o comportamento da lagarta e tornar-se borboleta.
Isso não pode funcionar assim.

São dois mundos separados, inteiramente.

Então, obviamente, querendo a todo custo manter a pequena personalidade que recebeu a Luz, que escuta,
que medita, que vive coisas, você não chegará ao Estado de Ser.

Os princípios do abandono à Luz são exatamente a mesma coisa.
Não é a personalidade que se transcende.

É preciso ser capaz de acolher o novo, o desconhecido, e isso passa pelo abandono, isso passa pelo soltar,
isso passa por todos os conceitos que foram desenvolvidos e, em particular, nos ensinamentos do Vedanta,

por exemplo, ou dos Upanishads.

Mas, atenção, porque aí também há perigo.
Muitos ocidentais, por exemplo, imaginam que estando na negação da personalidade, descrevendo como

exteriores a si mesmos, eles pensam estar desembaraçados da personalidade.
Esse é também um ‘jogo dual’.

Isso nada tem a ver com a Unidade.

Lembre-se de que a Unidade é Alegria antes de qualquer coisa, e de que esta Alegria é totalmente
independente das suas circunstâncias afetivas, das suas feridas e do quer que seja mais.

A Alegria se basta a si mesma.

Há um mecanismo, nesse nível, que está bem além da compreensão e onde alguns de vocês, nesse
momento, têm a impressão de girar em círculo.

Eles alcançaram estados Vibratórios e não chegam, de algum modo, a finalizar.
Por que não finalizam?

Simplesmente porque vocês não têm ainda a totalidade das Vibrações necessárias para finalizar, para a maioria
de vocês.

Aqueles que tiveram a oportunidade de viver o Estado de Ser, de viajar no Sol e nas Dimensões, não têm mais
este problema.

O seu problema é permanecer nesta dualidade, ainda.

As pessoas de antigamente, quando viviam o Despertar da Kundalini, tinham pilhas de descrições onde o
Fogo invadia tudo, havia a perda total de marcadores.

Ora, hoje, vocês estão abertos à Vibração da Luz, o que favoreceu a dilatação da bainha do canal mediano que
permitirá, quando a hora chegar, viver o Fogo da Terra.

É por isso que insistimos no Fogo do Coração e que insistimos na Vibração do Coração, porque, em última
análise, qual é a diferença entre os seres que não estão interessados em nada de espiritual e que vivem nesta

matriz com deleite?
É que o Fogo, quando chegar (ele vai chegar para todos e não para alguns), aqueles que forem confrontados

com esse Fogo e que não tiverem feito o trabalho de abertura dos chacras, de abertura do Sushumna, vão,
literalmente, explodir, pelas emoções, pelo mental, pelo terror, como eu denominei isso.

Então, aqueles que forem capazes de se estabelecer na Unidade ou dela se aproximar, irão viver isso com
uma grande Alegria.

Mas são as mesmas Energias que o conjunto da humanidade irá viver, estritamente as mesmas.

***

Questão: como difundir a Vibração do Coração no conjunto do corpo, ou mesmo além?



Deixe se estabelecer, em você, a Vibração, o resto virá.
Eu concebo que, para muitos de vocês, isso esquenta ainda mais a cabeça, porque vocês percebem bem as

Vibrações, para a maioria, mas lhes falta, obviamente, o essencial, o Samadhi.

Lembrem-se também do que eu disse.
Independentemente do que vocês vivem neste espaço, cada vez mais, o ser humano verá esclarecer o que ele

não queria ver esclarecer, em si como no nível de tudo o que foi escondido, nas atuações dos seus
governantes, nas manipulações do dinheiro, nas manipulações do mundo, da alimentação, tudo o que é falso

será elucidado, em vocês como no exterior de vocês.
É isso que vocês vivem agora e é isso que irá provocar as forças de atrito enormes e as emoções enormes

no nível da humanidade, que não poderão mais se dispersar na esfera astral e que, portanto, irão se impactar
diretamente nos corpos.

***

Questão: após ter o Triângulo Sagrado muito ativado, eu o sinto muito menos. É normal?

Completamente.
Houve uma preparação que correspondeu ao período em que o Arcanjo Miguel drenou, de certa forma, o Fogo

Micaélico e o Fogo do Sol no nível do Éter e da Terra.

Agora, vocês estão em outras etapas que Miguel anunciou, é a Unificação da Consciência.
E aí, isso não passa necessariamente pelo Despertar da Kundalini.

Então, mesmo para os que viveram o Triângulo Sagrado, é preferível que nesse momento, ele esteja em
repouso, senão vocês não teriam mais qualquer razão para permanecer nesta Dimensão.

É o que irá ocorrer, aliás, no final.
Do mesmo modo que alguns de vocês sentiram, desde já vários meses, o que é chamado, eu creio, por vocês,

de 12º corpo, no nível do nariz, com Vibrações nas asas do nariz.
O 12º corpo é o quê?

É a reunião ou a conexão que se estabelece entre a dualidade dissociada e a Unidade.
É a conexão das Dimensões Unificadas com as dimensões falsificadas.

Alguns de vocês também sentiram, de maneira transitória, a ativação da 11ª lâmpada, ou o 11º chacra, com
Vibrações nos lábios, mas, isso também, foi transitório, porque o dia em que isso se tornar permanente, aí,

será necessário esperar coisas definitivas.

***

Questão: o abandono à Luz pode nos levar a duvidar?

Certamente não, é bem o contrário.
Assim que vocês estiverem abandonados à Luz, não pode mais existir qualquer dúvida sobre a realidade e

a Verdade do que vocês vivem.
A dúvida existe antes.

É o que participa do não abandono à Luz.

***

Questão: qual é o objetivo do abandono à Luz?
Desaparecer desta Ilusão e se reencontrar na sua Liberdade.

***

Questão: abandonar-se à Luz se basta por si, não é mais necessário ter objetivo?

Qual objetivo você quer ter? 
É a sua liberação, não? 

Não é um bem-estar qualquer na sua pequena vida pessoal.



***

Questão: se o objetivo é o Estado de Ser, por que passar pela matéria?

É bem a questão que se coloca também, e é bem a questão que se colocaria a Fonte, porque o Estado de
Ser, vocês o conheciam antes de estarem na matéria.

É por isso que a matéria não deve mais existir na dualidade ou na terceira Dimensão dissociada.
Estamos totalmente de acordo.

Mas, se vocês colocarem fim nos seus dias, por exemplo, vocês reforçam a matriz.
O único modo de sair, é o Fogo e a Luz.

É exatamente ao que os grandes Seres que nos têm ajudado (os Arcanjos e os Seres de outras Dimensões
mais elevadas que as nossas), chegaram, ao final de 52.000 anos, e foram necessários, eu os lembro, mais

de 300.000 anos.

Isso não é nada mudar o conjunto das forças físicas que governam um universo.

***

Questão: como superar mais depressa o que sobe novamente à consciência?

Isso foi iluminado.
Portanto, assim que iluminado, isso lhe sobe de novo no meio da cara e lhe explode na consciência.

É muito melhor agora, muito melhor agora do que em um mês, ou do que em dois meses.

Lembre-se de que a Luz ilumina.
O que não é uma palavra em vão.

É a Verdade do que vocês vivem.

As primeiras descobertas, para alguns de vocês, com a Luz através das Vibrações, fizeram-nos aproximar-se
da Alegria, mas é preciso mesmo assim eliminar totalmente as zonas de Sombra, não combatendo,

mas aceitando vê-las iluminadas.
Quanto mais vocês aceitarem que a Luz possa iluminar, mais você irão se abandonar à Luz, mais as zonas

de Sombra serão dissolvidas.

É o que Miguel denominou, para esse mundo, a dissolução.

Mas já é muito bom aceitar se ver tal como se é.

Quando você diz ‘tomar Consciência’, é exatamente assim.
São, lembrem-se, os tempos reduzidos.

São os momentos em que é preciso ir muito rápido, sem urgência, mas na Paz do Coração, mas é preciso
aceitar ver o que é para ver.

É preciso aceitar resolver o que é para resolver e, se quiser, é como a pessoa para quem se ensina que ela
tem apenas mais alguns meses.

O que ela faz?
Ela resolve os seus negócios no nível material.

Vocês têm a mesma coisa que fazer no nível da sua Consciência.
E sem exceção.

E quanto mais vocês viverem o Samadhi, mais vocês irão viver os estados de Estado de Ser, mais essas
pequenas falhas que, antes, vocês arranjavam bem, vão lhes parecer intoleráveis, mas é normal, não há que se

indispor, nem que se culpar, há que trabalhar.

Trabalhar não quer dizer combater, mas quer dizer simplesmente aceitar ainda mais o trabalho da Luz em si.

***



Questão: a constituição da ponte do Antakarana consiste em conectar a nossa Luz Interior com a
Luz que vem da Fonte?

Conectar-se consigo mesmo.
O problema é que, caro amigo, quando você emprega a palavra Luz Interior, isso me dá um pouco de medo.
Porque muitos de vocês se apercebem de que na meditação, vocês veem uma Luz, qualquer que seja a sua

cor.
A Luz Interior não é a Luz do Estado de Ser.

Assim como dissemos, a Luz física ou a Luz das suas meditações não é a Luz da Vibração, não tem de forma
alguma as mesmas características.

É por isso que muitos seres humanos enganam-se a si mesmos com a ‘noção de Luz’ e é por isso que
escolhemos Luz da Vibração ou Luz do Estado de Ser.

É por isso que tentamos colocar novas palavras vibrantes, ao invés de coisas existentes.

***

Questão: devemos considerar que a Luz da Vibração nos chega exclusivamente do exterior e nos
engloba?

É uma Dimensão nova que se revela a vocês: a lagarta torna-se borboleta, mas é também a borboleta que
está aí.

Recorremos a noções temporais que os superam, em que a borboleta vem dizer à lagarta que é tempo de
morrer.

É a consciência limitada na qual vocês estão desde, para alguns, 300.000 anos, que desaparece.
O Estado de Ser estava no Sol.

Portanto, existe uma relação, uma Vibração que lhes permitiu e que foi engendrada, eu diria, ou seja,
imaginada, concebida e realizada pelas Forças da Luz Intergaláctica para evitar que a conexão se perdesse de

maneira definitiva, para que o Espírito não fosse destruído, porque vocês estavam prisioneiros.

Então, o que acontece, é o ‘duplo movimento’.
Um movimento onde a lagarta aceita a borboleta e onde a lagarta se torna borboleta na sua Dimensão, mas,

nas Dimensões Unificadas, a borboleta vem dizer à lagarta que ela não existe.

***

Questão: isso significa que a borboleta sempre esteve aí?

Mas obviamente que ela sempre esteve aí.
Ela está no Sol desde que vocês estão aqui, mas não estava livre.

Enquanto vocês participarem da Ilusão (como dizem os orientais: a Maya), é uma coisa dizer: “esse mundo é
Ilusão”, e outra vivê-lo, não é?

É exatamente o mesmo princípio vivido na Consciência, não no mental.

***

Questão: se alcançarmos esses estados de Estado de Ser, nós nos extraímos automaticamente da
matriz?

Por enquanto, isso permanece, para aqueles que não viveram o Estado de Ser, apenas palavras, dado que é a
sua única realidade, mas, quando vocês alcançam o Estado de Ser, vocês apreendem inteiramente o que é a
Maya, ou seja, a Ilusão, mas vocês a apreendem na sua carne, na sua vivência, na sua Consciência e não na
cabeça e, é normal que, enquanto vocês participam da matriz de uma maneira ou de outra, vocês têm ainda

zonas de Sombra, ainda feridas, ainda apegos, uma vez que é o próprio ‘princípio da matriz’.

***



Questão: basta alcançar uma vez este estado para bascular definitivamente?

Não, senão, vocês não estariam mais aí.
Mas você já compreende e apreende os prós e os contras.

Você faz a separação do que é você e do que não é você, ou seja, que em nenhum momento você poderá
dizer que tem tal problema, porque você não é esse problema.

***

Questão: a aceitação das nossas falhas, das nossas zonas de Sombra...

Eu jamais disse para aceitá-las, eu disse para olhá-las de frente e iluminá-las, o que não é a mesma coisa.

Quando você aceita suas falhas, significa que você sabe que tem falhas, mas, no entanto, elas desaparecem?
Por outro lado, aceitar iluminá-las e aceitar que a Luz da Vibração as coloque na Luz e as dissolva, é mesmo

outra coisa.

Vocês devem, agora, sair do ‘princípio linear’ com relação a todas as feridas.

Dizer-se que o que você viveu há 10 anos, há 20 anos, que está extremamente presente, não pode
desaparecer de um dia para outro, é uma Crença.

O mesmo para toda doença.

***

Questão: a Consciência total apenas pode ser encontrada no nível do Supramental?

É a única a ser total, efetivamente.
Certamente não a consciência limitada do ser humano.

E, se as minhas lembranças forem boas (porque eu adorava, na minha vida, o que dizia Jiddu (Krishnamurti)),
Jiddu dizia frequentemente a qualquer um que o interrogava (e isso acontecia o tempo todo): eu poderia lhes

falar durante horas sobre o que há do outro lado, mas, se vocês mesmos não forem ao outro lado, para que
isso serve?

Não é preciso que isso permaneça um sonho, não é preciso que isso permaneça algo inacessível.
É uma viagem que vocês têm que fazer, vocês mesmos.

Nós, nós favorecemos a eclosão e a possibilidade dessa viagem.
Nós tivemos êxito.

Nós fizemos desaparecer tudo o que eram obstáculos formais para o seu retorno na Unidade e na Estado
de Ser.

Mas é o princípio também, eu já disse, do pássaro que sempre viveu na sua gaiola: o seu mundo é a gaiola.
Abrem-lhe a porta, mas o pássaro vai recusar sair, porque, fora, ele nada conhece e mesmo que saia, ele volta

a entrar.
É o mesmo princípio para vocês.

***

Questão: este é o problema dos clarividentes para fazerem uma projeção através dos seus filtros?

Completamente.
Hoje, é solicitado para acolher o que vocês veem, mas não para interpretar o que quer que seja.

O que vocês veem é portador de uma Energia.
Ela não é destinada a fazer impulsionar o mental ou as decisões.

A única decisão, ela vem do Coração e, para advertir, mentalmente, para ir para a sua liberação, para iluminar
o que é, para vocês, um freio para a sua liberação, agora nesse plano.



Olhem, muitos seres humanos que, desde 2.000 anos, lhes falaram desta época.
Ah sim, vocês sabem disso e, então, o que isso muda?

Não muita coisa.

***

Questão: você afirmou que seremos levados para onde nossa Vibração nos levar... 

Sim, não a Vibração de hoje, aquela que vocês terão sido capazes de estabelecer quando chegar a hora.

Portanto, necessariamente, isso consiste em deixar a Vibração aumentar.
Cada caso é diferente.

Vocês não podem generalizar.

Um ser que lhes parece a mil milhas da Luz, irá descobrir a Luz e outro, que lhes parece próximo da Luz, irá se
afastar da Luz.

Se você quiser adaptar os mecanismos mentais para a visão desses jovens, isso não acontece assim.

Lembrem-se de que antes do ‘planeta grelha’ há a tribulação e vocês estão na tribulação e vocês não sabem
como vai reagir cada ser humano diante dos acontecimentos que vêm a vocês.

Há os que se creem preparados, interior como exteriormente, mas há os que se sentem na indiferença e os
que não duvidam um segundo do que está chegando.

Eles estarão talvez mais prontos do que aqueles que se prepararam.
Vocês não podem saber por alguém mais senão por vocês.

***

Questão: como fazer com esses jovens que não têm conhecimento do que acontece? Convém
deixar ou lhes dar a informação? 

Então, o único modo de ajudar é subir você mesmo na Vibração.
Não há outros.

Sem isso, você irá desempenhar o papel daquele que quer ser o salvador.

Ser você mesmo, é tudo o que lhe é pedido.
Amar e servir na Vibração.

Todo o resto é apenas Ilusão e inutilidade.

São João disse no Apocalipse: um será tomado, o outro será deixado.
E você nada pode ali.

Você não é responsável pelo outro.
Você não conhece o destino dele.

Você não conhece o seu caminho, mesmo em meio ao Estado de Ser, em meio às Dimensões Unificadas ou
dissociadas.

Seria muito presunçoso querer decidir ou informar alguém que recuse inteiramente esses dados.
Vocês irão ainda violar o livre arbítrio desta pessoa e irão até impedi-la de aceder à Liberdade, querendo

fazer o bem.

Mas o ser humano é, geralmente, especialista nisso.

Lembre-se: os conselheiros jamais são os pagantes.
O único modo, o mais de acordo e autêntico com a Luz, é ser Luz e isso é tudo.

***



Questão: fazer ressoar em Consciência o nosso DNA com a Luz Vibral participa da subida
Vibratória?

A Vibração deve gerar a Vibração, nada mais.
Querer focalizar, é possível nesses processos, por exemplo, que lhes deu Um Amigo sobre curas específicas,

mas, retenham que a Luz é a própria cura.

Então, por que querer complicar as coisas com tal chacra ou com o DNA ou com as células ou com outra
coisa?

Tudo isso está superado.
Vão para o mais simples.

Lembrem-se de que a Luz é simples, muito simples.

***

Questão: se se trata simplesmente de chamar esta Luz, é sempre necessário utilizar os cristais?
Não, não é questão de chamar a Luz.

É questão de ser a Luz, não é de modo algum a mesma coisa, ainda uma vez.

Agora, são muletas, mas cabe a você saber se você é capaz de dispensar as muletas.
Tudo é muleta, mesmo o que lhes deu o Mestre Ram, mesmo o Yoga Celeste é muleta, mas, se você ali

chegar sem muleta, tanto melhor.

***

Questão: o processo é o mesmo em todos os planos, em todos os universos?

De forma alguma.
Há linhagens, denominadas ‘não evolutivas’, que estão estabelecidas em meio a uma Dimensão e que ali

permanecem, mas elas estão sempre na Fonte.
Os Arcanjos, por exemplo, estão estabelecidos na 18ª Dimensão, nos limites do antropomorfismo.

Mas eles podem mudar de forma e de Vibração, de cor, para chegar até a 5ª Dimensão.

Por definição, um Arcanjo está sempre na 18ª Dimensão, eu diria, desde a eternidade.
E não é preciso conceber isso de modo linear e como vocês passam de uma Dimensão a outra.

Isso não acontece perfeitamente assim, mas vocês não têm os meios de, até mesmo, conceituá-lo na sua
cabeça.

***

Questão: você disse que convinha viver as visões ao invés de interpretá-las. O que é das sincronias
ou dos sonhos, com relação aos riscos de projeção?

Os sonhos podem vir de diferentes universos.
Então, não há resposta única.

Depende do tipo de sonho: sonho profético, sonho anunciador, sonho ligado a preocupações ou projeções,
sonho emocional etc. etc..

Tudo depende da origem do sonho.

E agora, eu creio que a segunda parte da questão era em relação às sincronias.
Quando uma sincronia ocorre, o que o mental quer apreender?

Não há nada a apreender, já que a sincronia é vivida.

***



Questão: a sincronia pode ser fonte de um significado?

A sincronia é significado.
Então, querer buscar um significado do significado é agitação intelectual.

Eu não compreendo esta propensão a querer, a todo custo, interpretar.
Isso é válido na dualidade, porque vocês têm necessidade de se referir a símbolos, vocês têm necessidade
de se referir a colocações na Luz, mas, quando vocês vivem algumas sincronias, alguns encontros, por que ir

buscar se é Cármico, se é alguém que vocês já encontraram?
Vivam o que têm que viver, sobretudo nesses tempos que estão chegando agora.

Vocês devem, verdadeiramente, se colocar a questão: quem questiona?
Quem é que coloca a questão em vocês?

O significado é o que vocês vivem e não a interpretação.
A Vida é sinais.

***

Questão: como vamos ser acompanhados e ensinados sobre o funcionamento do corpo de Estado
de Ser? 

Eu falei que há efetivamente muitas coisas a viver e a implementar, mesmo em meio a esta dualidade, com
relação ao Estado de Ser, uma vez que ele esteja instalado.

Efetivamente.

Mas eu não compreendo a ligação com ser acompanhado.
Isso quer dizer que você imagina que há um Anjo guardião que vai tomá-lo pela mão?

Apenas você pode fazê-lo, ninguém mais.
É tudo o que tentamos dizer, repetir e repetir novamente, uns e outros: apenas você pode fazer esse caminho.

Para isso, você sabe, você deve superar certo número de coisas.
Você deve superar o emocional, o mental, os apegos, o afeto, os medos, mas é você que faz isso e ninguém

mais.
Se você esperar ter um salvador ou uma ajuda de acompanhamento específico e adaptado às suas

necessidades, não é de forma alguma assim que isso acontece, na grande maioria dos casos e na imensa
maioria dos casos.

Você está, você mesmo, frente a você mesmo.
Os contatos com o Anjo guardião foram etapas preliminares que alguns de vocês viveram.

Certamente, era para encorajá-los na Vibração.
Mas há apenas você que pode gerar a Vibração.

Há muletas, mas as muletas são da sua Dimensão.
Especialmente, quando vocês chamam um Arcanjo (pelo Coração, não pelas palavras), ele vai ajudá-los.

Maria disse que você podia chamá-la, mas chamar Maria não é fazer ladainhas de palavras.
É subir na Vibração no Coração e, em seguida, colocar, no Coração, este pedido que não é um pedido em

palavras.
Mas, assim que você tiverem alcançado o Estado de Ser, naquele momento, sim, nós iremos nos infiltrar e

vocês irão partir.

***

Questão: como poderá haver natureza na 3D Unificada se o planeta for grelhado?

Mas quem disse que seria neste lugar?
Este lugar não existirá mais, simplesmente.

E, portanto, o seu corpo não existirá mais, tampouco.

Mas não é preciso se transtornar por isso, porque, por enquanto, isso lhe parece tão, como dizer... distante.



Vou tomar uma analogia, independentemente da lagarta e da borboleta.
É como se você visse uma espécie de nevoeiro, bom, efetivamente, um pouco quente.

E, de um golpe, esse nevoeiro o atinge, esse Fogo o atinge e você vai se aperceber do quê?
De que, instantaneamente ou muito rapidamente, a estrutura física desaparece, mas que, você continua aí.

É tão simples assim.

Você não deve esquecer que o ser humano tem sempre a tendência a crer que jamais vai morrer.
Mas aí, não é uma morte, é uma Ressurreição.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Fogo, todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e, se bem o quiserem, vamos começar a trocar com
relação às suas questões.

***

Questão: quais eram as três fortes e rápidas Vibrações que senti no corpo, dando a impressão de
“descolar” durante alguns segundos?

Isso tem todas as características da energia do Supramental mas, lembre-se também de que vocês são, em
diferentes momentos, de acordo com o que são, de acordo com o que fazem, irradiados literalmente com
as radiações da Fonte, que são radiações ionizantes, que dão como se houvesse milhares de pequenas

agulhas que lhes tocam a pele.
Esta é também uma das características da elevação para o Supramental.

***

Questão: eu sinto as Coroas, tenho sensações Vibratórias no corpo, mas não chego, ou raramente, a
atingir a Alegria. O que fazer?

Cortar a cabeça.
Há pessoas que vivem Vibrações muito intensas, mas que estão numa vigilância mental muito aguçada, devido

ao seu cérebro, devido à sua inteligência (que vocês chamam de QI) e, portanto, essas pessoas tiveram o
hábito, nas vidas passadas, de passar pelo que era chamado de via seca, ou seja, a via do

intelecto, permanecendo, não resistências, mas mecanismos de funcionamento.

Portanto, é preciso fazer calar todos os sinais que vêm do intelecto e isso é realizado muito simplesmente,
porque, e é o que vocês vão realizar eu creio nos próximos dias, é a passagem da Vibração, inteiramente, na

respiração, no Fogo do Coração e na Consciência.
E isso corresponde também (para alguns, não é para todos) ao que havia chamado Anael, de abandono não

total à Luz.

É preciso esperar o momento, para essas pessoas (ainda uma vez, não é regra geral), quando a Vibração, as
Vibrações tornam-se tão invasivas que o mental é afogado pela Vibração, literalmente.

***

Questão: e o que significa quando se sente feliz, mas não se sente Vibração?

Então, cara amiga, eu vou colocar uma questão: ao que você chama de ser feliz?
***
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Questão: de estar leve, fluida, na fluidez.

Isso corresponde ao fato de que você acedeu, pela Coroa Radiante da cabeça e algumas novas lâmpadas,
a este estado, mas que este estado não se instalou no Coração porque, no nível do seu chacra do Coração,

não há lugar para a Luz.
***

Questão: como dar lugar para a Luz?

Tornando-o vazio.
Digamos que é preciso mudar algumas coisas que estão lá desde muito tempo.

***

Questão: eu não sinto vibrações, mas como que pulsações.

São Vibrações.
Bem, agora, o que o impede de dirigir essas Vibrações ao Coração?

Bem, é preciso esvaziar o Coração.
Mudando.

É preciso retirar as caixas.
As caixas que são, para você, as crenças, a educação, os condicionamentos, que fazem dizer que, como todas
as pessoas, o importante do Amor, são os filhos, o importante do Amor, é a família, o importante do Amor, é a

relação com o outro, mas,aí dentro, você esquece de uma coisa, é a relação com Si.
A Vibração do Coração é o acesso à Alegria.

A Alegria da cabeça não é a Alegria do Coração.
A Alegria do Coração é Vibração e Consciência.

Isso quer dizer que se a Alegria for sentida (e que é a característica já dos chacras superiores) e se esta
Alegria não se estabelecer no Coração, isso quer dizer que não há lugar no Coração para que a energia

chegue naquele nível.

Há seres para quem é mais fácil abrir o chacra do Coração, e menos o chacra da cabeça etc., etc., mas isso
quer dizer, antes de tudo, que é preciso limpar, esvaziar as caixas, ou seja, retirar tudo o que atravanca, tudo o

que está ligado às memórias e aos apegos.

Isso não quer dizer abandonar todos os parentes.
Isso quer dizer se considerar e viver como livre de qualquer apego.

Os apegos impedem a Alegria, quaisquer que sejam, como as crenças, como os medos.
É por isso, aliás, que a maior parte dos místicos sempre viveu sozinho e quase nunca, nunca, teve

descendência, porque havia uma responsabilidade com relação a isso.
Era, ou a geração que vocês chamariam de horizontal, ou a geração vertical, e as duas não podiam se casar.

Atenção, isso não quer dizer que não podia haver relação entre um homem e uma mulher, eu não falo disso.

Eu falo dos engajamentos na Vida material.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.
Há possibilidade, para todos, de aceder a isso, mas é necessário assim mesmo mudar o que permanece.

E eu não sei quem disse isso, Cristo disse a algumas pessoas que o “crucificaram”:ele quer todo o lugar. 
Não o Cristo, como pessoa, certamente, mas o Fogo do Amor.

O Filho Ardente do Sol tem apenas uma tensão, é o Sol, ou seja, Cristo, Cristo Miguel.
Não podem existir duas tensões no nível do Coração.

Ou é uma tensão vertical, ou é uma tensão horizontal, mas, enquanto houver apegos, quaisquer que sejam,
vocês não podem se estabelecer, livremente, entende-se, em meio ao Coração.

Então, há seres que são predispostos e que vão viver esta Alegria, esta Vibração, mantendo certa forma de
apego, mas não são os apegos como aqueles que estão realmente apegados.



Vão dizer, são polos de interesse.
Não há dependência Vibratória: tudo está aí.

Enquanto a busca não se tornar o sentido da sua Vida, vocês não podem viver isso.
É o princípio do macaco: vocês não podem ver algo novo se não soltaram o antigo.

O que não quer dizer que o antigo vai desaparecer e ser eliminado da sua Vida, mas é realmente toda
uma atitude mental ligada à posse.

Enquanto você disser: meus filhos, meus isso, meus aquilo, você não poderá atingir o que procura.
Isso associa o sentido da posse.

O que você possui ou o que você crê possuir, possui você, de fato.
***

Questão: se nos abandonamos à Luz, é ela que se encarrega da mudança?

E isso volta exatamente ao mesmo que eu já disse antes, me parece.
Abandonar-se à Luz é também aceitar que as caixas mudem.

Se a sua Consciência não estiver pronta para aceitar isso, você crê que a Inteligência e a liberdade da Luz irá
fazê-lo?

A Inteligência da Luz age na condição de aceitar, e se ela não agir, quer dizer o quê?
Que a Luz não age?

Não, quer dizer simplesmente que isso não foi aceito.

É o mesmo princípio, se quiser, das pessoas que dizem: “quero isso, quero aquilo”, “meu Coração quer isso,
meu Coração quer aquilo” e, no entanto, isso não acontece.

É preciso ser lógico.
A Consciência segue a Vibração.
A Vibração segue a Consciência.

Se não houver concordância, isso quer dizer o quê?
Que você tem circuitos que não são funcionais?

De forma alguma.

Isso quer dizer que não há adequação total entre o que você exprime e o que você vive, entre o que você
deseja, por vezes ardentemente, e o que você não quer soltar.

É preciso ‘tomar Consciência’ de que, mesmo entre os seres que seguem um caminho e que estão
despertos, muitos têm tendência a não querer soltar o antigo.

É a estrita Verdade.

Porque, se não, com a Luz que desce sobre a Terra agora, desde uma geração, deveria haver três quarto da
Humanidade despertos.

Você pensa que é assim?
Quando é dito, nos textos orientais, que a personalidade deve morrer, isso não quer dizer que é preciso

oprimir, comprimir a personalidade.
Mas ela deve aceitar se apagar diante da Luz.

Vocês não podem ter outra coisa enquanto a sua consciência tiver outra coisa.
É isso que é muito difícil de explicar com palavras e mesmo fazer entender a alguém.

É a mesma frase que eu disse ontem, que pronunciou Jiddu (Krishnamurti) na sua vida.

O ser humano tem a capacidade para se exprimir, em meio aos seres (eu falo na busca espiritual, ou no
caminho espiritual, como vocês dizem) para querer avançar para a Luz, ainda arrastando, com ele, as suas

bagagens.

A Luz os quer nus.Ela apenas pode penetrar se vocês estiverem nus.
É isso o abandono à Luz.



Não é necessariamente deixar Pai, Mãe, e ir viver numa caverna.
É, como dizer..., uma atitude da Consciência e uma atitude da mente.

Enquanto a sua Consciência não estiver totalmente preenchida desta ‘sede do absoluto’, vocês não podem
viver o ‘absoluto’.

O ser humano sempre teve tendência (e eu não falo para vocês, mas de uma maneira geral), a Humanidade, se
preferirem, sempre esperou algo do exterior, com as religiões, com algo que virá sempre do exterior, sempre,

mas jamais do Interior.

O comportamento, ou a vontade da Luz não basta.

As palavras são extremamente precisas: abandono à Luz.

Isso quer dizer o que isso quer dizer.

São as palavras de Cristo sobre a cruz.

E quanto mais vocês avançarem no período que está aberto desde alguns dias, mais essas próprias
resistências que estão em vocês vão lhes aparecer claramente.

Até agora, isso podia, como vocês dizem, ser colocado embaixo do tapete, ser colocado de lado, mas agora, a
Luz levanta o tapete e lhes mostra a poeira e lhes diz: “então, se faz a limpeza ou se deixa assim?”.

Mas não se pode mais devolver o tapete.
E isso irá se tornar cada vez mais intenso e será vivido com cada vez mais acuidade, ou violência, sobretudo

para aqueles que estão na busca espiritual e que começaram a viver alguns processos de abertura.

A grosso modo, como disse há um mês, vocês não podem permanecer com as nádegas entre duas
cadeiras: vocês vivem a Luz, ou vocês permanecem tal como estão.

Lembrem-se de que a iniciação que vem, mesmo se for a sua maneira de agir pessoal, a um dado momento,
tornar-se-á a iniciação coletiva do conjunto do planeta e dos seus habitantes.

E, naquele momento, vocês não terão qualquer lugar onde se esconder.
Vocês não podem ser, acreditando ser.

O engajamento que lhes será solicitado será cada vez mais total.
Não haverá mais meias-medidas, é impossível.

O que vem é o Fogo.
O que vem os transcende ou não os transcende.

É preciso estar pronto, quando chegar a hora, para acender a totalidade do Fogo do Coração e para
transferir a totalidade da consciência nesse Fogo do Coração, que irá lhes permitir reencontrar-se

instantaneamente no seu veículo de eternidade.

Eu poderia também dizer que, até agora, até este período que acaba de se abrir, era “fácil”.
A descoberta da Luz, a descoberta das Vibrações, a descoberta dos novos potenciais, era entusiasmante, não
é?, para muitos de vocês, aqui como em outros lugares, mas o engajamento que lhes é solicitado, agora, não

é mais de forma alguma do mesmo domínio.

Vocês estão prontos para morrer para a Luz?
Esta questão não é uma questão filosófica.

Ela é exatamente a única questão que é preciso colocar.

A um dado momento, pelas Vibrações de energia que lhes transmitimos, acopladas à sua maneira de agir
Interior, vocês irão passar do finito, como disse Um Amigo, ao infinito.

Mas, apressem-se.
***

Questão: a sua questão volta a perguntar se estamos prontos a soltar todas as nossas resistências?

É a mesma coisa, sim, certamente.
***



Questão: sinto-me depressivo, em relação à infância, mas não compreendo.

Lembre-se de que a Luz ilumina as zonas de Sombra e isso será assim, cada vez mais.
Não é questão de ir às zonas de Sombra para ver a cena, o acontecimento, as emoções.

Simplesmente é iluminando.

Uma vez iluminado, o que resta a fazer?
Queimar, e isso é tudo.

Portanto, há que se abandonar, ainda mais, ao que faz a Luz.

Lembre-se do que eu disse exatamente antes, um pouco antes.
Até agora, era agradável viver as energias, mas há um dado momento, no qual vocês entraram sobre a Terra,

em que o Fogo ilumina, em que o Amor ilumina, em que a Luz da Vibração ilumina.

Então, obviamente, quando isso ilumina, isso pode fazer quebrar, porque se acreditava ter superado certas
coisas.

Acredita-se ter integrado certas coisas, mas não é "negativo" ou não é uma regressão.
Bem ao contrário, é uma eliminação.

Então, é preciso confiar isso ao Fogo.
***

Questão: por que, fora das intervenções de Um Amigo, por exemplo, não poderia ali haver
permanentemente tal potência energética para acelerar as coisas?

Mas, caro amigo, você a tem, mas não tem ainda a Consciência.
E lembre-se também de que nós dissemos que, progressivamente e à medida das semanas, a Luz irá

descer, cada vez com mais potência e, eu diria até mesmo, violentamente.

É por isso que é preciso ‘arrumar a casa’.

Mas não há qualquer razão para que você não possa viver a mesma potência e a mesma intensidade de Luz da
Vibração como na presença de Um Amigo.

Há um complemento de resposta que eu posso dar.
É que Um Amigo, eu, ou um Arcanjo, ou Maria, nós estamos integralmente nesta Dimensão.

Vocês não estão integralmente, por enquanto.

Nós aproximamos de vocês a nossa Dimensão de Vibração e isso é perceptível desde vários meses, mas isso
não é nada, ainda, com relação ao que está chegando.

Nós, os “Arcanjos”, o Conclave, nós, os 24 Anciões, as Doze Estrelas, a Confederação, nós ‘dosamos a
torneira’.

Se abríssemos toda a torneira, agora, não restaria mais mundo sobre o planeta.
Portanto, há um processo de aprendizado Vibratório, também, nesse nível.

***

Questão: disseram para nos estabelecermos na Vibração do Supramental, do Estado de Ser, mas
não podemos ali permanecer. Não é um pouco contraditório?

De forma alguma.
É um fenômeno de aprendizado.
É o princípio da rã que aquece.
É exatamente a mesma coisa.

Há uma ‘aclimatação’ que acontece.
Eu digo simplesmente que, atenção, não à personalidade, mas às resistências que existem na personalidade.



A personalidade deve morrer em seus componentes de apegos, em seus componentes de excesso mental,
afetivo, emocional, mas o que vocês vivem, atualmente, desde o final dos Casamentos Celestes, é

sobretudo a aproximação do corpo do Estado de Ser ou a Vibração do Estado de Ser, da Vibração da
personalidade.

Alguns seres alcançaram, durante o verão (inverno, no hemisfério Sul), viajaram no Estado de Ser, mas esta
proporção é muito tênue em relação ao conjunto da Humanidade.

É preciso que haja cada vez mais seres humanos despertos para realizar, nas melhores condições, esta
transformação.

Mas lembre-se de que temos necessidade de vocês aqui, para os outros.
Não esqueça que a Luz, também, é ‘Serviço’.

***

Questão: aqueles que se despertam seriam como o fermento, na massa de pão, para fazer levantar a
massa da Humanidade para a Luz?

Poder-se-ia dizer assim, mas prefiro a imagem do catalisador.
O catalisador é aquele que está presente, que não age, mas cuja Presença basta para o que deve se

realizar.
Não é de forma alguma a mesma coisa que o fermento.

E, efetivamente, a palavra catalisador corresponde e, como Miguel os chamou de Ancoradores de Luz e de
Semeadores da Luz, é verdadeiramente isso.

Lembrem-se de que, quando não há mais resistências em vocês, a Luz sai naturalmente e, naquele
momento, vocês se tornam realmente o que Miguel disse, mas vocês não agem, porque querer agir, querer

colocar Luz em algum lugar, é ainda um vestígio do ego.

É-lhes solicitado para ser Luz.
Não é de forma alguma a mesma coisa dizer: “eu coloco a luz em tal lugar”.

Isso, geralmente, é o ego que diz.

Portanto, não é um papel de fermento, nem de levedura, aliás.
É um papel de catalisador.

O melhor catalisador é aquele que deixa acontecer o que deve sê-lo.
É o elemento cuja Presença é indispensável, mas que não age por si.

Ser, é a mais pura das ações, porque ela é não ação.
Ela é Presença e é esta Presença que age.

Não é de forma alguma similar.
O verdadeiro serviço é esse.

***

Questão: tenho por vezes reações de náuseas, vontade de fugir, medos ou desconfortos.

Ah, caro amigo.
Esperar a Luz e crer na Luz é um ideal de muitos seres humanos.

Mas, fundamental e Vibratoriamente, é completamente lógico que a Luz cause medo, porque a Luz é um Fogo,
porque esse Fogo destrói tudo o que não é da Luz em vocês e, se você não estiver aterrorizado, a um dado

momento, pela Luz, significa que você crê na Luz, mas você não a vive.

Quando a Luz se aproxima, é realmente a morte e a sua consciência limitada o faz viver a pequena morte.
Então, se colocar na Vibração do Coração, no Fogo do Coração e na Alegria do Coração, permite aproximar-se

desse momento com uma serenidade evidente, mas todos vocês irão viver esse momento.

Vocês vivem a morte e, como toda passagem, qualquer que seja, iniciática ou passagem real pela morte,
vocês passam sempre pelas etapas e eu creio que isso já lhes foi desenvolvido e muito longamente.

E é por isso que eu insisti também no fato de se colocarem bem depressa na Alegria e não no medo que irá
se tornar terror.



A Luz é Alegria, definitivamente, estabelecendo-os em meio ao Samadhi.

Mas, chegar ao primeiro Samadhi, pode ser terrível, porque é a morte que é vivenciada.
O Coração para, a respiração para, o cérebro para.

A Luz preenche tudo.
Há apenas a Luz, e a personalidade morta, mesmo renascendo depois, transformada, certamente, se não

vocês não estão mais aí para vê-la.
***

Questão: repetem-nos regularmente para não cairmos na armadilha do triângulo
vítima/algoz/salvador.

Certamente.
***

Questão: mas poderíamos ver os maus rapazes como algozes, a Humanidade 3D como vítimas e os
outros planos dimensionais como salvadores.

Jamais nós somos considerados como salvadores.
Nós os acompanhamos e cuidamos para que a Luz trabalhe.

Agora, vocês são livres para se salvarem si mesmos ou não, mas nós não salvamos ninguém que não quer
se salvar ele próprio.

Agora, por que vítimas?
***

Questão: vítimas no sentido em que nos dizem que fomos efetivamente presos na matriz.

Essa é uma realidade.
Se isso, você compreende, caro amigo, que é isso ser vítima, efetivamente não é assim que deve ver as

coisas.

Vocês foram vítimas de algo, mas vocês não são vítimas.
A nuance que eu fiz é importante.

Considerar-se como vítimas, faz com que vocês esperem um salvador, enquanto que nós lhes repetimos, sem
parar, que apenas vocês podem se salvar si mesmos, que apenas vocês mesmos podem sair de vocês

mesmos, do que vocês são, me parece.

Agora, os algozes, no sentido que você chamou os maus rapazes, efetivamente, você deixou agir os algozes.
Há uma série de coisas que foram escondidas de vocês, nas quais, efetivamente, com o tempo, vocês se

fecharam sozinhos, mesmo se ali os ajudamos, mas, em nenhum caso, a Confederação Intergaláctica e seus
diferentes constituintes podem ser considerados como salvadores.

***

Questão: a sua ajuda é preciosa. Sem o que vocês fazem, não poderíamos ali chegar.

Isso não se chama ‘ser os salvadores’.
Isso se chama o sentido do Serviço e da responsabilidade.

Não confundir as teorias e as práticas psicológicas, em meio a esta Dimensão dissociada, e a interação das
dimensões Unificadas, em todo caso.

Isso é transpor algo que existe na ação/reação, em meio aos mundos Unificados.

Nós não estamos aí pela reação.
Nós estamos aí pelo Serviço.

***



Questão: esta problemática é diferente de acordo com as dimensões consideradas?

Ela não existe nas outras dimensões.
É exatamente o que eu acabo de dizer.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o 8º Corpo, do nascimento do Embrião Crístico?

É a passagem da ‘porta estreita’, é justamente o novo nascimento.
É a primeira reversão, aquela que precede a última reversão, a mais importante.

É o momento em que tomamos Consciência da Vibração e da Consciência do Coração.

Esse não é o momento em que a vivemos definitivamente.
Não é o momento em que ela se instala, mas é o momento em que, intelectual e Vibratoriamente,

compreendemos isso.
***

Questão: isso significa que a vinda de Cristo é uma amplificação da Vibração no Coração?

Sim, é o Fogo total do Coração.
Ki-Ris-Ti é o Fogo Ardente, não é mais o Fogo do Coração.

É o Fogo Ardente que consome tudo, no Amor.
***

Questão: o 9º Corpo da Irradiação da Fonte está exatamente acima. Essas duas etapas estão
ligadas? A Irradiação da Fonte acentua o fenômeno do Embrião Crístico?

Existe uma lógica de construção das ‘novas lâmpadas’ e do despertar das ‘novas lâmpadas’.
Esta lógica se faz nos dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo.

De baixo para cima é o caminho que foi vivido pelos seres que despertaram, há 20 ou 30 anos.

Hoje, é mais fácil despertar partindo do 12º corpo, mas resta, efetivamente, nesse caso, fazer nascer o
Embrião Crístico para aceder ao Coração.
É o que eu chamei de “mudar as caixas”.

Mas aqueles que nasceram pelo Embrião Crístico, há 20 ou 25 anos, já mudaram as caixas do Coração.
Para eles, restava mudar as caixas da cabeça.

Portanto, era mais mental.

Agora, a ativação das lâmpadas, como muitos humanos despertos o sentem, é sobretudo a 11ª e a 12ª que
despertam.

São as últimas a entrarem em manifestação, mas, para alguns, como aqui, são as primeiras.

Mas, agora, tenham bem em mente que não é a explicação que vai desencadear a Vibração, nem a
compreensão.

Portanto, isso quer dizer também, não calculem, e isso foi dito para muitas coisas,contentem-se em viver a
Vibração e a Consciência, a explicação virá depois, no Fogo do Coração.

As explicações, assim como que chamei de interpretações, os afastam, sempre mais, da Vibração.
Não é porque vocês têm a explicação que vocês vão Vibrar mais.

É o seu mental que quer fazê-los crer nisso.
***

Questão: você disse que Cristo não teria sido o mesmo se não tivesse sido acompanhado por Maria
Madalena.

Certamente.



Porque nesse nível de iniciação, há sempre uma Shakti que deve estar presente.
A polaridade feminina está indissociavelmente ligada ao caminho iniciático como o de Cristo.

***

Questão: em alguns casos, o acesso à Consciência ilimitada pode necessitar de celibato?

O que você chama de celibato?
***

Questão: viver só, sem cônjuge.

Cada caso é diferente.
Há seres que vão encontrar, através da sua Shakti e da relação sexual, o despertar.

E outros que vão poder se relacionar com milhares de pessoas, sem encontrar o despertar.

Tudo depende da intenção.

Cristo conhecia perfeitamente a intenção da espiritualidade na sexualidade.
Não creio que seja o caso de muitos seres humanos.

Agora, crer que sendo celibatários, vocês irão chegar ao despertar mais facilmente, é uma estupidez.

Eu bem falei, sempre, dos apegos.
Nada os impede de estarem casados ou de terem um cônjuge, sem estarem apegados.

Isso depende da própria natureza do que vocês chamam de ‘celibato’.

É por isso que eu coloquei a questão, porque não há duas pessoas para quem isso é a mesma vivência e o
mesmo significado.

É preciso prestar atenção para não fazer regra geral ou, como diz Anael, verdades absolutas, de coisas que
são verdades relativas e puramente pessoais.

Mas é evidente que, dentro dos casais, hoje, se há um que puxa para baixo e o outro que puxa para cima, isso
me parece muito difícil.

É preciso escolher.
O alto ou o baixo.

E em todos os sentidos do termo, aliás.
***

Questão: a finalidade ideal de um casal é a ajuda compartilhada para a liberação, a entrada no
ilimitado?

A liberação não se compartilha, ela se vive só.
Por outro lado, em meio a um casal, que um seja o elemento iniciador ou revelador, como viveu Cristo,

perfeitamente, ainda Cristo sendo completamente à parte.
Tudo depende do tipo de relações.

Ora, a maior parte das relações humanas, lembrem-se, são baseadas na posse e não na liberdade.
Enquanto a relação for baseada na posse, de um ou de outro, os dois não irão aceder ao ilimitado, é

impossível.
Não é porque vocês são dois seres, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, etc., que estão no

caminho espiritual, que não exista necessariamente relação de posse, não se iludam.
Bem ao contrário.

Há homens e mulheres que se servem da espiritualidade para possuir ainda mais e não para liberar.
É preciso ser muito prudente nesse nível.

***

Questão: o que é das meditações que recorrem à energia da Lua?



A meditação solar, que eu praticava durante a minha vida, nada tem a ver com a meditação lunar.

A única energia Crística se encontra no Sol.

A Lua rege as emoções e o humor.

Certamente, a energias são muito fortes na lua cheia e vocês a sentem já desde dois dias, mas elas são muito
fortes onde?
Na cabeça.

Elas serão sempre muito fortes na cabeça e certamente não no Coração.

Todos os princípios de cultos religiosos, quaisquer que sejam, qualquer que seja a religião, têm apenas um
objetivo: é o de favorecer a cabeça e certamente não o Coração, ainda que digam que é o Coração.

A meditação lunar, para ser realizada no Coração, necessita agora da abertura prévia do Coração.
Se o Coração não estiver aberto e vocês meditarem na lua cheia, vocês irão alimentar as forças das trevas.

Isso é indiscutível e é uma Verdade absoluta.

Evidentemente, as energias, as Vibrações, são muito fortes, no nível da cabeça, antes da lua cheia e, isso,
muitos o sentem.

Mas se vocês não tiverem a capacidade para fazer descer as energias no Coração, elas irão permanecer no
nível do poder e vocês irão alimentar os reservatórios de forças em relação com os mundos astrais.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.
***

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar, eu creio, uma boa noite na Vibração do Fogo e lembrem-se de que,
durante esta lua cheia, há um eclipse lunar.

O Sol e a sombra da Terra vão se opor e, portanto, vocês terão energias ligadas a uma cruz, a primeira cruz.

Foi falado a vocês dos eclipses lunares e do Sol que vão ocorrer.
Eles são cruciais, não para as energias que vocês sentem na cabeça, mas para ir cada vez mais para o

Coração.
Eu lhes digo até muito breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de me reencontrar entre vocês, nesse dia dedicado à Energia de Maria e à
Presença de Maria.

Mas Maria, e também nós, estamos aí, nós, os Croûtons (Anciões) e nós somos vários a vir com vocês, porque é importante.

Então, de início, eu lhes transmito todas minhas bênçãos, todo meu Amor e espero que avancemos juntos, grandemente.

Então, vamos começar como de hábito, caros amigos.

***

Questão: gostaria de conhecer minha taxa Vibratória.

Então, aí, cara amiga, não é questão de eu, de lá onde estou, mesmo se percebo seus casulos de Luz, lembrem-se que lhes dar uma
taxa Vibratória é talvez uma verdade no plano em que vocês estão, mas que isso vai congelá-los, de maneira inexorável, ao nível em
que lhes disserem.

Então, se vocês acharem que é demasiado baixo, não ficarão contentes.
Se lhes dizem que é muito bom, ficarão tranqüilos.

Então, vocês têm ainda sistematicamente, eu observo, a necessidade de se tranquilizarem a si mesmos.

Tranquilizarem-se de que?
Por que vocês querem medir ?

O importante é sua capacidade para se estabelecerem na Presença, no Supramental, na Vibração do Coração, no Fogo do Coração,
no alinhamento das 3 Lareiras.
O resto é apenas ilusório e é uma projeção do mental.

Mesmo se exista, ao nível tecnológico, mesmo se exista, ao nível do pêndulo, hoje, nós, os Croûtons e o conjunto da Confederação, nós
lhes pedimos que se ocupem de seu Coração, o resto não tem mais qualquer, estritamente qualquer, importância.

Portanto, enquanto vocês quiserem se afastar para saberem se vocês estão, como dizem os radiestesistas, a 12.000 angström, a
20.000 angström, se a água que bebem está a tanto de Vibrações e se o lugar onde vivem está a tanto de Vibrações, vocês recaem
inexoravelmente na dualidade.

Portanto, é ainda uma marca do ego.
Portanto, é completamente possível medir.

Mas, qual é a finalidade?
Guardem presente no espírito que o que é importante, nos tempos reduzidos em que estão, não é saber se vocês vibram a tanto ou a
tanto, mas subir sua Vibração.

Então, a partir do momento em que os congelam numa Vibração, ainda que seja ela a mais tecnologicamente medida, qual é o
interesse?
Qual é essa necessidade de se tranquilizar no exterior?
Qual é a necessidade que vocês têm, de maneira compulsiva, de ter uma confirmação no exterior, uma vez que, tanto os Arcanjos,
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como todos os Seres despertados que se sucederam sobre esta Terra, sempre lhes disseram a mesma coisa: a única resposta está
no Interior.

E, cada vez mais, nós insistimos nisso.
Isso vocês o sabem.
Mas também nós insistiremos cada vez mais.

A cada vez que forem perguntar, coloquem-se a questão de por que há essa pergunta.
E, para tudo, é assim.

Porque, enquanto vocês procurarem uma resposta no exterior de vocês (quando digo no exterior de vocês, é por uma entidade que não
seja você mesmo), vocês se afastam de vocês mesmos.

Então, é verdade que dá prazer ao ego saber que se vibra a 15.000, ou que se vibra como o Cristo, ou que se vibra na Vibração de um
Arcanjo, ou etc. etc..
Mas tudo isso são mecanismos exteriores que os afastam da reversão.
E, sobretudo, isso os afasta da simplicidade.

Vocês acreditam que nós, onde estamos, passamos nosso tempo a nos medir?
Será que viria ao espírito de um Arcanjo medir a Vibração de outro Arcanjo?

Portanto, é importante compreender que somente é determinante sua Consciência e sua Vibração.

Mas, agora, se você diz com sua Consciência: «onde está minha Vibração?», é que você não identificou a Vibração ao nível da
Consciência, porque jamais viria ao espírito da Consciência que Vibra saber onde ela vibra.
Ela se contenta de Vibrar.
E quanto mais ela Vibra, mais tem vontade de Vibrar, é tudo.

E é preciso verdadeiramente ir, e vão lhes dizer sem parar: para a simplicidade.
Ir para a simplicidade é também ir para a humildade.

Também, quando há algo que emerge, assim, de vocês (como querer um pirulito, querer um bombom), de onde vem isso?
O que é que expressa em vocês esse desejo?
Vocês acreditam que a Luz tenha necessidade de um pirulito ou de outra coisa?
Ela tem necessidade de Ser.
Ser, é Ser.
Não é ter.
Não é saber.

Assim que vocês pronunciam a frase, que ouvi muito frequentemente em minha vida, como aqui, quando você diz, “gostaria de saber”,
vocês se fazem ter vocês mesmos.

O objetivo não é saber.
O objetivo é Ser.

E quando é que vocês aceitarão, porque aí os tempos são cada vez mais apertados, eu posso lhes dizer.

Nós diremos outras palavras daqui a pouco, progressivamente e à medida das questões.

Mas o importante é se centrarem.
Vocês podem fazer o que quiserem.
Vocês podem fazer o amor, chupar um pirulito, correr de quadriciclo, se vocês estão no Ser, não há qualquer problema.

Mas se vocês saem do Ser para compensar, ou para uma noção que nada tem a ver com o Ser e descerem no nível Vibratório, o que
quer que façam vai afastá-los do Ser.

Em contrapartida, se vocês estão no Ser, naquele momento, a frase que lhes diria e que é certamente uma das frases mais
importantes, não hoje, não minha, é: “ame e faça tudo o que te dá prazer”.

E amar não é saber, amar é Ser.
O resto é secundário, como vocês dizem.

Vão cada vez mais para a simplicidade.

A identificação da Vibração, do Coração, de sua Vibração, do Fogo e do alinhamento das Lareiras, tudo isso, se querem, é essencial.
O resto apenas vem depois.

Então, é evidente que é muito emocionante saber qual é seu Anjo guardião, saber quais são suas linhagens, mas, se eu lhes digo do
exterior, isso não tem de forma alguma o mesmo valor e a mesma eficácia que se são vocês que descobrem, pela Vibração, pela
elevação Vibratória e pela elevação de Consciência que vai junto, como tudo isso se revela.

São também as palavras de Cristo, que ele realmente pronunciou: “procurai o reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado”.

Isso vai se tornar cada vez mais capital e cada vez mais urgente.
Todo o resto (e quanto mais vocês avançam nos dias que se anunciam) se estabelecerá por si mesmo.

Mas vocês serão obrigados a se manterem nesta Vibração, nesta Consciência, nesta Alegria, para evitar viver o que eu chamei de
Terror.
Não é uma piada, nem uma visão do espírito.
É a estrita verdade.

Mas eu lhes peço para acreditarem em mim.



Mas eu lhes peço para acreditarem em mim.
Eu lhes peço simplesmente para viverem o que vieram viver.

E viver é Vibrar.
E viver é elevar a Consciência.

Quando lhes dizemos que vocês estão num período que é mesmo único desde mais de 50.000 anos, isso deveria incitá-los a ter o fogo
nos fundilhos e no Coração.
Não é uma piada.
Não há nada, tampouco, de sério aí: há algo de grave.

Mas grave, no sentido de intenso, de profundo.

É um período que foi anunciado, é um período que foi preparado pela Luz, como pelas forças opostas à Luz.

A Luz ganhou, desde quase um ano.
A Luz se estabelece.
A Luz conquistou.

Ela conquistou Sendo e ela lhes pede para Ser.

Não é mais tempo de fazer tolices, ao nível espiritual, quero dizer.
Depois, vocês fazem o que quiserem de sua vida.

Se vocês tocam o Ser, vocês podem ir colher flores, vocês podem ir ao teatro, isso não tem qualquer espécie de importância.

Vivam cada minuto como se fosse o último, mas vivam-no no alinhamento, no Ser e na Vibração.
Depois, façam o que lhes dá prazer.

***

Questão: pode nos falar da origem da palavra AM-OR?

A palavra Amor vem de IM, que é a raiz do OD-ER-IM-IS-AL.

O IM está ligado aos Mistérios, e o Amor é um Mistério.

Agora, OUR (porque no francês se escreve AM-OUR – amour) está em relação com uma Chave Metatrônica que não lhes foi revelada
pelo momento.

Mas vocês saberão mais este verão (inverno no hemisfério sul).

A palavra Amor é (como o disse em muito numerosas vezes, cada um emprega à vontade), globalmente, um fantoche, na humanidade.
Porque a maior parte, vocês falam de amor, vocês fazem o amor e, quando vocês fazem o amor, vocês encontram uma fulgurância da
Unidade, mas isso não dura, certamente.
A menos que façam o amor 40 vezes por dia, não é?

Ainda que vocês tivessem a força para fazê-lo; a sexualidade tem um lado, efetivamente, sagrado.
Mas o mais importante, eu diria, finalmente, é fazer o amor consigo mesmo.

Atenção, eu não falo de se fazer o amor como vocês fazem o amor com outra pessoa.
Eu falo de se fazer o amor a si mesmo, é se amar a si mesmo.

Se amar a si mesmo não é satisfazer pequenos prazeres ou pequenos desejos.
É entrar em seu próprio Coração.
É escutar o que diz o Coração e não escutar o que quer saber a cabeça.

Então, a raiz da palavra Amor: a palavra que corresponderia mais, ao nível Vibratório, em relação com UR, com a Lemúria, com AM-
OUR (no francês) seria, se querem, IM-IM.

E isso os remete, de maneira fundamental, ao Mistério da Criação.
A Criação, que é Amor e Atração.

Mas, certamente, quando vocês dizem «eu te amo», isso não é uma Vibração, são insinuações.
Quer dizer que há já a projeção do que vocês têm em sua cabeça com relação ao desejo de posse.
Sempre.

Seguidamente, então, essa palavra foi empregada a tal ponto que, na língua anglo-saxônica, diferencia-se o amor sob diferentes
planos: amar, gostar, na tabela.
Amar na tabela não é amor com um A maiúsculo, ou “Love”, como se ama alguém.
E mesmo nesse grande «Love» há a noção de posse, sobretudo entre os seres humanos.

Agora, eu, o que eu amei mais em minha vida, foi o sol.
Eu tinha uma adoração pelo sol.

Agora, vocês, o que vocês devem amar mais que tudo, é a Fonte e o sol, que é um reflexo da Fonte e vocês mesmos e o conjunto da
humanidade.
Porque, enquanto vocês detestam qualquer pessoa, mesmo os maus rapazes, naquele momento, vocês não podem estar no Amor.

O Amor inclui tudo.
O Amor é Vibração da Unidade.



E a Unidade não se importa, a Fonte não se importa, se você é um mau rapaz ou um bom rapaz.
Ela ama indistintamente e ela nutre do mesmo modo a todos, como Maria.

Há, para cada sílaba sagrada, mesmo invertida, uma raiz.
Todas as línguas que vocês chamam de indo-européias, ou seja, a maior parte das línguas faladas na superfície da Terra, é derivada
dessas raízes sumérias.
Sem exceção.

Aliás, houve uma aproximação original que foi conduzida, eu creio, pouco tempo após minha partida desse plano, por seres que
descobriram que o cérebro falava por sílabas e não por letras e não por representações específicas, exceto nas línguas que vocês
chamam de ideogramaticais.

Mas o cérebro reconhece sílabas e as sílabas são meios de programação, do que se servem, aliás, os maus rapazes, através de
siglas, através de símbolos.

Mas, da mesma forma, as sílabas são Vibrações e são essas Vibrações silábicas que são percebidas e reconhecidas na Vibração e
no cérebro, antes mesmo do significado da palavra.
É o que se chama de linguagem silábica original, mesmo que tenha sido invertida nesse mundo.

***

Questão: como praticar o questionamento com o Coração, a escolha com o Coração?

Isso faz parte dos ensinamentos que foram dados pelo mestre Ram, eu creio.
Basta se colocarem primeiro no alinhamento, na meditação, em oração, no recentramento, empregue a palavra que lhe convém.

Colocar a Consciência no Coração, se ajudando eventualmente da respiração, de posturas, de cristais, do que quiser.
Perceber a Vibração e a rotação do Chacra do Coração.
Nesta rotação ou nesta Vibração, mais ou menos forte, você vai, naquele momento, colocar sua questão ou sua pergunta.
E você vai ver o que acontece, naquele momento, na Vibração do Coração.

Se ela não se move, já não é mau.
Se ela se amplia, a resposta é sim.
Se ela desaparece, inteiramente, a resposta é não.
Isso é válido para as escolhas.
É válido para tudo.

É assim a resposta do Coração, não é mais a resposta da cabeça, da lógica, do prazer, dos apegos, do afetivo.
É a verdadeira resposta do Coração, que está em relação com seu caminho.

***

Questão: colocar uma questão ao outro, sem esperar resposta, simplesmente para permitir ao outro se exprimir, é certo?

De forma alguma, porque a resposta será colorida, a princípio, da compreensão do outro.
Você vê, já, que, para a mesma palavra (a todo o momento falamos da palavra Amor), cada um tem uma vivência, uma compreensão e
um sentido determinado, mesmo ao nível Vibratório, que é profundamente diferente.

Mesmo a palavra Luz.
A Sombra também, ela fala de Luz.
Ela vai lhes falar do diabo curvado, certamente, mas se emprega as mesmas palavras.

Como você quer confiar nas palavras?
Então, a partir do momento em que você coloca uma questão a alguém, é preciso ainda que ele tenha compreendido a mesma coisa
que você.

As palavras não são absolutas, jamais.
Cada palavra, se não é acompanhada de Vibrações, tem sempre uma colocação diferente para cada um.

Um exemplo muito simples: se eu lhes peço para imaginarem uma cadeira, vocês todos sabem o que é uma cadeira.
Todo o mundo o sabe, não é?
Mas se eu lhes peço para ver uma cadeira, ou pensar em uma cadeira, haverá tantas descrições ou desenhos, é similar, como seres
humanos presentes na sala.

Mas é similar para a palavra Amor.

Vocês percebem, já, para os objetos.

Então, vocês imaginam bem para os conceitos que não são objetos.
E mais, quando vocês colocam uma questão ao outro, há sempre um nível que corresponde ao visível da questão que vocês colocam e
há um nível invisível, que é sua própria projeção.
É sempre assim.

***

Questão: como responder a uma questão para a qual eu não tenha a resposta?

Então, se você responde, é que você mente.
A honestidade consiste em dizer o que?
Que você não tem a resposta.
Ou então fazer silêncio, não responder.



Primeiro, é preciso bem compreender que, caro amigo, o que você define quer dizer, já, através da questão que você coloca, que você
se sente agredido através das questões, não é?

Há muitos seres humanos que colocam questões para se tranquilizarem a si mesmos, mas eles não se dão conta que, para se
tranquilizarem a si mesmos, eles colocam o outro numa situação insustentável.

Isso se chama de desrespeito e esse desrespeito, frequentemente para aquele que coloca a questão, é chamado de amor.
É assim em todas as relações.
Seja numa assembléia política como no leito com seu marido ou sua mulher.
É preciso estar lúcido de tudo isso.

***

Questão: qual é o papel de minha vida?

Caro amigo, a resposta está em seu Coração.
Quem tem a melhor resposta que você mesmo?
Quem tem a melhor resposta que seu ser profundo?

O único papel que você tem a conduzir, doravante, é de se estabelecer no Ser.
É o papel o mais importante, é o que eu disse anteriormente.

Estabelecer-se nesse papel, que é seu único papel, o resto são apenas comédias.
Depois, você faz o que lhe dá prazer.

Mas você não encontrará, na vida, sobretudo agora com a aceleração Vibratória, com a aceleração do mundo, com a duração de vida
que é muito mais longa desde 3-4 gerações, você não encontrará qualquer satisfação durável no efêmero.

Mesmo se eu seu que os amantes se dizem amor eterno, se possível até o túmulo, certamente, isso tranqüiliza.
Todo o mundo se crê eterno.
Mas o eterno não está no efêmero.

Então, vocês não têm todos a mesma percepção e vivência do tempo que passa.
Primeiro, Sejam.
Depois, divirtam-se a se projetar a 10 anos, a 20 anos, façam, como se diz, planos sobre o cometa, se querem.

Mas enquanto vocês vivem no futuro, vocês não estão no presente.
E enquanto vocês estão no passado, vocês não estão tampouco no presente.

É preciso também saber o que vocês querem.
Não se pode Ser e querer ter.
Não se pode Ser e estar sujeito às influências de seu próprio passado.
Não se pode Ser e estar dependente de uma autoridade exterior.

Então, é preciso saber se vocês querem Ser ou não.
O resto é supérfluo, o resto vem por si.

Uma vez que vocês estão no Ser, as sincronias, a fluidez da Unidade, todas as leis de atração e de ressonância se instalam para que
sua vida se desenrole segundo o plano do Ser, que é perfeição, que é abundância e que é serenidade.

Enquanto vocês não estão no Ser, não procurem a serenidade.
Vocês não a encontrarão.
E isso será cada vez mais verdadeiro nos dias e nas semanas que vêm.

Lembrem-se, também, que vocês colocam questões muito lógicas, que os afastam do Ser.

Hoje, o Ser está ao alcance da mão.
Vocês são ajudados como nunca, mas, ainda uma vez, há somente vocês que podem dar esse passo.
Apenas você, e somente você, ninguém mais.

E nós os engajamos a dar esse passo, certamente, porque é importante para vocês.

Então, saber se o raio rosa vai descer amaná, se Maria vai chegar numa embarcação de cor azul ou amarela ou rosa, isso não tem
qualquer espécie de importância.
Saber se um cometa vai cruzar seu céu, tudo isso são coisas que nós lhes demos progressivamente e à medida do tempo.

Mas, como o constatam, o discurso de uns e de outros será cada vez mais nesta noção de urgência a Ser.

Eu diria que vocês devem se alegrar: as cenouras estão cozidas.
É tempo de cozinhar outra coisa.

E lembrem-se também que vocês estarão, no plano vibratório, no momento certo, no lugar certo, e com as pessoas certas.

Quanto mais vocês estiverem alinhados com seu Coração, mais as projeções de desejo («ah, mas sim, mas aí, não está bem», «ah,
mais aquele lá, ele é assim», «ah, bem, sim, aí, me falta isso») não terão em breve mais curso.

Vocês estarão tão contentes de terem encontrado a Vibração do Coração, naquele momento, porque o único contentamento sairá dali.
O resto será apenas estéril.
O resto será apena sofrimento, e não é uma piada o que lhes digo.

Vivam cada minuto, e eu já disse no ano passado, como se fosse o último.



***

Questão: Existe um marcador do estabelecimento do Fogo do Coração?

Sim.
Aí não é questão de sentir a Vibração.
Todos os seres que reencontraram Maria, mesmo sem crer em Maria, reconhecem a Vibração de sua Mãe.

Para o Fogo do Coração, que é sua Vibração como Ser ardente, como Ser Unificado, assim que ela caia sobre você e você a vive (a
Vibração), você apenas pode constatar que há o Fogo do Coração.

Mas esse Fogo do Coração não é mais uma Vibração, não é mais uma pulsação, não é mais uma respiração, é uma Lareira que
consome sem consumir.
Dificilmente se pode descrever com palavras.
É o que tento fazer.

Mas, assim que vocês o vivem, vocês sabem o que é.

Agora, quando se chega a esta alquimia do Coração, ou seja, perceber a Vibração do Coração, começar a misturar a respiração e a
pulsação cardíaca, o que acontece?
Acontece que vocês respiram com o Coração.

Vocês não têm mais a impressão de que o Coração é dois, boum-boum.
A respiração é dois também, mas é mais ampla e, de repente, vocês passam no Fogo do Coração.
Aqui se está bem além do switch da Consciência.

***

Questão: há uma diferença entre Presença e Existência?

Sim, totalmente.
Primeiro, é preciso compreender que Existência [Estado de Ser] é um corpo.
Que esse corpo é um corpo que lhes é desconhecido.

Que a Presença é a Presença a si mesmo: é o alinhamento da Consciência no Coração, se manifestando pelo switch da Consciência
e pela Vibração do Coração.

Nesta Vibração do Coração se estabelece a possibilidade de estabelecer um contato com a Dimensão de Existência e a Dimensão
ou a Vibração também, da Existência.

Portanto, a Presença, é já estar presente a si mesmo, é estar alinhado no instante.
É ser capaz de se estabelecer na Vibração do Supramental, lá onde o mental não vem mais perturbar, lá onde as emoções não vêm
mais perturbar.

É nesta Presença que pode se estabelecer a Existência.
São, eu diria, etapas sucessivas.

As palavras empregadas pelos Arcanjos, ou por nós mesmos, quando decidimos empregar a palavra Luz Vibral (Luz da Vibração), era
evidente que queríamos diferenciar, desbanalizar, de algum modo, a palavra Luz (porque todo o mundo emprega a palavra Luz à
vontade, como a palavra Amor) e atrair sua Consciência para o fato de que a Luz é Vibração.
E isso vocês o sabem, no sentido físico, certamente, mas, ao nível espiritual e ao nível de seus diferentes corpos, é também uma
verdade.

Quer dizer que se pode muito bem perceber uma Luz como processo de visualização, mesmo pelo 3º olho.
Pode-se imaginar ver o sol.
Pode-se ter o efeito do sol.
Naquele momento, há uma diferença.
Num caso, estou no meu imaginário, que é me é próprio, portanto, eu imagino que eu vejo o sol, eu estou numa praia e eu vejo a praia,
eu vejo a água, eu vejo o sol.
Isso, é imaginário.

Mas este imaginário tem o meio de tocar o que chamam de mundo imaginal, ou seja, o mundo dos arquétipos e da Vibração.

O exemplo que dei, há 4 anos, era muito preciso, eu me lembro, imaginem, eu digo: “ah, eu vejo o sol”.
Isso lhes dá nem calor, nem frio, não é?
Se eu quero traduzir esta emoção para vocês, o que vou fazer?
Eu posso pintar, desenhar ou descrever o que vejo.
O que eu vejo é completamente real, se o vejo, mas, entretanto, pertence ao meu imaginário.

Em contrapartida, se eu digo que vejo o sol e vocês começam a ter uma queimadura de sol, aí estamos no mundo dos arquétipos.

O que diferencia?
É a Vibração.

Então, obviamente, alguns artistas muito dotados são capazes, pela pintura, por exemplo, de sugerir a Vibração pela cor do que eles
viram, mas a diferença essencial é que o imaginário lhes é próprio e não é portador de Vibração no exterior de vocês.

O imaginal é outra coisa.
O imaginal é verdadeiramente aceder à Essência da Vibração.
Quer dizer, ao que está além mesmo da forma.
Quer dizer, o efeito.



Quer dizer, o efeito.

***

Questão: vi uma lemniscata horizontal, correspondente à Coroa Radiante do Coração, com uma lemniscata vertical, correspondente à
Coroa Radiante da cabeça, fundir com aquela do Coração. Tudo isso corresponde à realidade?

Aí também, se está no imaginário.
Existem lemniscatas sagradas, que são circuitos energéticos, que podem ser uma representação que vocês têm nas estruturas que
vibram, e o Arcanjo Miguel lhes falou da lemniscata sagrada que cruza ao nível da garganta, não é?

Aliás, não há duas lemniscatas, caro amigo, há muito mais e, do mesmo modo, ao nível do Chacra da Coroa, coronal, há pontos de
Vibração que lhes foram revelados.

Esses pontos são unidos segundo princípios de oposição, um a um, mas também lateralmente.
Você pode muito bem imaginar que entre um ponto ou dois pontos e dois outros pontos há uma lemniscata e é uma verdade.

Caro amigo, vamos ser claros.
O que você vive é a sua verdade.
Ela é verdadeira para você.
Nesta Dimensão, não existe qualquer Verdade absoluta.
A única Verdade absoluta é o acesso à Existência, todo o resto é relativo.

***

Questão: se uma Criação tem por vocação se tornar superior a seu Criador, o que significa a escala de valor superior/inferior nos
mundos Unificados?

Absolutamente nada.
São vocês que emitem, na palavra superior, através desta questão, um julgamento de valor, eu não coloco nenhum.

Quando digo superior, falo de estado Dimensional.
O que é superior é simples: os níveis os mais elevados não tem mais qualquer antropomorfismo.
Mas eles não são superiores para nós.
Eles são simplesmente uma forma de Consciência que Vibra diferentemente.
E é chamada superior, não porque é superior, simplesmente porque comporta mais simplicidade e mais elevação para a Fonte.

A palavra elevação também não deve ser tomada no sentido de que estamos longe da Fonte, nós.
Eis que nós estamos, todos, interligados, nas Dimensões Unificadas.
Simplesmente há Consciências que exprimem potenciais diferentes e formas diferentes, Vibrações diferentes e organizações
diferentes.

***

Questão: em que o homem será superior a seu Criador, no caso, sua Criadora Maria?

Atenção, sua Criadora desse corpo biológico e somente desse corpo biológico.

Vocês não foram criados, integralmente, por Maria.
Ela é sua Criadora, certamente, mas vocês são seus próprios Criadores, certamente, também.

Portanto, há uma relação de filiação, não espiritual, mas genética, com relação a Maria.

Vocês podem muito bem ter filiações espirituais que nada têm a ver com suas linhagens deSirius, a maior parte de vocês, aliás, é o
caso.
Mas sua Criadora é Maria, na Dimensão que vocês habitam, antes que ela fosse contaminada.

Quando uma forma biológica dotada de Consciência é criada, esta forma é chamada a se tornar de longe superior à Dimensão original
de Maria.

O que quer dizer superior, nesse sentido, é se tornar ainda mais simples que Maria, quer dizer se tornar um triângulo ou um planeta ou
diretamente uma estrela.

É nesse sentido que Miguel os chamou de 'Sementes de Estrelas'.
Porque, tendo participado de uma Criação em estrutura de carbono, vocês serão todos, um dia, um verdadeiro Sol ou um verdadeiro
planeta, e não um anjo, lamento.

***

Questão: além da ausência de palavras, o que é o Silêncio no Ilimitado?

Essa é uma questão para Um Amigo ou para Sri Aurobindo, mas eu diria, em minha modesta linguagem, que é, para mim, a
dissolução no Tudo.
É o momento em que todos os marcadores desaparecem.
Você não sabe mais quem você é, você não sabe mais onde você está, você não sabe mais nada, exceto que você É.

É assim, o Silêncio: a perda total de todo marcador.
Não há nada do exterior onde se pendurar.
Há somente que manifestar o Ser.

***



Questão: em que Silêncio Interior e Alegria Interior podem se reunir?

Porque a Alegria não é exaltação ou exuberância.
A verdadeira alegria de que lhes falam, de que fala Sri Aurobindo, de que fala Um Amigo e outros, não há outras palavras, é difícil.

O Fogo do Coração, também, é uma Alegria, mas em outro nível, em outro estado de expansão e de dissolução.

No Fogo do Coração, vocês são identificados a Shiva ou à Fonte, se preferem, ou a Miguel.

Vocês se tornam vocês mesmos a Vibração Micaélica que está, aliás, em vocês, como o disse o próprio Miguel.

Como Maria está em vocês, já.

Como o Cristo está em vocês.

Como o conjunto da Criação está em vocês.

Quando eu digo em vocês, é no Ser, mesmo nessas estruturas biológicas no entanto falsificadas.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve.
Fiquem bem.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de vê-los.
Então, transmito-lhes minhas bênçãos e venho escutar o que têm a me perguntar.

***

Pergunta: na 3D unificada, o modo de Vida será semelhante àquele dos ameríndios?

Perfeitamente e eu sei que vocês tiverem ontem um magnífico réquiem da Terra de Snow.
Obviamente, ela falou de uma época passada para vocês, mas isso será um tempo futuro para a 3D unificada.

***

Pergunta: quando as árvores Mestres ascencionarem, em qual Dimensão ela vão?

As árvores vem unicamente a 5a. Dimensão, portanto, uma árvore permanece uma árvore mesmo se o que é
visível na 5ª. Dimensão não tem mais nada a ver com o que vocês denominam uma árvore aqui.

***

Pergunta: sob que forma aparecem na 5a. Dimensão?

Com a da Luz Interior, frequentemente de cor azul ou verde, mas com a mesma arborescência que apresentam
em sua Dimensão.

A arborescência sendo a malha energética da árvore, mas não há mais necessidade de ter folhas à medida que
não há mais síntese de oxigênio.

***

Pergunta: ela apenas teria o equivalente de um tronco e galhos?

Sim e de Luz, de energia, se preferirem.

***

Pergunta : na 3D dissociada, como produzir ações que não causariam reação?

Muito simples, querida amiga: estando em ação de Graça (*).
Quando você vive o Fogo do Coração, suas ações vivem na Graça.

O ‘princípio de atração e ressonância’ o colocará, muito rapidamente, unicamente, frente à fluidez, à Unidade, à
sincronia.

Não haverá mais fenômenos tais como vivem.
Alguns de vocês já a vivem.

O.M. Aïvanhov - 30 de junho de 2010
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Evidentemente, se você deixa cair uma maçã, ela continuará a cair no chão, pela existência das forças
gravitacionais, mas, você, você será submetida, ao nível do seu corpo, às forças gravitacionais, mas, ao nível

do seu Espírito, ao nível da sua conduta, tudo o que produzir como ação em meio à Graça retornará cem vezes
na Graça.

É muito simples: a partir do momento em que viverem a ação de Graça e o Fogo do Coração, a sua Vida se
desenrola na bondade, na Alegria, na facilidade.

O que é resistência e dificuldade vem do ego e da ação/reação.
Penetrar os mundos da Graça é se encontrar si mesmo projetado em meio à Graça.

É viver em Alegria, em Samadhi.
Viver sem contradição, sem resistência, na facilidade.

É uma experiência maravilhosa que corresponde a um novo estado de Consciência, em meio mesmo a esta
Dimensão.

Muitos seres humanos, entre os que estão mais despertos, já vivem isso, por todo o planeta.
Quando vocês estão sob a influência da Graça, sua Vida se torna simples e simplicidade.

Se lhes chegam coisas desagradáveis, são apenas de resistências e do jogo do ego, nada mais.

***

Pergunta: a coragem pode estar ligada a formas de poder?

Completamente.
É muito simples: o que denominam coragem, nesta Dimensão, é, por exemplo, a coragem para ir ganhar sua

Vida.
É a coragem para acordá-los de manhã, mesmo se estão fatigados ou doentes.

Ora, a coragem apenas se traduz por forças de resistências porque vocês vão lutar contra ou lutar com, mas, de
todo modo, é uma luta.

Portanto, vocês chamam isso de coragem, de força, de perseverança.
Vocês podem mesmo gratificar a si próprios dizendo que é muito corajoso, não é.

Mas, se você examina o que vislumbro em relação à coragem, à luz do que eu venho lhe responder, cara
amiga, a questão anterior lhe faz de imediato a ligação.

Se vocês estão sob a influência da Graça, hoje, vocês não têm mais que lutar.
A luta é o inverso do abandono.

Vocês não têm mais que resistir, pois a Luz se encarrega de tudo em sua Vida.
Naturalmente, isso não significa dizer para ficar abanando as mãos, não é.

Isso quer dizer simplesmente que tudo o que empreendem sob a influência da Graça, se faz na evidência, na
simplicidade e na facilidade.

Então, qual coragem ali tem para viver isso?
A coragem é a aplicação de uma tensão.

A Luz é tudo, exceto tensão.
Vocês acham, claro, com razão, ao nível de sua Ilusão, que ter coragem é essencial para conseguir criar seus
filhos, para exercer o melhor sua profissão e, toda sua Vida, vocês lutam para manter o que têm como ideal,

portanto, vocês são muito corajosos.
E, mais vocês são corajosos, e mais o ego se fortalece.

A Vibração da Luz que lhes é proposta hoje é um ‘abandono à Luz’, porque vocês aceitam remeter sua vontade
e sua coragem à vontade e à coragem da Luz, mas não é mais vocês que estão agindo.
A reversão que têm que viver é uma mudança completa de valores e de paradigma, total.

Isso faz parte do ‘abandono à Luz’.
Enquanto estão nas resistências, enquanto estão na vontade, enquanto estão no desejo mesmo da Luz, é a
personalidade que se expressa, sempre, quaisquer que sejam as experiências que vivem que podem ser,

aliás, muito luminosas e muito agradáveis.
Mas, chegar ao Fogo do Coração, como nós os incitamos agora, é outra coisa.

Não é unicamente uma questão de energia, como isso, que vocês percebem ou das visões que podem captar.
É outro nível que lhes é solicitado, agora, que não tem mais nada a ver com o funcionamento habitual.

Cabe, portanto, substituir a tensão pelo abandono.
A tensão corresponde ao 2º. ou ao 3º. chakra.

O abandono corresponde ao 4º. chakra.

***

Pergunta: você poderia dar exemplos de outras situações de poder distorcido?

Todos sem exceção, sob essa forma que chamam de coragem.



Todos sem exceção, sob essa forma que chamam de coragem.
Vocês apelam às suas energias que se denomina o Hara.

Esta, aliás, encontra-se na supra-renal.
É aí que se encontra a ‘força vital’ e vocês dizem que vocês têm a força.

Sim, é sua força.
E a força da Luz?

Por que querem pensar que vão tomar a Luz e que terão mais força nesse local?
É exatamente o inverso.

Se vocês fizerem isso, isso se denomina também o ego.
É a mesma coisa que deixar a Luz ao nível do 3º. olho.

É também o poder do ego, o que é chamado de ‘poder espiritual’ do qual Buda disse: “quando encontrares o
poder, salva-te depressa”.

Estar no Fogo do Coração, é uma Graça e viver essa Graça, é aceitar essa Graça e vocês não podem viver a
Graça e decidir que são vocês que decidem.

Na Graça, tudo é simples. Tudo é fácil.
Tudo ocorre conforme a Lei de Fluidez.

Tudo ocorre segundo a Lei de atração e de ressonância.
A Graça atrai a Graça.

O Coração é um espaço de resolução.
Em meio a esse espaço de resolução, não existem tensões.

A partir do momento em que fazer qualquer coisa se torna um esforço, vocês não estão na Graça.
Em meio à Graça, as coisas acontecem como que por milagre.

Vocês têm a energia para fazê-lo, mas essa não é a sua energia, é a energia da Luz.
Eu não sei se estou sendo claro.

A única diferença, vocês a vêem uns e outros, é em função de como está sua Vida, sobretudo hoje.
Ela está fácil ou ela está complicada?

Se ela ocorre na resistência?
Se ela ocorre na facilidade?

Então, não vale a pena colocar a culpa em outro ou nas circunstâncias.
Isso também, é o ego.

Se, em meio à Vibração, em meio ao que vivem, vocês vivem a Consciência e as energia ao nível da Coroa
Radiante da cabeça e se instalam no Coração, tudo tornar-se-á fácil, sem exceção.

Se está difícil, a Luz mostra-lhes as próprias zonas de resistências.
É a iluminação da Luz sobre as suas zonas de Sombra.

***

Pergunta: a ação sem intenção, em função do que se apresenta, é uma ação de Graça?

Isso se chama a ‘não ação’.
A ação é intenção, mas, ou a intenção se faz na Fluidez e na Graça, ou ela se faz na ação ou na reação.

A diferença para entender é simples.
O ser que está na ação de Graça tem sua Vida que é simples.

Isso se chama não agir, não mais.
É a fluidez.

Você pensa em tal pessoa e, de um golpe, ela se manifesta, por exemplo.

***

Pergunta: vocês dizem que, quando se encontra o estado de Estado de Ser, tudo se torna fácil. Mas
trabalhar a terra (jardinar), fazer a limpeza, tudo isso demanda um grande esforço físico...

Justamente.
Quando vocês estão na Luz, isso não é mais um esforço.

Quando vocês estão realmente na Vibração do Coração, qualquer que seja a sua idade ou as suas deficiências
físicas, isso se torna fácil.

Enquanto for esforço, isso não é Luz.
É isso que vocês têm, como dizer, dificuldade para integrar e assimilar.

***



Pergunta: porque nada como a força da gravidade, para se abaixar e tudo...

Mas ela não mais existe, com a Luz.
Aos 80 anos, eu andava como um garoto.

Ninguém conseguia me acompanhar.
Então, isso é o quê?

Na Unidade, tudo é fácil e, mesmo se admitindo que vocês têm, por exemplo, uma deficiência física que faz
com que isso lhes torne difícil, por exemplo, cultivar o seu jardim, e bem, a Graça vai enviar-lhes um jardineiro.

É tão simples assim.
A Luz provê as suas necessidades.

Isso vale para tudo.

***

Pergunta: portanto, se o meu acidente aconteceu é que eu não estava então na Luz?

Então aí, é uma interpretação.
Por que é que a Luz asseguraria que você não teria jamais o menor problema?

Sob a influência da Graça, o problema que vai lhes chegar, que lhes é imposto, tem sempre sentido, além do
que o seu mental pudesse tentar saber ou compreender.

Pode ser que, para você, fosse necessário parar.

***

Pergunta: como devem evoluir os zumbidos nos dois ouvidos?

Isso deve se tornar uma canção magnífica: o coro dos Anjos.
Há milhares de violinos e coros de Anjos cantando ao mesmo tempo.

Os sons dos ouvidos, lembrem, vivem nesse momento uma preparação em meio ao Antakarana que deve
lhes permitir ouvir a doce voz de Maria.

Vocês são, efetivamente, muito numerosos, aqui como em outros locais, a perceber as flutuações desses
sons.

***

Pergunta: quando eu me concentro sobre o 13o. corpo, isso ativa o meu Coração. É mental?

Não, isso é uma realidade.
Caro amigo, há o que se denomina o Antakarana.

Há o cordão que conduz à alma e o cordão que conduz ao Espírito.
São os chifres das vacas.

E ao centro, entre os chifres, se encontra a ‘coroa solar’ que vocês têm em certas representações egípcias,
não é.

Existe realmente, independentemente do que denominam o cordão de prata, o cordão de ouro, existe também
um cordão de diamante que parte do 13º Corpo e que chega diretamente no centro da cabeça e que conduz, é

claro, diretamente ao Coração.

***

Pergunta: como fazer para colher o benefício?

Isso é simples, basta parar de agir como salvadores.
É tão simples assim.

O Coração é leve.
Ele não se coloca a questão de colher o que quer que seja.

Eu repito que estar no Coração, não é fazer o bem, é Ser e quando você está no Ser, o bem se faz por si
mesmo.

Mas não é o mesmo bem que aquele que espera uma recompensa que, ele, acrescenta, e não alivia.



***

Pergunta: os Melquizedeques se incorporaram no continente africano, na África Negra?

Esta é uma questão muito pertinente.
Há, ao nível desta Terra, o que é chamado de diferentes raças, de diferentes cores.

Há, em meio ao continente africano, descendentes da Lemúria que estão extremamente associados à corrente
de evolução da Lemúria.

Eles não necessitam dos Melquizedeques.
Simplesmente, eles são muito infelizes neste mundo porque eles não evoluem de acordo com as mesmas

regras.
Mas isso não é forma alguma racismo.

Isso não tem nada a ver.
É unicamente questão de linhagem e de evolução que são, digamos, diferentes.

Como vocês têm percebido que os Asiáticos são também muito raros.
E há. E houve.

Os Asiáticos também seguem linhas evolutivas um pouco diferentes.

***

Pergunta: qual é a origem dessa evolução particular?

É como eu acabo de dizer, não vem do mesmo lugar.

***

Pergunta: poderia desenvolver?

Isso seria extremamente complicado.
Basta simplesmente responder que o povo negro africano, em sua grande maioria, não necessita viver uma

energia ligada aos 24 Anciãos.
E os níveis Vibratórios não são os mesmos.

Isso não significa dizer que são superiores ou inferiores, longe disso.
Significa dizer simplesmente que eles evoluem sobre outras frequências Vibratórias, é tudo.

***

Pergunta: eles são acompanhados pelo seu próprio Conclave, pelas suas próprias Assembleias?

Perfeitamente.

***

Pergunta: de alguma forma, vocês não interferem com o apoio dos outros?

Absolutamente.
É como se eu quisesse tomar o lugar de um Arcanjo.

***

Pergunta: então as raças humanas seriam de origem, de linhagem diferente?

Não se deve generalizar.
Vocês têm, no continente africano, almas que estão encarnadas em um corpo negro, mas que não fazem parte

dessas linhagens negras.
Isso é algo bastante comum.

Portanto, o que é válido para um continente, não tem valia a título individual.

***



Pergunta: de onde vêm, então, as diferentes raças humanas?

Trata-se de criações genéticas diferentes, ao nível dos corpos, eu digo, físicos, biológicos.
Quando eu falei da Lemúria, eu disse em escala de tempo muito anterior à história recente, ou seja, 320.000

anos.
Mas é de dados históricos que iriam encher excessivamente a sua cabeça.

***

Pergunta: como funciona a Lei de causa e efeito?

Ela não funciona no sentido em que acreditam.
E o único objetivo da Lei de causa e efeito, ou da ação/reação, é manter, de maneira perpétua, as forças de

atrito e de resistências e de oposição.

***

Pergunta: então, isso significa que a Lei de causa e feito foi criada pelos Dracos?

Sim, como tudo o que é atração gravitacional, é a mesma coisa.
A ação / reação, a reencarnação, é uma Criação de Yaldébaoth.

Isso não existe.
Quando vocês passam ao Estado de Ser, tudo isso é varrido.

Isso não tem nenhum sentido.
Isso tem sentido para a personalidade que vai aderir a esse sistema e que vai se reencarnar de forma

permanente porque vai acreditar que se reencarnando, vai se aperfeiçoar.
E é isso que vocês têm acreditado, mesmo em meio à espiritualidade.

E é isso que todos nós temos acreditado.
Porque esse sistema de crenças faz parte da matriz, mas a matriz, ela não está exclusivamente presente em

meio às forças astrais.
Ela também está inscrita em seu próprio DNA.

É a parte reptiliana do humano.

***

Pergunta: isso significa que não se conhece nenhuma Lei Divina?

Naturalmente, porque vocês estão em um corpo dissociado.
Em primeiro lugar, não há leis divinas.

Não há Lei porque, no nível do Estado de Ser, da Unidade, existe Graça em permanência.
A única lei é a Graça.

Não há outras leis.

***

Pergunta: se Yaldébaoth, inicialmente, « estava na Unidade », onde ele está agora?

Ele se esconde.
Procura-se.

Mas é aquele que está representado em toda a Terra, que vocês têm chamado de Deus ou o diabo.
É a mesma entidade, Yaldébaoth, que usurpou a Criação.

Ele se apossou de uma Criação preexistente.
Ele não pode criar.

E é por isso que ele se denomina o seu Criador, mas ele jamais criou.
Pelo contrário, ele os subjugou e os escravizou.

Ele os aprisionou, literalmente.
E o milagre, é que ele fez vocês acreditarem que tinham o livre arbítrio e que o inferno não era aqui, mas

quando vocês fossem para o outro lado, que vocês haviam feito o mal.



É maravilhoso, não é.

***

Pergunta: é um ser que evoluiu no Estado de Ser?

No início, sim, é claro, mas ele criou dimensões desligadas, alteradas.
Ele se aprisionou ele mesmo em qualquer coisa.

***

Pergunta: ele fez sua própria prisão progressivamente e à medida que seu programa se
desenrolava?

Plenamente.
Ele se trancou nele mesmo.

Isso se denomina obscurecimento.
E vocês poderiam chamá-lo também de demiurgo.

Vocês não notaram, em todo caso, na língua francesa, silábica: Dieu e diable, é a mesma coisa.
Ele teve uma ideia, uma ideia muito malvada.

***

Pergunta: é uma forma de ego. Como essa forma de ego pode existir?

Mas ele não o tinha concebido como o ego, ele o tinha concebido como uma Criação.
Estando louco furioso de não poder criar como Maria ou os Mestres geneticistas, ele apreendeu qualquer

coisa, não aqui, em muitos lugares.
E ele quis recriar uma Criação, colocando outras regras.

E essas regras, elas têm por nome karma, evolução, morte, reencarnação, sofrimento, tudo o que desejam.
Mas ele nada criou.

Há mais de 320.000 anos, os seres que faziam a experiência da matéria eram liberados.

***

Pergunta: como se pode, como você disse, estar louco furioso quando se está no Estado de Ser?

Porque isso se denomina orgulho, mas não o orgulho do ego, é o orgulho de qualquer um que tem um papel
importante no nível de Potências e que deseja transformar essa Potência em Criação, mas a Potência não está

aí para criar, ela está aí para manter.

***

Pergunta: isso poderia se reproduzir?

Não, é impossível porque o que permitiu a Fonte, e certos Conclaves específicos no nível da civilização dos
Triângulos, não está prestes a se reproduzir.

***

Pergunta: tudo isso está ligado ao princípio de liberdade da Fonte, que faz com que a Fonte “deixe
fazer”?

Não, a Fonte não deixa fazer.
A Fonte É.

Quando vocês estão no Estado de Ser, vocês estão também na mesma Dimensão e na mesma qualidade, se
desejam.

A Fonte deixa estabelecer todas as criações.
Há Consciências que são especializadas na Criação de Vida e de Dimensões.



Há Consciências que são especializadas em acolher a Criação: a Terra.
Há Consciências que são especializadas nos movimentos: os triângulos, etc., etc..

Então, há uma liberdade total, mas, a liberdade, é estar de acordo com sua própria ressonância, sua própria
forma e sua própria função.

Então, eu digo que é muito sedutor, quando se está na prisão, imaginar que não se vai mais estar na prisão.
Vocês o têm de fato, a maioria, tão bem imaginado, que vocês não imaginam que possa existir outra coisa que

a prisão.
É o que lhes repetem sem parar: saiam da prisão.

Mas vocês não podem sair da prisão com suas boas ações ou com as crenças sobre o bem e o mal, porque
as duas participam para manter a prisão.

Então, vocês têm as prisões que são mais bonitas.
Elas são de cor mais vibrante que as prisões que são menos douradas, digamos.

Mas são sempre prisões.
Agora, como desejam que lhes expliquem isso ou que, nós mesmos, lhes façamos aderir a isso?

Não é possível.
Enquanto vocês não tiverem vivenciado o Fogo do Coração e o acesso ao Estado de Ser, vocês permanecem

em seus esquemas antigos, vocês permanecem na prisão.
Se nós tivéssemos tido, ou se a Fonte tivesse tido, uma melhor ideia desde o que vocês chamam todo este

tempo, creiam bem que isso teria sido feito.

***

Pergunta: a matriz inclui todo o nosso sistema solar?

Naturalmente.
Pelas três camadas.

Muito maior mesmo do que o sistema solar porque isso compreende a ionosfera, a magnetosfera e a
heliosfera que é muito grande.

***

Pergunta: isso significa então que todo o sistema solar vai ascensionar?

Totalmente.

***

Pergunta: isso compreende o sol?

Perfeitamente.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até breve.

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

(*) - 'Ação de Graça' - Divina MARIA:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/acao-de-graca-amada-e...

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/acao-de-graca-amada-e-divina


***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=661

30 de Junho de 2010
(Publicado em 26 de Julho de 2010)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=661
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu venho primeiro para dialogar com vocês, através das suas questões.

***

Questão: a atividade física na natureza, notadamente a caminhada, pode ajudar a fazer calar o
mental? Se sim, é válido como método para atingir a Unidade?

Então, caro amigo que me coloca esta questão, a caminhada pode efetivamente esvaziar o mental, mas jamais
com isso, somente, você atingirá a Unidade.

Assim como jamais, com uma pedra, você atingirá a Unidade.

É preciso bem compreender que o acesso a este ilimitado é algo que acontece quando há um abandono total
do ego.

Portanto, se você tem um ego, você pode caminhar toda sua vida sem, no entanto, realizar a Unidade.

Mas, entretanto, a caminhada pode ser considerada como uma forma de meditação, completamente.

Se a meditação tivesse permitido a todos os seres humanos atingir a Unidade, isso se saberia, não é?

O que quer dizer que existem inumeráveis técnicas para se aproximar da Unidade, mas que, em definitivo, é
sempre você que faz, pelo abandono e pelo sacrifício, no sentido o mais nobre, de seu ego e de sua

personalidade, o acesso ao ilimitado, e ninguém mais.

É um processo que toca unicamente a Consciência.

Então, obviamente, você pode se aproximar cada vez mais perto, mas, definitivamente, se você não está
pronto para fazer esse último sacrifício, eu diria que não acontecerá estritamente nada.

Você poderá permanecer no nível da ativação da Coroa Radiante da cabeça, o que é já enorme em sua
humanidade, mas você não poderá, até o instante final desse mundo, penetrar os mundos da Vibração

do Samadhi, porque o Samadhi apenas se pode viver se você abandona toda veleidade do ego, ou seja,
quando você aceita a crucificação, no sentido simbólico, e bem real, ao nível Vibratório.

***

Questão: pode desenvolver sobre as forças gravitacionais e em que elas participaram da
inicialização ou da manutenção desta matriz?

A resposta comporta algumas palavras.

A gravidade os conhece a todos, é o que os puxa para baixo, para o centro da Terra.

O.M. Aïvanhov - 2 de julho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O que os impede de voar, que faz com que vocês tenham certa densidade, certa forma e que, apesar de tudo,
vocês sejam identificados a esta forma que habitam, eis que, quando vocês olham no espelho pela manhã,

certamente, vocês se reconhecem, vocês não ficam surpresos quando se veem, não é?

Portanto, há certa continuidade da forma que os tranquiliza.

Vocês estão, se querem, em meio às forças gravitacionais, numa espécie de compressão eletromagnética e
de limitação eletromagnética, numa certa gama de frequências correspondente à sua manifestação.

E, por conseguinte, vocês não têm acesso a outra gama de frequências, por exemplo, ao ultravioleta.

Vocês podem perceber a radiação ultravioleta, por exemplo, quando tomam o que chamam de uma
queimadura de sol, mas vocês não veem o ultravioleta, exceto se sua retina tem capacidades específicas de

clarividência direta pela retina.

Portanto, existe certo número de ondas que vocês podem calcular, e deduzir, e utilizar, como as ondas de
rádio, por exemplo, mas que têm uma existência própria para além da onda.

O que vocês chamam de teoria, a ‘dupla teoria corpuscular e ondulatória’.

A teoria ondulatória ou corpuscular os faz dizer que, de tempos em tempos, a Luz é uma onda e, de tempos em
tempos, ela é um corpúsculo, o fóton.

Existe uma relação dissociável da onda e o corpúsculo.

É isso que é provocado pelas forças gravitacionais e, portanto, o que os comprimiram, literalmente, nesse
mundo, e vocês foram fechados nesse mundo e dentro da forma que vocês habitam até a morte.

Depois, vocês passam num outro fechamento que é a ‘matriz astral’, propriamente falando, que começou a se
desagregar no ano passado, após os Casamentos Celestes.

Vocês têm apenas uma visão limitada.

Entendo por visão, a visão com seus sentidos, seus olhos, porque há partículas, por exemplo, que são
extremamente raras em sua Dimensão e que são a constante nos mundos Unificados, que, entretanto, vocês

modelaram, para alguns.

***

Questão: as 12 estrelas de Maria são os Elohim que participaram da criação?

Participaram da criação, como dizer..., aquelas que intervieram quando Maria veio há 320.000 anos.

Na primeira criação, há 500.000 anos, antes que a matriz e os maus rapazes induzissem forças gravitacionais
de oposição, eram efetivamente essas estrelas de Maria, mas não as mesmas.

Do mesmo modo que eu, há 50.000 anos, obviamente, não era um Melquisedeque.

Torna-se Melquisedeque, ou torna-se estrela de Maria a partir do momento em que se tenha êxito para elevar
certo nível Vibratório.

E depois há seres que partem também, que estavam em diferentes Assembleias, que deixam o lugar, a um
dado momento, porque eles devem continuar seu caminho.

Houve, efetivamente, a cada ciclo, e sobretudo quando do último ciclo, a vinda de 12 Elohim diferentes que não
eram os Elohim vindos de Sirius, mas que vinham de outros lugares e que permitiram, se querem, manter a

coesão da Luz, apesar da ilusão.

Mas não são as mesmas.

***

Questão: a luz na cabeça está em relação com a Coroa Radiante da cabeça?

Isso depende, cara amiga, o que chama de luz na cabeça, porque se é a visão que há ao nível do 3º olho,



existe certo número de manifestações diferentes dos 7 estados Vibratórios do 3º olho.

A Luz na cabeça, se ela se acompanha de uma Vibração, que não é uma percepção exterior como, por
exemplo, ver um rosto ou um olho que o olha, mas, antes, algo que inunda a cabeça e que desencadeia uma

Vibração ao nível do conjunto do corpo e um estado que está próximo do acesso ao Samadhi (que é, de fato,
o primeiro Samadhi, que é o acesso ao ‘Samadhi da paz’, com um sentimento de paz e de plenitude interior),

aí, efetivamente, está ligado à ativação da Coroa Radiante da cabeça, inteiramente.

Você não deve confundir isso com a ativação do 3º olho unicamente, que se manifesta por luzes também, mas
que não são acompanhadas pelo Samadhi da paz, mas, antes, por uma exaltação do ego.

É profundamente diferente.

***

Questão: o ‘olho do guerreiro’ é aquele que vê no interior ou verdadeiramente atrás?

Os dois.
Ele vê tanto atrás, o que há atrás de vocês, como o que há no Interior.

É a iluminação do Supramental que vem iluminar o inconsciente e as últimas feridas, os últimos medos,
portanto, na visão Interior.

***

Questão: vocês impedem algumas pessoas de viajar, porque elas devem permanecer ainda algum
tempo...

Quem é que impede? 

Vocês nos fazem levar um peso que não temos.

São medidas que são tomadas diretamente pelo seu Anjo Guardião.

***

Questão: o anjo guardião poderia então deixar partir alguns minutos e «obrigar» a voltar?

Não, para alguns, se partem, não voltam mais.

Portanto, para esses seres, é preciso esperar o último minuto.

Recordem-se que, no ano passado, era partir no Estado de Ser, mas que, hoje, o esquema é um pouco
diferente: é o Estado de Ser que vem a vocês.

E é muito mais importante, é isso que transmuta a matéria e que a eleva, que a ascensiona, se preferem.

Há a mesma qualidade Vibratória se vocês estabelecem o Fogo do Coração, como se partem no Estado de
Ser deixando o corpo.

Assim, efetivamente, o mais importante, hoje, não é partir no Estado de Ser, é ‘acolher o Estado de Ser’,
porque os movimentos de energia são diferentes, agora.

Como Miguel anunciou, Cristo estará em breve de volta, em vocês, através do Fogo do Coração.

Então, alguns de vocês têm a chance de viajar no Estado de Ser, voltar e, em breve, reencontrar o Cristo.

***

Questão: tenho na cabeça zumbido do interior, contínuo, e isso se amplifica nos momentos de
interiorização. Ao que corresponde esse zumbido?

É o momento em que o Antakarana, os 2 Antakaranas se reúnem no centro do cérebro.

É o acesso ao que é chamado ao veículo ascensional, ou seja, ao 13º corpo ou fonte de cristal ou Bindu.

***



Questão: quando esse zumbido vai parar?
Jamais. 

É, como vocês chamam isso..., como a vassoura, uma escova, que limpa tudo.

É normal.

A partir do momento em que você ativa a Coroa Radiante da cabeça, inteiramente, que o Antakarana é
construído, há trabalhos que se fazem, muito precisos, ao nível dos pontos Vibratórios em relação com as

estrelas de Maria.

Para alguns, serão os pontos posteriores, para outros, os pontos anteriores, para outros ainda, os pontos
laterais, para outros, finalmente, outros pontos.

É sobre essas funções desses pontos que se realiza o trabalho que lhes permite aceder livremente ao Fogo
do Coração.

Eu digo também que esse som (assim como o que ouvem no exterior, do qual falou Miguel no ano passado),
que o som si, escutado no exterior do ouvido, que o som percebido no exterior da cabeça, concorre para fazê-
la entrar na interioridade, porque a consciência vai, como você o vive certamente, cara amiga, ser obsedada por

esse som.

O princípio é meditar sobre esse som e se tornar esse som, porque, na Vibração do som há uma possibilidade
de aceder à Unidade.

***

Questão: vi milhares de pontos cintilantes em movimento. É o prana?

Então, isso não é o Prana, cara amiga.

O que você começa a perceber é o que é chamado de Agni Deva.
São partículas Adamantinas ligadas ao Fogo do Espírito, ou ao Fogo do Éter, correspondentes ao Supramental

que chega até você e que você materializa, literalmente.

Isso faz cócegas e comichões.

Quando vocês são capazes de manifestar essas partículas, se estão atentos, vão perceber, sobretudo se
estão na penumbra, que começarão a perceber as outras Dimensões.

De início, sob a forma de um ‘nevoeiro branco’ (os olhos abertos, eu falo), e, em seguida, começam a ver
formas que vão se densificar neste espaço que se abre.

É como se o céu se rasgasse.

Como dizer..., você furou a matriz, dentro do espaço onde está.

Então, obviamente, no início, isso pode dar medo, mas, depois, se acostuma.

Vocês apenas as encontram a partir do momento em que a Consciência desperta esteja presente ou em curso
de despertar.

***

Questão: o que é para as pessoas que se nutrem exclusivamente de Prana? 

Se vocês pudessem se nutrir de algumas luzes, que são as partículas Adamantinas ou Agni Deva, aí vocês
estariam inteiramente na Luz.

E se vocês tivessem a capacidade de fazer aparecer, por essas rupturas na matriz, os Agni Deva, e fazê-los
aderir, de algum modo, a seus corpos, vocês penetrariam, estando ainda lúcidos na personalidade, em seu

corpo de Existência que se calcaria sobre seu corpo.

Isso corresponde à Ressurreição final, que será desencadeada pelo Fogo que chegará no final desta
Dimensão.



***

Questão: as pessoas que não se nutrem mais de alimentos sólidos, se nutrem de Prana?

Completamente.

***

Questão: por que se fala de translação dimensional para a 5D, enquanto que somos chamados a nos
juntar a nossas origens estelares, por vezes em outras dimensões?

A ‘translação dimensional’ faz passar um mundo, de um estado a outro.

A partir do momento em que vocês acedem a mundos unificados, para além da 3D, que vocês sejam 11ª, 18ª
ou outra, não tem qualquer espécie de importância, eis que não há mais separação.

É nesse sentido que a ‘reversão’ que vocês vão viver é única na história, porque há verdadeiramente, nas
reversões existentes entre a 3D dissociada e a 5D, verdadeiramente uma mudança completa de paradigma.

O que não é o caso quando vocês mudam de forma, em sua dimensão estelar, para passar, por exemplo, da 5ª
dimensão para a 11ª dimensão, onde isso se faz naturalmente.

Aí também, isso se faz naturalmente, mas as consequências na Consciência não são completamente as
mesmas, dado que há uma destruição de forma, o que não é o caso quando vocês transmutam de uma

dimensão a outra, ao nível dos mundos Unificados.

Vocês passam o conjunto de suas partículas, o conjunto de suas estruturas, se querem, da 5D para a 11D.

Mas vocês não podem tomar (exceto para alguns que levarão material biológico) esse corpo de 3D de carbono
na 5ª dimensão.

É impossível.

O corpo físico, tal como vocês o habitam atualmente, não poderia suportar a frequência e a intensidade
Vibratória da Luz.

Vejam já o que vocês vivem, através de algumas energias extremamente potentes, ao nível de suas Coroas
Radiantes, unicamente quando começam a se aproximar das Dimensões Unificadas.

***

Questão: afasta-se da Luz quando se faz o “mal” e não fazendo o “bem”?

Pode-se dizer que vocês ficam na neutralidade fazendo o bem, mas o importante não é fazer o bem, porque,
fazer o bem, sem Vibração, participa da matriz do mesmo modo que fazer o mal.

A única diferença é que os seres, as magias negras, e aqueles que são cortados definitivamente, isso existe,
das vibrações da Luz, são capazes de fazer o mal sem terem, eles mesmos, que pagar reações de suas ações

na matriz.

Isso não quer dizer que é preciso fazer o mal.
Obviamente, é preciso continuar a amar e a servir, mas isso não basta.

***

Questão: a vibração do nariz, do 12º corpo, pode ser desencadeada pelo mental?

Absolutamente não, é impossível.

Você não pode perceber a vibração do 12º corpo se o 12º corpo não estiver ativado, e a Coroa Radiante da
cabeça ativada.

Isso, vocês não sabem, porque não é o objetivo aqui, mas, em meio às energias das novas lâmpadas (*), o
mais frequente, o trabalho se faz do 8º ao 12º.

E, obviamente, naquele momento, a coroa radiante do Coração se ativa.



E há seres que passam do 12º ao 8º, estes são mais raros.

São geralmente seres de Coração, que tomaram encarnações extensivas e que desenvolveram, como dizer
isso..., uma fibra de apego afetivo muito desenvolvido, e que não podem, portanto, devido a isso, aceder, num

primeiro tempo, à Vibração da Coroa Radiante do Coração.

***

Questão: por que o meu corpo é tomado de sobressaltos quando de alguns exercícios?

Mais frequentemente, esses fenômenos de sobressaltos são lutas existentes entre o Estado de Ser e a
personalidade.

Trata-se de resistências que servem para se relaxar, no Interior de Si.

Os abalos, e por vezes alguns de vocês viveram bloqueios específicos, esses bloqueios ilustram o lugar que
deve ser iluminado.

Os abalos participam do mesmo processo.

***

Questão: após um dia de calma, o meu mental se enfurece de novo, o que fazer?

Obviamente, não há nada, no nível do mental, que permita parar o mental.

E a questão que viria depois: então, o que fazer?

Parar o mental faz parte do processo de abandono à Vibração.

Compreenda bem que o mental é resistência e sofrimento e ferida.

Para todo ser humano, esses medos de sair de alguns condicionamentos e de alguns quadros, são suas
próprias resistências que fazem com que vocês não cheguem, pelo momento, a penetrar no interior da concha.

É a incapacidade para parar de pensar.

Mas é seu mental que gera isso para impedi-lo, justamente, de aceder a esses espaços ilimitados.

O mental tem muito medo do ilimitado.

Para ele, isso não existe.

E a razão é porque, tocando o ilimitado, o mental está arruinado.

Mas vocês são obrigados a passar por aí, porque, se vocês não acedem a isso, vocês não têm qualquer outro
meio de ali chegar.

Vocês podem se bater na cabeça com golpes de martelo, vocês podem urrar, vocês podem assar uma
bicicleta ou uma moto, isso estritamente nada mudará.

Vocês devem encontrar a confiança.

Esta confiança Vibratória pode se encontrar, como eu a encontrei em minha vida, olhando o sol.

Vocês podem encontrá-la colhendo uma flor, vocês podem encontrá-la deixando fazer a Vibração.

Então, pelo momento, vocês não podem compreendê-lo, porque são vocês que decidem.

E isso, seja através do poder, seja através do ego de humildade, que é também um ego, isso quer dizer que há
em vocês coisas que não querem soltar, é tão simples assim.

Agora, se vocês me perguntam o que é que devem soltar, eu responderia: aquele que coloca a questão.

É um ato de ‘abandono à Luz’ que é a crucificação, que é o momento em que se diz: “que a vontade da Luz de
faça”.



É aceitar que a Luz e sua Inteligência dirijam seus passos, sua vida e sua respiração.

Então, visto através do filtro do mental, isso dá vontade, efetivamente, de bater a cabeça contra a parede, não
é?, para alguns.

Mas é o mental que reage assim, unicamente o mental.

Se não houvesse mental, não haveria matriz, não é?

Vocês não seriam prisioneiros de algo, vocês seriam livres.

Acontece que, hoje, com a Luz que vem a vocês, é muito mais fácil penetrar o santuário do Supramental e do
Estado de Ser no Coração.

Mas alguns têm um mental extremamente virulento.

A virulência não está ligada a uma personalidade que pode estar na dianteira da cena.

Lembrem-se que há egos chamados de negativos, mas que são tão potentes como os egos que estão na
dianteira da cena.

É sempre a mesma coisa que se expressa, o mental fazendo de modo que vocês não se voltem
suficientemente para o Interior.

Então, ou ele se coloca a pensar, ou ele lhes diz que é absurdo, ou ele quer se manifestar de um modo ou de
outro, ou ele quer lhes dizer que tudo isso são tolices.

De um modo como de outro, ele tenta mantê-los fora da Verdade.

***

Questão: aceitar que a Luz guie nossa vida passa pela ruptura de todos os desejos e pela não
escolha, de algum modo, apesar de sabermos que a Luz é a Alegria?

Cara amiga, a crucificação, ser crucificado, no sentido simbólico, é isso, o abandono.

Mas é um período muito duro para passar.

Efetivamente, a resposta é sim: não mais desejar.

O desejo da Luz é uma aspiração do ego, mas que faz tudo para lhes evitar para ir ali.

É um jogo muito específico que joga o ego, o mental, permanentemente, e muito, muito bem.

Então, ele vai atraí-los sobre visões, ele vai atraí-los sobre imagens, ele vai atraí-los sobre raciocínios, sobre
significados.

Ele vai tudo fazer para lhes evitar, justamente, se abandonar.

Então, sim, o acesso à Luz passa pela supressão de qualquer desejo.

E, aliás, na questão que você coloca, há uma associação entre desejar e Alegria, que nada tem a ver.

A alegria não é um desejo, é um estado. 

É profundamente diferente.

O desejo à Alegria conduz à amargura, porque não é jamais satisfeito.

Estar na Alegria não é um desejo, é um estado.

É profundamente diferente.

Aliás, o que é o desejo?

É a posse.



É o desejo de possuir.

Atrás de todo desejo há o ‘instinto de posse’.

A Luz é tudo, exceto posse.

Ela é abandono.

Ela é o inverso da posse.

É por isso que a Luz só se pode encontrar no interior, e que a Verdade apenas está no interior.

Enquanto vocês buscam no exterior, o que quer que vocês procurem, é o ego que os impede de se voltarem
para o Interior.

***

Questão: vendo as partículas Adamantinas, vivi a beleza, a perfeição da Unidade, espontaneamente.
Posso revivê-lo pelo meu estado Vibratório ou elas irão se manifestar?

Elas se mostrarão assim que você atinja o estado Vibratório correspondente. 

A palavra chave é espontaneidade com relação a isso.

A espontaneidade sendo, também, ligada ao abandono.

***

Questão: a ‘Alta-major’ participa de qual modo para o nosso acesso ao Estado de Ser?

Pelo processo de Transfiguração ou Iluminação.

É o reencontro da Luz.

É o momento preciso que precede a crucificação.

É o momento em que a Transfiguração, pela iluminação da Luz, os faz passar do ego espiritual ao Coração.

É um movimento descendente, mas também ascendente, que vai permitir se juntar a Unidade, uma vez que o
Coração esteja aberto, pela Transfixação do Coração.

Geralmente, são os Querubins que se ocupam da Transfixação do Coração.

É a espada de Miguel, é a Transfixação do Coração.

A Alta-major, no nível da carótida, está diretamente ligada a essa dupla passagem alto/baixo e baixo/alto, neste
estágio preciso do corpo e da Consciência.

***

Questão: o desenvolvimento da clariaudição permite ouvir a música das esferas?

O acesso à música das esferas não está diretamente ligado à clariaudição.

A clariaudição é uma função que está, a princípio, ligada à ativação do 5º chacra, enquanto que o acesso à
música das esferas está indiretamente ligado à clariaudição.

Está ligada unicamente à construção do Antakarana, ou seja, das Cordas Celestes.

Então, obviamente, a clariaudiência e a corda celeste nascem mais ou menos na mesma zona, mas não é o
mesmo princípio.

O coro celeste é ouvido em certos estados do Maha-Samadhi, que intervém exatamente antes do Maha-
Samadhi, no momento em que o Antakarana está quase inteiramente constituído.

***



Questão: Jesus disse: “busquem o reino dos céus”, mas ele não disse: “encontrem o reino dos
céus”. Deve-se dizer que é o caminho que conta mais?

Não, porque há muitos que procuraram o reino dos céus.

Será que o resto lhes foi acrescentado?

Isso subentendia que era preciso encontrá-lo, certamente.

Mas, já, a tensão para esta busca é uma primeira etapa.

É melhor procurar o reino dos céus que o reino do diabo, não é?

Mas isso não basta, sobretudo hoje.

Vocês devem se estabelecer no reino dos céus que está em vocês, no seu Coração.

E esta busca, ela é Interior.

Ela não está nos textos, ela não está nas crenças, ela não está nas coisas exteriores a vocês.

***

Questão: poderia falar das manifestações Vibratórias da Crucificação?

Trata-se da passagem do ego ao Coração.

São as dores, que por vezes transfixam, que existem ao nível da 8ª lâmpada, que assinala a passagem do ego
ao Coração.

Isso pode também, por vezes, se manifestar por percepções Vibratórias intensas, ao nível das 4 extremidades,
mãos e pés.

***

Questão: isso corresponde aos “pregos” do Cristo? Esses pontos de impacto têm uma realidade
energética?

É uma realidade Vibratória, energética, antes de ser um prego, certamente.
Então, isso corresponde ao que é chamado de ‘últimas barreiras’.

É a barreira que se chama de pulsos e tornozelos.

É este estado, se quiserem, que corresponde ao ‘abandono’, porque, quando os pulsos e os tornozelos são
transfixados, não podemos mais agir e deixamos a Luz agir.

***

Questão: qual é a diferença dos «estigmas»?

Os pontos Vibratórios correspondem aos pregos, à crucificação, no sentido simbólico.

Os estigmas que aparecem nas mãos não podem em nenhum caso corresponder aos pregos.

É a identificação ao Cristo.

Antes de ser identificado ao Cristo, é preciso ser crucificado, não é?
É uma etapa ulterior.

***

Questão: isso corresponde a uma forma de fusão com a energia Crística?

É o que eu chamo de ‘princípio de identificação’.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu quero lhes desejar um bom trabalho de dissertação.

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanha.

Até breve.

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

(*) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=665

02 de Julho de 2010

(Publicado em 26 de Julho de 2010)

***

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

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1
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Mensagem de 3 de julho (publicada em 26 de julho de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Vou retomar, para algumas palavras.
O que é muito importante: quando as palavras não vêm mais à cabeça, quando há silêncio no Interior, as palavras que vocês
pronunciam podem realmente vir do Coração.

E quando é que se sabe que uma palavra, ou uma frase, vem do Coração?
Vocês todos o disseram: isso faz vibrar o Coração.

Se vocês estão na Verdade e em acordo com vocês mesmos, vocês nada têm a esconder, a se esconder e a esconder do outro.
Naquele momento, a Vibração do Coração começa a nascer e a aparecer.

Que acontece naquele momento?
O Coração se abre.

Então, obviamente, é muito fácil, como dizer..., ressoar com um Arcanjo para se aproximar, mas vocês têm a demonstração de que
apenas vocês podem dar esse passo da Verdade.

E a Verdade é Alegria.
Porque isso quer dizer que, naquele momento, vocês se olham, não tal como acreditam que são, mas tal como vocês são.

E, nesta simplicidade, nesta humildade, sai a Verdade da Luz.

Então, eu os agradeço muito por isso, e espero que, através das coisas que lhes permitiram subir na Vibração, através de todas as
Vibrações que vocês viveram com Um Amigo, com Maria, com os Arcanjos etc. etc.., o mais importante era se revelarem a vocês
mesmos.

Acreditem sim que vocês fizeram isso e ninguém mais.

Aí está o que tinha a dizer e não tenho nada mais a acrescentar, a menos que vocês tenham questões a me colocar.

Questão: sinto regularmente a sensação de o coração tem falhas.

Isso corresponde à ativação do 9º corpo, portanto: dor no peito, problema do ritmo cardíaco, ou mesmo parada cardíaca ou sobressalto
cardíaco.

Questão: durante a intervenção do Arcanjo Gabriel, eu tive a impressão de inspirar, mas não mais poder expirar.

As compressões, pressões, no peito, modificação do ritmo cardíaco percebido e a respiração são muito lógicas.

Foi dito, me parece, e perfeitamente descrita por Um Amigo e por Sri Aurobindo, a passagem da respiração ao nível da pulsação do
Coração.
É exatamente isso que é vivido.

Questão: por que minha visão se torna menos nítida?

Lembre-se que, quando há acesso à vibração do Coração e já também, quando há acesso à Coroa Radiante da cabeça, há certo
número de modificações que ocorrem ao nível fisiológico.

Há uma redistribuição da cartografia de irrigação sanguínea e energética que pode passar por modificações do ritmo cardíaco, da
frequência respiratória, a impressão de que, quando se respira, o ar não vai nos pulmões, mas no cérebro.

É algo que é normal.
É completamente normal, e a visão pode se modificar, efetivamente.

Há questões que são da ordem da fisiologia, aí, porque vocês querem se furtar, a todo custo, como dizer..., tentar estarem tranqüilos
sobre modificações físicas.

Mas o Despertar é uma modificação de certo número de parâmetros, fisiológicos, bem reais: seja a respiração, seja o ritmo cardíaco,
seja o modo de funcionamento dos órgãos dos sentidos, com os zumbidos nos ouvidos, com as pressões ao nível da cabeça, com
modificações de percepções visuais e do odor.
Mas tudo isso é estritamente normal.

O.M. AÏVANHOV – 3 de julho de 2010
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Questão: um compartilhar físico, de Coração a Coração, sem palavras, com a intenção de unir as Vibrações, faz parte da
dualidade ou da Unidade? 

Nem um, nem outro.
Isso quer dizer que há uma atração para a carne.
A Vibração do Coração se propaga para a Luz, e, para além da Luz, de uma extremidade à outra do planeta.

Quando um Coração está aberto, basta emitir a Vibração, a pessoa a sentirá.

Então, evidentemente, se ela faz outra coisa, ela não vai senti-la, no momento.

Há um problema de atenção, não de concentração, mas de atenção da Consciência e da intenção, também, para aquele que a emite.

Compreenda bem que não é nem a dualidade, nem a Unidade.
É um modo de expressão de você mesmo, simplesmente.

Questão: se passamos de uma consciência limitada para uma Consciência Ilimitada, isso significa que há uma evolução de
nossa consciência?

Não é uma evolução, é uma transformação, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Quem diz evolução, diz algo de longo e progressivo, não é?, seja nesse tempo ou nos mundos Unificados.

A transformação é outra coisa, não é uma evolução.

Do mesmo modo que um Arcanjo que passa de sua forma de 5ª Dimensão para a 18ª Dimensão, não é uma evolução, é uma
transformação.

A evolução recorre a modificações de forma e de antropomorfismo que são profundamente diferentes.

Qual era a questão ?

Questão: há então linhagens evolutivas nos mundos Unificados, em particular na transformação, por exemplo, na estrela
ou no sol? 

Perfeitamente.
Vocês não vão se reencontrar em Sementes de estrelas a partir de amanhã, não é?
Sementes de estrelas, mas não estrela.

Portanto, evidentemente que, nesse nível, há uma noção, vamos dizer, evolutiva.

É preciso bem diferenciar o que é a passagem de um estado a outro (que é uma transformação, geralmente, instantânea, violenta,
brutal), de uma evolução que é algo de muito mais lento.

Aliás, a maior parte de seus cientistas quis fazê-los crer que vocês estavam em linhagens evolutivas, na matriz, o que é falso.

Quando vocês estão na prisão, vocês estão na prisão.
Bem lhes disseram que vocês iriam mudar de cela, mas é sempre a prisão, não é?
E se lhes dizem que é uma evolução, vocês vão acreditar nisso?
Enquanto permanecerem na prisão, não.

Questão: por que as relações sexuais podem se tornar perigosas ou parar?

Isso corresponde simplesmente a uma inversão, justamente, do sentido das energias.
A sexualidade é um meio mágico, que existiu nas iniciações importantes, permitindo aceder a algo.

Está descrito, por exemplo, na alquimia taoísta.
Está escrita também no oriente, certamente.

Mas, ao nível das estruturas energéticas, a partir do momento em que há uma abertura real, Vibratória, da energia do Kundalini, esta
sobe, ao invés de descer.

E, subindo, o próprio ato sexual não dá um prazer, no sentido físico, mas um prazer de Coração, e este prazer de Coração é um fogo
que pode parar o coração, literalmente.

Portanto, isso pode ser perigoso para algumas pessoas, sobretudo se os dois efetivamente despertarem, ao mesmo tempo, o
Kundalini.

Em contrapartida, se há uma mulher que despertou o Kundalini e que faz o amor com um homem que não despertou seu Kundalini, ele
vai poder, realmente, chamá-la de sua Shakti, porque ela vai desencadear uma mutação nesse homem.

E, inversamente, se há um homem que despertou o Kundalini, que faria uma união com uma mulher que não despertou o Kundalini, a
mulher vai subir, como vocês dizem, as paredes, porque o Fogo que vai penetrar, naquele momento, estritamente nada mais tem a ver
com o prazer, no sentido sexual.

Mas se os dois são a mesma coisa, é Fogo a Fogo e isso pode provocar uma combustão ou uma parada cardíaca, é completamente
verdadeiro.

Questão: se o importante não é avançar, mas se transformar pelo abandono à Luz, nossos pequenos passos adiante
seriam uma satisfação do ego? Em outros termos, é útil à lagarta avançar para se tornar borboleta?

A lagarta, primeiro, não avança para se tornar borboleta, ela pára.



A lagarta, primeiro, não avança para se tornar borboleta, ela pára.

Questão: mas ela tem necessidade de fazer progresso, avançar, nesse sentido...

Nós temos tentado lhes demonstrar, uns e outros, desde os Casamentos Celestes, por diferentes canais, que enquanto vocês estão
submetidos na ilusão de progredir ou de avançar, vocês não estão.
Vocês estão na ilusão de progredir ou de avançar.

É o próprio princípio do abandono à Luz.

Então, obviamente, vocês podem imaginar que trabalharam, mas o único trabalho consiste em encontrar, eu diria, o impulso que
permite encontrar o abandono à Luz.
Seja um cristal, uma frase, uma palavra, um Arcanjo, ou não importa o que.

Mas lembrem-se que sempre lhes disseram que não se pode dar esse passo em seu lugar, quaisquer que sejam as energias que
vocês possam viver.
Seja ao nível da Coroa Radiante da cabeça, seja em si mesmo, para alguns, ao nível do Kundalini.

Estabelecer a Vibração no Coração não é um progresso, é verdadeiramente a transformação da Consciência.
E isso, apenas vocês que podem fazê-lo, aceitando Ser, e é tudo.

O problema vem da dificuldade que o mental quer fazê-los crer que Ser não existe.
Ou então, há uma concepção totalmente errônea do que é Ser.

Ser é o que acontece quando vocês vivem as Vibrações, por exemplo, que lhes transmite Uriel, ou Um Amigo, ou um Arcanjo.

É o momento em que o silêncio se estabelece no interior de vocês.
É o momento, como alguns o dizem, em que o Coração para, em que a respiração para, em que a Luz os invade.

Mas esta diligência aí, o último passo, apenas você pode realizá-lo.

É preciso estar bem consciente que a consciência limitada fará tudo para impedi-los de aceder a isso, porque isso assinala a morte.

E vocês sabem bem que isso não é a morte, vocês tiveram a experiência, toda hora, através das respostas às questões que lhes
deram e o que vocês viveram ao nível do Coração, para alguns.

Mas vão explicar isso à sua cabeça, que não é a morte ou que “não é o mar para beber” [expressão idiomática traduzida ao pé da
letra, mas que significa algo que é bem mais fácil do que se imagina].

É o mesmo princípio.
Toda a dificuldade está nesse nível.

Sem isso, lembrem-se que a matriz é procedente de um sistema de crenças.
Essas crenças se tornaram realidade, para vocês também, em todos os níveis: social, afetivo, pessoal, fisiológico.
Portanto, vocês estão fechados.

Agora, como fazer crer a alguém que está fechado desde tanto tempo, o que não é uma crença, mas como fazê-lo viver que ele pode
sair da prisão, sabendo que nós, nós não podemos ir na prisão?

Somente você pode sair da prisão.

Então, há sinais Vibratórios, palavras, Consciências que vêm a vocês e que se expressam.
Isso é a interface que se chama 4ª, 5ª dimensão, que lhes permite sentir e viver alguns estados.

Já é extraordinário, mesmo, por exemplo, como viver a Coroa Radiante da cabeça ou o 12º corpo.

Há 30 anos, quem vivia isso?
Ninguém.
Ninguém falou isso, me parece.

Há nos textos antigos, nos yogas Sutra.
E eu, será que em minha vida falei dos chacras, falei sobre o modo Vibratório?
Eu fui obrigado a recorrer ao simbolismo, às funções, mas quem, na época, vivia, mesmo nos anos 80, as Vibrações do 12º corpo?
Ninguém.

Portanto, é já algo de extraordinário.

Mas, o último passo, passar do ego ao Coração, ou do espiritual ao Coração, é o mesmo princípio, apenas você que o dá, ninguém
mais.

Então, o ego vai lhe dizer: “é um trabalho, é um ascetismo, é muito longo, é muito complicado, não é possível, não consigo”.
E, no entanto, nós lhes garantimos (podemos assinar um contrato, se quiserem), que é aí, que é em vocês, e é agora.

Mas não se pode fazer nada de melhor com relação a isso.
O que vocês querem que se faça?

Questão: se o ego e o mental são procedentes da matriz ...

Completamente.

Questão: ... a dissolução da matriz vai ajudar à dissolução do ego e do mental?



Cara amiga, se fosse tão simples assim, seria perfeito.

Mas que se vai fazer de todas essas almas que perderam um corpo e que recusam retornar ao Espírito, porque não sabem o que é, no
plano Vibratório, e que são incapazes de aceder a este estado Vibratório?

Seremos obrigados a lhes fornecer uma estrutura de carbono e reencarná-las, mas ligadas à Fonte.
É a 3D Unificada.

Agora, existem povos que estão muito bem, na 3D Unificada.
Mas o objetivo da alma humana e do Espírito humano não é esse.

Há, atualmente, 90% dos humanos, encarnados.
Sobre esses 90% que dormem, que não sentem nem a Coroa Radiante do Coração, nem a Coroa Radiante da cabeça, nem o que
quer que seja, e que são obcecados pelo metrô, dormir, trabalho, sexo, ter êxito e ganhar a vida, como vocês dizem, sobre esses 90%,
a grande maioria tem almas e Espíritos com um corpo de Existência.

Exclui-se, obviamente, todas as soluções intermediárias, como os walk-in, como os Enviados, como os portais orgânicos (*) etc. etc.
Falamos da alma humana.

Imaginem que, de um dia para o outro, e é o que vai acontecer, a matriz desapareça.
Mas vocês, vocês criaram um sistema de crença, para essas pessoas, não há nada mais.
Suas Vibrações são, mesmo na alma, tão pesadas, densas, que será obrigatório lhes dar um corpo material.
Elas se darão a si mesmas, aliás.

É por isso que é importante, para aqueles que estão na estrada para o Despertar (eu digo sim, na estrada para o Despertar), que
parem na Vibração do Coração.
Além do seu papel para vocês mesmos, há também uma função de Despertar da humanidade.

Imaginem que, quando a matriz desaparecer, essas crenças que estão cristalizadas, elas não estão no abstrato, elas estão nas ondas,
nas Vibrações.
Como destruímos a matriz astral, e ela se dissolve, ela se desagrega, essas ondas serão levadas por quem?
Essas ondas são as Sombras.

Elas não podem voltar a ganhar a Luz, elas não têm lugar na Luz.
Quando se dissolver inteiramente, quando a Luz e o Fogo banharem a Terra, o que vão se tornar essas Sombras?

Não se vai deixá-las explodir e se dissolver.
A liberdade dessas almas e dessas Sombras é de continuar o que elas chamam de sua própria evolução.

Vocês acreditam verdadeiramente que aqueles que esperam, de uma maneira ou de outra, num sistema religioso, o retorno de uma
entidade de Luz que vai fazer o trabalho em seu lugar, vocês acreditam que eles vão se mover quando o Fogo chegar?

Vocês acreditam que eles vão penetrar a Existência?
Não, eles vão dizer: “é o fogo do inferno, é a punição”.

O que vocês querem fazer contra isso, dado que o Fogo, em todas as tradições, quando se fala do Fogo do inferno, quando se fala da
prova iniciadora em que é preciso atravessar o Fogo, é algo de terrível.
Enquanto que o Fogo é o Amor.

O que vocês querem que se faça?
Nada mais do que conseguimos até agora.
Não se pode fazer melhor.
Os Arcanjos não podem fazer melhor.

Questão: para as pessoas que estão no caminho de acesso para a Luz, será mais fácil quando da dissolução da matriz?

Sim.
Para todas aquelas que tiverem aberto a Coroa Radiante da cabeça, obviamente, isso será mais fácil.
Será muito mais fácil que para aqueles que vão se fechar, em seu próprio mundo ilusório, que não existirá mais, simplesmente.
Mas eles estarão fechados assim mesmo em algo que não existe mais.
Vocês imaginam?

Questão: a dissolução da matriz vai ajudar a parar o mental?

Não há mais mental.
O mental é a matriz.
É o sistema de crenças mentais, é o sistema de controle humano, que foi instaurado pelas forças gravitacionais.

Se não há mais matriz, não há mais mental.
E mesmo quando vocês morrem, vocês não arrastam seu mental, mesmo permanecendo na matriz.
Vocês arrastam suas emoções e seus apegos.

O mental se forma, assim que vocês tomam corpo na matriz.
Mas, quando vocês estão em seu veículo, chamado de astral ou alma, vocês estão ainda na matriz.

E é lá onde intervêm coisas que veem mesmo as pessoas que vão fazer experiências às portas da Luz.
Vão lhes dizer: “você não pode entrar na Luz, você deve retornar”.

Vão fazê-los crer que vocês vão um dia ir para a Luz, mantendo a alma.
É impossível.

Aí está a que se encontra confrontado.



Aí está a que se encontra confrontado.

Compreendam bem que, se a Luz tivesse podido se estabelecer, há muito tempo, nesta ilusão, ela o teria feito.

Mas há uma lei que nós respeitamos, nos mundos Unificados, é a Liberdade, mesmo da ilusão.

Assim, se a ilusão de uma alma (não falo de um sistema) é continuar a experimentar a ilusão, o que podemos fazer?
Estritamente nada.

Questão: deve-se simplesmente observar nossas programações afetivas ou mentais e deixar a Luz dissolvê-las, de algum
modo?

Você compreendeu tudo, caro amigo.
Então, faça-o.

Questão: existe um meio de favorecer a construção do Antakarana?

Perfeitamente.
Tudo o que é respiratório.
Tudo o que é ampliação da Vibração na respiração.
Tudo o que é meditação sobre o som ou sobre o silêncio, segundo o nível em que você está.
Tudo o que é ação Vibratória desencadeada ao nível dos chacras superiores e ao nível, sobretudo, das novas lâmpadas (seja o 8º, o
9º, o 10º, o 11º ou o 12º corpo), que têm ressonâncias específicas, por circuitos Vibratórios pertencentes à Existência, presente em
suas estruturas físicas.
O Antakarana se desenvolve assim.

Mas o meio o mais direto, ainda uma vez, respondemos exatamente antes, é o abandono à Luz.

Eu creio que nada derramou tanta tinta e pergunta como o abandono à Luz.

Questão: a 3D Unificada será sujeita a ciclos?

Certamente. Certamente.
O tempo, tal como existe nesta dimensão, será obrigatoriamente mantido.
A estrutura carbonada Vibra com uma frequência, uma amplitude máxima.

O sofrimento virá assim mesmo, devido ao fato de que, mesmo se não há mais predação, mesmo se não há mais sofrimento (no
sentido físico, doenças e outros), de alguma forma, vocês estão lá e vocês veem onde querem ir.

Mas há uma densidade tal que vocês não podem ir ali e é preciso deixar o tempo agir e a Luz agir, não instantaneamente, dessa vez,
mas dentro de um ciclo.
A dificuldade está aí.
Mas isso tomará tempo.

Lembrem-se também que há seres que são destinados a querer permanecer nas estruturas carbonadas.
Do mesmo modo que, ao nível dos Vegalianos, há Vegalianos nas dimensões muito, muito elevadas, como na 3ª dimensão Unificada.
E eles ali estão desde muito tempo.
Mas é seu papel.

O papel de vocês, como humanos, quaisquer que sejam suas filiações espirituais, não é o mesmo que aquele de um Vegaliano.

O que explica que há Vegalianos de passagem, mas eles nada têm a fazer com esse mundo.

Questão: o Apocalipse faz referência a um ciclo curto de 1.000 anos.

O ciclo de 1.000 anos quer dizer o reino de 1.000 anos, é simbólico, certamente.
O reino de 1.000 anos, que é mencionado, é para aqueles que permanecerão na 3D Unificada, mas esse reino de 1.000 anos não são
1.000 anos.
É dito 1.000 anos como uma noção de ciclo.

Questão: trata-se de um ciclo curto?

O que é um ciclo longo?

Questão: poderia ser, por exemplo, aquele que acaba de terminar, de 320.000 anos.

Não, porque, lá, os ciclos não serão de forma alguma os mesmos, nos sistemas solares que serão semeados.
Mas, lá também, vocês não serão sujeitos ao retorno da Luz, de maneira cíclica, portanto, não haverá destruição.

É seu próprio nível Vibratório que decidirá o momento em que poderão aceder, pela desprogramação das crenças, a seu veículo de
Existência, inteiramente e na liberdade.

Portanto, vocês não serão sujeitos a algo preestabelecido.
Isso será função, unicamente, ai também, de suas capacidades Vibratórias para lhes extirpar do mundo de suas próprias crenças.

Questão: quando você falou de 1.000 anos como um símbolo de duração, qual poderia ser uma ordem de grandeza com
relação à nossa escala Terrestre?

Mas não há completamente o mesmo significado porque, nesses mundos Unificados que são múltiplos, de 3D, há quem viverá talvez
200 anos, outros 20 anos.
Tudo depende dos mecanismos vitais que serão levados a efeito.



Questão: Se o timo é colocado ao nível do chacra do Coração, a ativação do chacra do Coração vai favorecer a ativação e
modificação do timo?

É já o caso, porque a maior parte dos seres Despertos, desde 15, 20 ou 30 anos, ou mais recentemente, constatam modificações
importantes de seu sistema imunológico.
Mas lembrem-se que os órgãos e as glândulas que vocês têm nesta Dimensão não têm mais nada a ver com as Vibrações que
existem ao nível das outras Dimensões.

Questão: como é possível abrir o Coração ao máximo?

Abandonando-se ao máximo.
È o que, como Um Amigo denominou, a dissolução.
Miguel também o chamou de dissolução.
A dissolução da matriz se acompanha da dissolução da personalidade dentro do Tudo.

Não temos mais questionamento, agradecemos.

Então, caros amigos, espero revê-los em breve.
Eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos e eu lhes digo até breve.

____________

(*)Anael dá uma explicação sobre portais orgânicos, na primeira resposta da mensagem de 4 de dezembro de 2009.
__________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

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



Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e me dá prazer escutar as suas questões.

***

Questão: quanto mais a Luz Vibral se intensifica, mais eu tenho a impressão de que o mental pedala
rápido.

Então, caro amigo, isso é muito normal, porque o mental sabe que o Supramental vai fazê-lo desaparecer.

Então, o que ele faz?
Ele se manifesta cada vez mais.

Do mesmo modo que, durante o período que vocês vivem, há muitos seres humanos, entre eles os que já
ativaram uma das Coroas Radiantes ou o Triângulo Sagrado, que vivem, de algum modo, subidas ou

ressurgimentos do emocional.

Ele sobe ou ele surge porque, como eu disse na última vez, talvez você não estivesse aí, caro amigo, até
agora, quando havia poeira, vocês a colocavam sob o tapete para não ver, mas, agora, o problema é que o

tapete, bem..., ele foi retirado.
Portanto, vocês são obrigados a ver a poeira.

É exatamente o mesmo processo para o mental.
O mental só pode capitular, mas, antes de capitular, ele vai fazê-los ver de todas as cores e, sobretudo, para os

seres que estão despertos e que têm, eu diria, algumas percepções.

Então o mental vai dizer: «não é verdade», ou então, ele vai fazê-los engajar nos caminhos da reflexão que não
têm qualquer interesse com relação à Luz que vocês vivem.

Mas isso é completamente normal.
Os ensinamentos orientais insistiram muito nisso.

Eu os remeto, por exemplo, a Sri Aurobindo, que sabe, também, muito bem quebrar o mental, ao seu modo.
Mas, se quiser, isso faz parte da lógica da aproximação do Supramental.

Vocês sabem, a Luz Crística vai se revelar na Terra, além do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, vai se
revelar no seu Ser Interior, no nível do seu Templo Interior.

Portanto, o mental está, como dizer..., ele está transtornado, ele gira cada vez mais rápido porque sabe que o
seu fim está próximo.

Então, as expressões que vocês empregam ou os sintomas que manifestam, como a dificuldade para se
concentrar, a dificuldade para colocar dois pensamentos, um diante do outro, ou pensar em várias coisas

ao mesmo tempo, é característica, eu diria, do fim do reino do mental.
Isso é muito importante.
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Portanto, ali não há o que se transtornar.

É preciso adotar, eu diria, o ‘princípio do observador’.

Devo dizer que, através deste período que vocês vivem (e que corresponde àquele que vocês estão vivendo
agora e que vai até o final do verão - inverno no hemisfério Sul -, início do outono - primavera no hemisfério
Sul -, alguns dias após), vocês estão em um período onde o desafio que lhes é trazido em suas vidas é desta

natureza.

Então, eu digo, de um modo um pouco humorístico, que, em breve, haverá apenas duas emoções possíveis: o
Terror, ou outra emoção que não é emoção, mas, de preferência, uma aspiração para o Samadhi, a Alegria.

Vocês não poderão mais estar metade em uma e metade na outra.
Vocês estarão ou no Terror, ou na Alegria.

E o que desencadeia isso é a Luz, ou seja, o que retirou o tapete, simplesmente.

Então, é preciso compreender também que, através desse jogo de interação entre o Supramental e o mental,
há, também, a revelação do sentido que vocês dão ao que vocês chamam de espiritualidade.

Quer dizer que, será que vocês colocaram a espiritualidade a serviço da sua personalidade ou então, será que
vocês colocaram a sua personalidade a serviço da espiritualidade?

Coloquem-se a questão, ela é muito importante.

Aí está o que se pode dizer.

Portanto, o mental, como disse também, ele tira seus últimos cartuchos, não é?

Aliás, no nível da humanidade, na sua totalidade, os ventos de loucura que observam, quando veem o conjunto
de manifestações e de desvendamentos de tudo o que estava colocado sob o tapete, atualmente, isso deve

também interpelá-los, porque participa do mesmo processo de revelação da Luz.

Então, a Luz lhes mostra cruamente e ainda mais cruamente, eu diria, como vocês funcionam.

São as emoções que os perturbam?
É o mental que os perturbam?

São os apegos que os perturbam?
É o poder que os perturbam?

Tudo isso é colocado na iluminação no período que vocês vivem e isso surge em vocês, como no conjunto das
suas relações interpessoais, sociais, afetivas, de casal e de tudo o que quiserem.

É o período em que será necessário ‘se colocar às claras’, inteiramente.

Vocês não poderão mais se enganar com a Luz.
Vocês não poderão mais colocar sob o tapete a Luz ou a poeira, vocês serão obrigados a ser iluminados, em

todos os sentidos do termo.

Muitos, aliás, de vocês, aqui, eu estou seguro, vivem isso nesse momento.
Mas, ainda uma vez, cada um ao seu nível, cada um em função dos seus próprios fatores e das suas próprias

coisas a superar.

***

Questão: é a Luz ou é o mental que faz ressurgir as emoções?

O astral representa, de algum modo, também, eu diria, uma estrutura de amortização com relação à Luz e
também uma estrutura de desvio da Luz.

Isso, vocês sabem, mas, hoje, o que acontece?
Vocês estão passando, como disse Um Amigo, pelo buraco da agulha, ou seja, vocês passam do ego ao

Coração.



É uma coisa como ter aberto e ter conseguido estabelecer a Consciência na Coroa Radiante do Coração ou da
cabeça, é já muito bom.

Hoje, é a totalidade do ego que se encontra a nu, porque vocês devem se despojar de tudo o que se opõe à
passagem da personalidade ao Coração.

É exatamente o que já disse de outro modo: é a personalidade que serve a espiritualidade ou então, são
vocês que se servem do seu Coração para servir a sua personalidade?

Reflitam bem nisso, porque é a tomada de consciência essencial que está acontecendo nesse momento.

Em breve, vocês não poderão mais enganar.

Agora, obviamente, vocês não podem mais enganar os outros, porque os outros percebem isso, obviamente.

Não se pode mais fingir ter ativado a Coroa Radiante do Coração e viver realmente as Vibrações e fazer de
modo a não sentir o outro.

Aqueles que enganam, obviamente, são hoje desmascarados, desvendados, inteiramente.

Então, é a fase chave, hoje.
Vocês fazem a passagem pelo buraco da agulha, o que eu chamo de: Porta Estreita.

É a passagem do ego ao Coração, que corresponde à frase de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não voltar a ser como uma criança”.

O ego é tudo, exceto uma criança ou então, é uma criança ferida e ele joga um jogo e, nesse jogo, há
emoções.

Aliás, para aqueles que estavam presentes quando dos períodos de silêncio, vocês viram que, quando vocês
não podem mais falar, quando vocês não podem mais se olhar, o que acontece?

Vocês não podem mais emitir emoções, é tão simples assim.

Quando vocês não podem mais emitir emoções, o que acontece?

Ou vocês se tornam loucos, ou passam no Coração.
Hoje, é essa passagem que vocês vivem durante este período.

É por isso que Um Amigo interveio, há poucos dias, para insistir sobre a primeira posição do ‘Yoga Celeste’ (*),
a fim de ajudá-los a realizar essa passagem, mas, essa passagem se faz na dor, é um parto.

Maria e Snow lhes falaram do parto da Terra, mas vocês dão à luz, vocês também.

Este parto necessita de deixar as emoções de lado.

As emoções, em contrapartida, vão lhes explodir na cara, porque elas devem ser colocadas na Luz, é isso que
vocês vivem.

A próxima questão, nos próximos dias, para vocês, aqui como em outros lugares, é “será que eu aceito que a
minha personalidade esteja a serviço da minha espiritualidade ou será que eu continuo a fazer o inverso?”

Ou seja, servir-me do meu carisma, da minha empatia, das minhas Vibrações, para o meu pequeno ego?

É algo de muito importante que vocês têm que viver, no nível da humanidade, nos próximos dias.

Isso corresponde também ao fato de fazer a limpeza, de manter a sua casa limpa, para acolher a Vibração do
Cristo Interior e, a Vibração do Cristo Interior apenas pode ser acolhida se vocês passarem a Porta Estreita, se
vocês deixarem a sua bagagem, se vocês deixarem as emoções, se vocês deixarem, como dizer..., se afastar

de tudo o que são os ressentimentos.

Mas eles se afastam de vocês na condição de aceitar olhá-los na face, frente a frente.

É isso que desencadeia a pureza, é isso que desencadeia a clareza, é isso que desencadeia a transparência e
é muito importante, no nível de vocês mesmos com relação a vocês mesmos e de vocês mesmos com relação

a todos os outros, porque vocês não podem pretender aceder à fusão das três Lareiras se vocês não
estiverem às claras com vocês mesmos.



Até agora, eu diria, vocês viveram, alguns desde poucos anos, outros, desde muito tempo, uma “evolução
espiritual”, uma compreensão de algumas coisas em vocês, no exterior de vocês.

Vocês leram, vocês praticaram, mas, hoje, não é mais possível enganar e será cada vez menos possível
enganar, porque aqueles que estão despertos os veem tal como vocês são.

Mesmo se vocês acreditam que colocam uma máscara, não é mais possível colocar máscara.

E essa é a primeira crucificação, o primeiro parto, a primeira passagem do ego ao Coração, inteiramente, que
dá por vezes essas dores que alguns de vocês sentem, nesta região, mas também sobre os chacras do baço

ou do fígado.

É a passagem que está se vivendo nesse momento e, para alguns, são as emoções que surgem, para outros,
são as bicicletas que giram a toda velocidade, mas, isso é lógico.

É lógico porque, na personalidade, todos os jogos que vocês colocaram estão ligados a interações que vocês
chamam de sociais, que vocês chamam de afetivas, pouco importa os nomes que vocês derem, mas que são

baseadas, unicamente, nos jogos de sedução.

Há sedução num casal, há sedução num trabalho, há sedução entre um pai e um filho, mas a sedução não é a
Verdade.

A sedução é um jogo, destinado a fazer aderir o outro à sua própria visão ou a provocá-lo, ou se quiser
provocá-lo, mas isso não é o respeito pelo outro.

Hoje, vocês descobrem, cada um à sua maneira, o que é o respeito pelo outro.

Respeitar o outro é, ao mesmo tempo, ser claro e transparente com ele, mas também, mostrar, porque quando
vocês são transparentes, vocês se tornam transparentes, mas vocês se tornam também um espelho para o

outro, no qual ele vai ver as suas próprias poeiras.

Quer dizer que vocês desempenham o papel daquele que retira o tapete e, efetivamente, isso desencadeia
momentos fortes, no nível emocional, porque a personalidade, e mesmo a mais purificada, não suporta ser

desalojada, não suporta se encontrar em suas últimas trincheiras.

Isso está ligado ao clareamento da Luz, que se aproxima de vocês, agora, a toda velocidade, como vocês vão
constatar muito em breve, através da Luz que será emitida pelo Sol.

***

Questão: como diferenciar, na relação pai-filho, o que releva do afeto e o que releva do Amor?

Então, cara amiga, todo o problema não está aí.

O verdadeiro problema é que, nesta humanidade, os acorrentaram através de relações, através do DNA,
através da hereditariedade.

Vocês foram, literalmente, colocados na prisão, colocados na prisão dentro desse corpo, mas também,
colocados na prisão através das relações porque, quem pode dizer que vive uma relação livre e

desabrochada?
Porque há sempre subentendidos em uma relação.

Além disso, nos papéis pai/filho há coisas como a responsabilidade, como o dever de educação.

Todas essas coisas absolutamente não existem nos mundos da Luz, quer dizer que o que vocês chamam de
pais, de filhos, de casais, estritamente nada quer dizer nos mundos Unificados,

É uma característica deste mundo.

Se, hoje, você tem um filho, é que é o caminho, para você e para esse filho, de estarem nesta relação.

Mas, compreendam bem que todas as relações são ligadas não à liberdade, mas, de algum modo, ao que se
chama poder, quer queiram ou não, quer seja no trabalho, quer seja em um casal, quer seja entre um

ascendente e um descendente, entre tios, irmãos, irmãs.
Tudo é um jogo de poder ligado às emoções. 



Infelizmente, é assim em toda a humanidade, porque o jogo é falseado desde a partida.
Acorrentaram-lhes através da redução do DNA e criaram-se princípios chamados de filiação.

As leis cármicas, que são também uma Criação falsificada, os acorrentam, literalmente, aos seus ascendentes
e aos seus descendentes.

É muito difícil liberar-se.
Vocês se fazem a pergunta por que.

Certamente, os seres despertados tanto na Europa, como no Oriente, como em outros países, certamente, em
todos os continentes, se possível, sempre estiveram sós, mesmo se respeitassem os seus antepassados,

mesmo se respeitassem todas as relações familiares existentes, eles, como dizer..., afastaram-se.

Eles se liberaram, eu diria: livraram-se.

Porque, o que vocês consideram, nesta Dimensão, como a Verdade absoluta, é o meu marido, é a minha
mulher, é o meu filho, compreendam bem que tudo isso não quer dizer estritamente nada.

Quando vocês passarem do outro lado, não na morte astral, nesta matriz, mas quando vão descobrirem o que
vocês são, em Verdade, mas, tudo isso lhes parecerá tão irrisório, hoje, ao que atribuíram uma importância

essencial: meu marido, minha mulher, meu filho, meu trabalho.

Quando vocês partem do outro lado, já mesmo pela morte, vocês deixam tudo isso.

Então, obviamente, os jogos da reencarnação fazem com que vocês reencontrem os mesmos algozes ou
as mesmas vítimas, de vida em vida, mas continuam sempre os mesmos.

São destas relações que é necessário se livrar e se liberar, o que não quer dizer que é necessário ir viver
totalmente só.

Atenção, eu não disse isso.

Eu disse, simplesmente, que o mais importante é estar consciente e estar também lúcido do que os mantém
em uma relação.

Então, obviamente, vocês me dirão, há leis.
Vocês são obrigados a educar um filho.

Vocês me dirão, há o Amor, certamente.
Mas mesmo o Amor mais filial e mais natural, mais autêntico, não existe nas outras Dimensões.

É isso que é necessário tentar perceber.

Por conseguinte, há, certamente, uma responsabilidade em relação aos seus filhos, como pais.
Mas não tomem esse papel seriamente.

Não sei mais qual o poeta que disse isso, os filhos não são os seus filhos e são os filhos do Céu e a Terra.

Isso é muito importante compreender.

Hoje, as relações iluminam-se e, se você estiver em uma relação que encarcera, de algum modo, é que há
necessidade de iluminar isso, mais do que nunca.

Hoje, cada um está no seu lugar e, o que vocês têm que viver, durante este período, ilustra perfeitamente o que
vocês têm que superar para aceder ao Estado de Ser.

Sobretudo agora, muito mais do que nas vidas passadas, muito mais do que a cinco anos e muito mais ainda
do que a um ano ou dois, porque é o período que requer isso.

***

Questão: quando não chegamos a nos manter na Alegria, isso significa que atingimos certos
estados emocionais ou estados mais profundos que provocam reajustes?

Então, os dois são possíveis e são efetivamente os dois que acontecem.

Há desde, eu diria, o ano passado, durante o período dos Casamentos Celestes, há desde vários anos, para
os que viveram períodos de Despertar e de transformação, uma possibilidade de viver a Alegria Interior.



Todos a viveram, por períodos, por intervalos, eu diria.
E depois, vocês se apercebem de que, no dia seguinte, são tomados pelas suas próprias emoções, pelos

seus próprios demônios, pelos seus próprios pensamentos, pelas circunstâncias, eu diria, da vida, mas isso faz
parte do ‘princípio da cenoura e da vara e do burro’.

Como vocês querem procurar um objetivo, se este objetivo se instalaria, assim, de maneira duradoura?

Recordem que os seres humanos se tornaram capazes, e milhões sobre a Terra, de experimentar o Samadhi.
Mas há uma função, mesmo assim ainda, neste jogo, que é a ilusão da matéria, a ilusão da matriz, como

dizem os orientais: a Maya.

No entanto, vocês vivem na Maya, nesta Maya vocês têm papéis, funções fisiológicas também, vocês são
obrigados a comer, a ir ao banheiro e tudo e tudo, não é?

Portanto, é a lógica da Vida nesse veículo que habitam, mas como fazê-los tomar consciência de que vocês
não são isso?

Então, obviamente, o acesso à Alegria, a percepção das Coroas Radiantes da cabeça, a percepção das
Coroas Radiantes do Coração os fazem viver estados de Consciência incomuns para, de algum modo, vocês

guardarem presente em vocês que, no momento em que acontecer certo número de coisas no nível da
Consciência, vocês se recordam desses estados Vibratórios e desses estados de Consciência, de

Consciência Unificada, de modo a poder vivê-los, pela ressonância, muito mais rapidamente.

Então, sim, obviamente, é muito difícil manter a Alegria e é muito difícil mantê-la, a partir do momento em que
vocês recaem em suas atividades ilusórias desta Dimensão: profissões, relações com o outro, relações

sociais.

Obviamente, se vocês tivessem a possibilidade de fazer como alguns místicos, de se colocarem no Samadhi,
no alto de uma árvore ou numa caverna, tudo iria bem, dado que vocês estariam sempre na Luz.

Certamente que tudo iria bem.

Mas lembrem-se de que vocês são os Semeadores de Luz, vocês devem ir ao mundo e levar esta Vibração.
Não são as palavras que é preciso levar.

O que é importante é levar o seu Estado de Ser e de transparecer esse estado.

É por isso que é preciso se tornar transparente e se tornar claro, antes de tudo, consigo mesmo, porque se
você não estiver claro consigo mesmo, você jamais será claro com o outro.

***

Não temos mais perguntas.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar uma muito boa noite.

Tenham muito bons sonhos e eu os espero, em breve.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

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

(*) – ‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

***
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes apresento todas as minhas saudações, todo o meu Amor.

Então, eu os escuto.

***

Questão: por que 3 Estrelas estão encarnadas? Quais são suas ligações com as outras 9?

Porque há um retransmissor de ancoragem da Luz, em meio a esta Humanidade, através dessas 3 Entidades.
Do mesmo modo que no nível dos diferentes círculos que existem.

Por exemplo, alguns dos ‘Croûtons’ (apelido dado por O.M. AÏVANHOV aos 24 Anciões) pertencem ao que é
chamado de Linhagem das Águias.

Nesta Linhagem das Águias, cujo maior representante é SRI AUROBINDO, há confrades de SRI
AUROBINDO, que estão encarnados.

Do mesmo modo que no nível dos ‘Croûtons’, nós tentamos estar, como dizer..., sempre estar em relação e
em filiação com Consciências encarnadas, de modo a ter retransmissores sobre a Terra.

Isso é muito importante.
Aí está, agora, no nível das 3 Estrelas de Maria, como talvez vocês constataram, ainda não lhes demos a

localização, nem as funções precisas desses 3 pontos de Consciência, que faltam no nível da cabeça.
Bem, está expresso, não por acaso, porque vocês apenas irão tê-las a partir do momento em que as últimas

Chaves da Luz Vibral lhes forem reveladas.

***

Questão: quais serão os efeitos do afluxo da Luz sobre a consciência coletiva?

Bem, é muito simples, vocês já observam isso.
É o terror, assim como eu o denominei.

São as resistências à Luz, que irão desencadear as ações/reações mais terríveis.
Seja por violência gratuita, seja também pelo que vão se servir, como sempre, os maus rapazes: aproveitar de

um afluxo da Luz para desencadear uma oposição à Luz.
Então, a oposição à Unidade é a reativação da dualidade, ou seja, forças de oposição, de confrontação.
Assim que há uma Luz que aflui na consciência coletiva, se esta consciência coletiva estiver ainda muito

ocupada em jogar na matriz, ou seja, no metrô/trabalho/dormir, é evidente que, naquele momento, as forças de
resistência vão se levantar e provocar uma série de coisas desagradáveis.
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Agora, a observação que vocês têm no nível da Terra, ou seja, no nível dos vulcões, no nível dos oceanos, no
nível dos sismos, no nível dos ventos (dos quais falei desde longo tempo), são apenas reajustes e os sinais,

como disseram MARIA e SNOW, do parto da Terra.
Isso, ao contrário, está ligado ao despertar da Luz da Terra, já que o Fogo, como sabem, o Fogo do Éter e o

Fogo do Céu, tocaram a Terra, há quase dois meses.
Agora, não esqueçam, tampouco, que todos esses eventos acontecem também no interior de vocês e que,

vocês também, vocês devem fazer as pazes com vocês mesmos.
Lembrem-se do que eu disse, sem gracejar, há quase 10 dias, com relação às duas emoções possíveis: ou

a Alegria, que conduz à Alegria sem emoção, ou o terror.
Cabe a vocês escolher o que querem viver.

***

Questão: quais serão os efeitos do afluxo de Luz no nível individual?

Mas é a mesma coisa.

Depende do que estiver aberto em vocês.
Se vocês funcionarem unicamente no plexo solar, como três quartos da Humanidade (e eu ainda sou gentil),
isso vai reativar o emocional, portanto, os jogos do ego, os jogos de poder, a tristeza, as emoções baixas, as

Vibrações baixas e tudo o que está ligado ao terror, aos medos, às feridas.
Eu empreguei a metáfora do tapete e da poeira que se escondia.

É completamente a realidade, a Luz revela e desvenda.
Agora, se sua consciência estiver no nível do ego, centrada no plexo solar, isso pode fazer muito mal,

sobretudo se você estiver em um procedimento espiritual.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que, se você estiver em um procedimento espiritual, todos aqueles que, aqui como em outros
lugares, tiverem aberto o que é chamado de Coroa Radiante da Cabeça, esta energia não deve permanecer lá

em cima.
Ela deve descer e subir.

É o que vocês vivem aqui, através dos Novos Corpos (1).
Mas, no sentido da subida, há Seres que a bloqueiam, que a fixam no nível do plexo solar.

Então, o que vai acontecer?
O afluxo de Luz, que desce sempre pelo alto do corpo e também alimentado pelo Fogo da Terra no nível da
ressonância do cristal do núcleo cristalino da Terra, vai dar energias que vão subir  no interior de vocês, mas

que, também, vão descer.
Essas duas energias devem, geralmente, para estar na Unidade, se encontrar, casar-se, desposar-se, de

algum modo, no nível do chacra do Coração e das novas Lâmpadas (Novos Corpos).
Mas, se vocês não fizerem a passagem do ego ao Coração, que deve ser feita nesse momento, o acúmulo

de energias vai ocorrer no nível do plexo solar.
Portanto, eu os deixo adivinhar as consequências no nível do ego.

É muito simples: é uma história de tubagem.
Se as energias não puderem irradiar a partir do Coração, elas irão irradiar a partir do ego ou do poder, ou

seja, através das emoções de natureza pesada, densa e de baixas Vibrações.

***

Questão: como sentir se essa passagem do ego ao Coração vai bem?

É muito simples.
Há percepção da Coroa do Coração, há o Fogo do Coração, há a Vibração ou a pressão do Coração, ou nada

há no nível do peito, tão simples assim.
Do outro lado, a passagem da ‘porta estreita’ (8º Corpo).

Portanto, se isso não passar aqui, o que acontece?
Bem, o estômago vai queimar.

Vocês terão dor no plexo solar, vocês terão emoções negativas, tristeza, lágrimas.
Vocês terão raiva.

Ao passo que se isso passar, naquele momento, vocês irão provar da Alegria, da tranquilidade, da serenidade,
da plenitude.

E isso acontece nesse momento.
Então, as pessoas vão se encontrar em confrontações importantes, com elas mesmas, com seu ambiente, nos

casais, nas famílias, no trabalho.
Pessoas que não vão conseguir lidar com isso, o que explica o recrudescimento de suicídios, por exemplo.
Mas isso chega ao apogeu, eu diria, no momento em que a Cruz se realizar no seu Céu, ou seja, em 07 de

agosto.
Vocês tiveram as primícias, e vocês estão tendo esta semana as primícias, até o dia da Unificação da

Consciência, em 17 de julho.



Depois, entre 17 de julho e 07 de agosto, tudo é possível, para vocês, a título individual.
Como eu diria, é o momento de se apressar para ir na Vibração do Coração.

***

Questão: qual diferença você faz entre levar a Atenção e levar a Consciência?

Essa é uma questão muito boa.
Levar a atenção é dirigir sua atenção para algo.

Levar a Consciência é acompanhado da Vibração.
Eu me explico.

Imagine que você leva sua atenção sobre o Coração.
Será que a Vibração se ativa?

Se a Vibração se ativar significa que vocês tiveram êxito em levar a Consciência.
A atenção é uma atenção.

No nível, por exemplo, da Coroa Radiante da Cabeça, vocês sabem que há um determinado ponto que a maior
parte de vocês percebe.

Vocês podem levar sua atenção sobre um ponto, se esse ponto se puser a Vibrar mais, isso quer dizer que a
Consciência seguiu a atenção, esse é o objetivo.

Mas a Consciência não segue sempre a atenção, mas é uma primeira etapa.
O exemplo que se poderia tomar é: eu coloco minha atenção sobre o meu indicador, ele não se move.

Eu coloco minha Consciência e decido fazê-lo mover, ele se move.
É semelhante para as Vibrações.

É toda a diferença que se trouxe desde os Casamentos Celestes, e bem antes mesmo, sobre a diferença, por
exemplo, quando vocês falam de amor.

Falar de amor é muito bonito, no nível da Humanidade, mas falar de Amor não é viver o Amor.
Viver o Amor é Vibrar no Coração.

Se não for vibrado no Amor, é o Amor intelectual ou Amor afetivo, portanto, não é o Amor.
É uma transposição do Amor segundo a sua personalidade.

Os maus rapazes brincaram muito no Amor, sobre esta Terra.
Eles brincaram com o Amor e, portanto, eles brincaram com vocês, nisso.

***

Questão: se não sentimos a Vibração do Coração, uma primeira etapa seria justamente o princípio
da Atenção sobre o Coração?

Mas obviamente.
Você sente agradável levar sua Atenção sobre o Coração, não é por isso que Vibra o Coração.

O que isso quer dizer?
Será que os circuitos estão bloqueados?

Não, isso quer dizer simplesmente que a sua Consciência funciona no nível do ego.
É tão simples assim.

Quando se diz ‘estar no Coração’, vocês podem compreender, intelectualmente, como alguém que vai prestar
serviço, alguém que vai amar, no sentido afetivo, alguém que vai estar no Amor e que será gentil, que vai

manifestar empatia, eventualmente carisma.
Mas, será que isso vibra no Coração?

O Amor é Vibrar no Coração, antes de tudo.
Não é uma definição intelectual, é uma Vibração bem real.

***

Questão: podemos ter um Coração puro, enquanto não sentindo a Vibração do Coração?

Infelizmente sim.

Um Coração puro é alguém que está na simplicidade.
É alguém que tem, como se diz, um Coração de criança, mas a própria matriz tudo faz para sufocar, sobre

esses seres, a Vibração do Coração.
Ter bom Coração, ter o Coração puro, irá conduzi-los, obviamente, a um nível Vibratório diferente dos maus

rapazes, mas isso não basta.
É por isso que insistimos nos aspectos Vibratórios.

Lembrem-se de que sempre foi dito que é a sua Vibração global que irá levá-los para onde devem ir.
E há Seres que têm um Coração muito puro, mas cujo Espírito está demasiadamente distante da pureza da

personalidade.
Pode-se falar da pureza da personalidade e ter bom coração, onde ter o coração puro, no sentido em que

vocês entendem isso, não prejudica a abertura dos chacras.



A abertura dos chacras (mesmo se não souberem como isso se chama, vocês podem chamá-la de Coroa
Radiante ou de outro nome), se vocês não perceberem a Vibração no nível do Centro, o que isso quer dizer?

Não esqueçam que a Consciência do Ser humano está centrada no plexo solar, na zona emocional.
É o nível normal de funcionamento, mas vocês não sentem o chacra girar, já que vocês estão habituados.

A Vibração do Coração é uma Vibração nova.
O Fogo do Coração é algo jamais vivido na Humanidade.

Portanto, obviamente, se o Fogo chegar, não é questão de dizer que não se sente nada.
Ele é, obviamente, percebido.

Do mesmo modo que os Novos Corpos, as novas Lâmpadas desencadeiam Vibrações, vocês não podem
pretender ter o 12º Corpo desperto sem sentir as Vibrações que são ligadas ao 12º Corpo.

O Ser humano tem tendência a esquecer um pouco desta noção, porque a Vibração não é a Vibração etérea.
Se vocês perceberem uma Vibração, o que é que percebe a Vibração, mesmo se a perceberem com as suas

mãos, mesmo se a perceberem diretamente em vocês?
Obviamente, é no cérebro que isso acontece, uma vez que o despertar da Kundalini é um processo que

corresponde realmente a algo, no nível do holograma que é o corpo.
Mas a repetição do holograma está onde?

No cérebro.
Portanto, é um processo neurológico.

A Vibração do Coração é também um processo neurológico.
Portanto, vocês não podem fingir um processo se não o perceberem.

Vocês não podem dizer que vocês têm um chacra aberto, se não sentirem esse chacra.
Eu falo dos chacras que estão situados acima do plexo solar.

É um pouco lógico, não?

***

Questão: por que, levando a minha consciência sobre o 8º Corpo, espontaneamente o 11º e o 12º se
ativam?

É muito boa pergunta.
Porque, hoje, as energias (já há vários meses) são excessivamente fortes no 11º Corpo e no 12º Corpo.

O que isso significa?
O 12º Corpo está ligado à ‘androginia primordial’, é a reunificação dos Planos.

Como MIGUEL disse, há 3 meses, no mês de abril, o Fogo do Éter tocou a Terra (2).
E, agora, o Fogo tocou a Terra e não mais o Éter, desde o mês de maio (3).

Portanto, dada a conjunção da Luz Vibral com a Terra, isso corresponde à ativação do 12º Corpo para
aqueles que têm a ativação da Coroa Radiante da Cabeça.

E mesmo se vocês fizerem um trabalho Vibratório, mesmo só pela minha Presença entre vocês, vocês vão
sentir o 12º Corpo.

O 11º Corpo está ligado ao Arcanjo URIEL e à Reversão, que corresponde à Presença, antecipada, do
Arcanjo URIEL na sua missão de Reversão.

É perfeitamente lógico.
Mas eu afirmo, ainda uma vez, que sejam quais forem as Vibrações que vocês tiverem no 12º ou no 11º, é

preciso, a todo custo (a todo custo é uma palavra muito boa), mas digamos que seja a Vibração do Coração
que domina, mas é já muito bom ter ativado a Coroa Radiante da Cabeça.
É já muito bom sentir as Vibrações nos corpos espirituais dos 11º e 12º.

Mas, o mais importante, é o Coração, em relação ao 9º Corpo, porque é, de algum modo, o seu passaporte
Vibratório.

Não esqueçam que a Luz que está vindo é Vibração ou Radiação, se preferirem.
Quando uma Radiação chega, vocês a sentem, quer queiram ou não, porque as partículas que vão penetrar no

sistema solar são bem concretas, mesmo não pertencendo à sua Dimensão.
Portanto, elas têm um impacto sobre o conjunto da sua fisiologia e sobre a sua Consciência, ao mesmo

tempo.
Mas a preparação que lhes deu UM AMIGO é certamente um dos modos mais simples de fazer levar a

Consciência, a Atenção e a Vibração ao Coração (4).
Percebam também que na passagem da Vibração, no nível do Coração (sejam quais forem as percepções que
tiverem na Coroa Radiante, mesmo se alguns de vocês começarem a Vibrar nos 12 pontos), há um processo

que foi chamado de Fusão, oalinhamento e depois a Fusão das 3 Lareiras.
Mas, sobretudo, sempre foi dito que o mais importante, em último caso, era ter o Coração aberto, porque é

nesse nível que acontece o processo de reconexão com CRISTO.
Eu os lembro também de que o Arcanjo MIGUEL disse que CRISTO, KI-RIS-TI, o Mestre da Luz, iria se revelar

em 17 de julho.
Não procurem CRISTO em um corpo encarnado, não se disse isso, mas foi dito que a Presença Crística iria

se revelar naquele momento.

***



Questão: os «Diksha» podem ser uma ajuda para atingir a Vibração do Coração?

Não, cara amiga.
O Diksha é uma preparação que abre ao Supramental, portanto, ele abre a cabeça, mas não é porque a

cabeça está aberta que o Coração está aberto.
A prova é que há muitos de vocês sentindo a cabeça, mas não o Coração.

No Coração, apenas vocês podem ali ir, sempre foi dito isso.
A última Etapa, apenas vocês que podem cruzá-la, sejam quais forem as Luzes e sejam quais forem as

Vibrações que vocês atingirem, sejam quais forem os protocolos, sejam quais forem os cristais, sejam quais
forem as meditações que fizermos com vocês, que faz, em especial, UM AMIGO.

Vocês devem se aproximar da Porta do Coração, mas a Porta do Coração, apenas vocês podem cruzar e
ninguém mais.

Aí somos formais sobre isso.
Essa passagem é o ‘Abandono à Luz’, é a renúncia à personalidade, é a dissolução da personalidade, o que

não quer dizer o seu desaparecimento.
Isso significa que, em determinado momento, a personalidade deve se apagar.

Enquanto ela não se apagar, você não irá cruzar a Porta.
É impossível.

Seja o que for que vocês fizerem.

***

Questão: frente ao Sol, eu sinto por vezes como uma dilatação no Coração. O que é isso?

É uma das etapas prévias.
A primeira etapa é, frequentemente, uma sensação de compressão no peito, surgindo como uma barra

transversal, ligada à ativação, nas primeiras fases, do 9º Corpo.
Depois, é substituída por uma sensação de formigamentos e de Vibrações.

A um dado momento, a respiração e os batimentos cardíacos se invertem, ou seja, a respiração ocorre pelo
Coração.

É muito difícil explicar com palavras.
É naquele momento que nasce a Vibração do Coração e o Fogo do Coração.

Mas, agora, sentir a impressão de ser inflado no nível do peito, seja na abertura, seja na compressão, já é uma
primeira etapa.

Depois, vocês receberam, efetivamente, uma série de ajudas que foram dadas pelos cristais, que lhes serão
dadas, ainda, pelas técnicas respiratórias, por diferentes gestos para ativar.

Mas, em última análise, aí também, é uma decisão do ego que capitula.
Compreendam bem que não é um combate que vocês realizam, mas é uma capitulação do ego para passar

no Coração.
É, simbolicamente, uma renúncia.

Vocês aceitam não ser mais nada, para se tornar o Todo.
Enquanto vocês não realizarem essa passagem, vocês não irão passar pela ‘porta estreita’.

Mas vocês estão quase ali.

***

Questão: quando a personalidade é transcendida, ela está a serviço do Todo?

Não, ela está a serviço do Estado de Ser.
Geralmente, a sua personalidade está ao seu serviço, certamente.

Quando a Porta do Coração for cruzada, e o Fogo do Coração se ativar, vocês penetram em ‘esferas de
Consciência’ literalmente desconhecidas de vocês.

Será, no entanto, que vocês desapareceram como forma?
Não por enquanto, vocês continuam aí.

Mas a sua vida se torna diferente, porque ela se desenrola sob a sincronia, sob a fluidez, sob a simplicidade,
sob a humildade.

Mas a personalidade capitulou.
Ainda uma vez, são palavras.

Mas, aqueles que fizeram a passagem, entre vocês, compreendem muito bem o que eu digo.
Por outro lado, aqueles que estão no ego, não podem compreender.

É lógico, o ego faz de tudo para não compreender o que isso quer dizer, pois ele sabe muito bem o que isso
quer dizer.

Vejam o paradoxo.
Porque o ego está aterrorizado pelo Coração, literalmente aterrorizado.

Pois ele deve, sim, se dar conta de que, abrir o Coração, é a capitulação do ego.



***

Questão: quando um pensamento se apresenta, formular: «Pai, que a sua Vontade seja feita» pode
permitir transcender o ego?

É uma abordagem mental.
Há quantos Seres humanos que disseram sobre a Terra: «Pai, que a sua Vontade se faça» e que fizeram

apenas a própria vontade?

O abandono à Luz é fazer a Vontade do Pai.
Mas eu os lembro de que CRISTO na Cruz disse: «meu Pai, por que me abandonaste?».

A Verdade está aí: é a crucificação, é o momento em que você entrega, realmente e em Verdade, o seu
Espírito ao Pai.

Mas vocês podem repetir, repetir sem parar, durante milhões de anos: «Pai, que a tua Vontade se faça», e isso
não será feito, entretanto, pois se saberia, não é?

Ou isso se veria, em todo caso.
Desconfiem das crenças.

Eu creio que muitos Seres insistiram nisso.

“Não faça das minhas palavras uma religião”, disse CRISTO.
Coisa que se apressaram a fazer os humanos, como sempre.
Ao invés de viverem CRISTO, eles criaram algo para adorar.

Eu insisto: não há qualquer frase.
Vocês podem repetir os mantras de Babaji («Om Namashivaya»), durante milhares de anos, vocês podem

rezar durante horas e horas, vocês não vão, entretanto, abrir o Coração.
O Coração se abre apenas pelo Abandono à Luz.
ANAEL os manteve muito, muito longamente nisso.

Não é por acaso se lhes falaram, há mais de um ano, para se prepararem para o que vem.

A Luz que vem é uma Vibração extremamente rápida.
Se vocês quiserem metabolizá-la, incorporá-la, vocês não podem resistir a ela.

Vocês podem apenas se abrir a ela, sem isso, ela irá destruí-los.
Quando eu digo irá destruí-los, ela vai destruir as suas ilusões.

Mas, destruir as ilusões, isso dói.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, não esqueçam: as palavras que eu lhes disse essa noite, com mais seriedade do que de
hábito, são essenciais.

Vocês não podem abrir o seu Coração enquanto vocês não tiverem decido.
Se vocês me disserem que não está aberto, ainda que tenham decidido, é que é uma decisão do ego, que não

capitulou.
É tão simples assim, não há alternativa.

Não há outra, realmente.
Então, eu lhes digo: apressem-se para ir no Coração.

Eu os abraço a todos com o Coração e, como diria UM AMIGO: o meu Coração os aperta no seu Coração.
Até muito em breve.

Passem bem.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100718_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, como de costume, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e vamos dialogar, se quiserem.

Então, eu escuto as suas perguntas. 

*** 

Pergunta: qual é a sequência do Serviço que vivemos, a título individual e coletivo?

 Hoje, o que vocês têm que viver é encontrar o seu Coração e a Unidade, para poder sair da Matriz.
Essa é a prioridade das prioridades.

Depois, efetivamente, assim que tiverem saído da matriz, vocês têm que servir.
E o melhor Serviço que vocês têm que realizar é Ser em meio à sua Unidade.

 Pois, vocês podem passar milhares de anos servindo, já é muito bom, é melhor do que guerrear, estamos de
acordo.

Mas jamais o Serviço, sozinho, isolado, irá lhes permitir sair da Matriz.
Vocês sabem pertinentemente que vocês vivem um período especial, não é?

Neste período especial, há a possibilidade de se estabelecerem no Coração, na Vibração, no Estado de Ser, e
todas essas palavras, a Luz Vibral, que empregamos para vocês.

Isso é extremamente importante.
Mas eu diria que a caridade bem ordenada começa por si mesmo.

Não é se esquecendo de si mesmo que se pode se encontrar. 

***

Pergunta: qual seria o tipo de lugar propício para as Vibrações autênticas?

 A melhor Vibração é a sua.
O ser humano é capaz, pela sua oração, de criar um lugar Vibratório.

Vocês podem criá-lo com um cristal, vocês podem criá-lo com a sua oração do Coração.
Vocês podem criá-lo acendendo uma vela e pedindo com o seu Coração.

E esse lugar, ele pode ser em você.
Por que querer ir para o exterior?

É uma obsessão, isso.
Não é mais tempo de ir para o exterior.

Não é mais tempo de ir fazer peregrinações.
A única peregrinação que vocês têm que fazer é a de entrar na sua casa, em vocês, por que é a porta de saída.

Ela apenas surge quando vocês entrarem.
Isso é bizarro, hem?

O.M. AÏVANHOV - 18 de julho de 2010 - Autres Dimensions
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Vocês devem entrar, para sair, sem isso, vocês não irão sair.
Eu digo isso, não é uma piada, hem?

Se vocês não entrarem, vocês não saem.
Então, a partir daí, vocês podem imaginar todos os lugares do mundo e do planeta.

 Vocês podem ir ver um rochedo em uma ilha magnífica.
A atenção que vocês ali colocam, nesse rochedo, vai equivaler, para vocês, à Verdade.

Não procurem no exterior.
A porta de saída, quando dizemos que ela está no interior, quando vocês viverem o momento da Liberação (e

aí, eu antecipo um pouco), vocês irão constatar o quê?
Que o único modo de sair, como eu disse, é entrar no interior.

Pois a saída, o que vocês veem no exterior, o cosmos, as estrelas, os seres de Dimensões superiores (é isso
que vocês ainda não apreenderam, o alcance), eles estão no Interior de vocês.

Quando a Consciência penetra no Interior, pela Vibração, tudo está ali.
É uma reversão da Consciência.

Quando falamos de reversão dos polos e da reversão da Consciência, para aceder à Verdade, mas é
exatamente isso.
Tudo é reversão.

Vocês devem se liberar.
Nós os liberamos das dependências.

MIGUEL, o Conclave Arcangélico, conseguiu, há um ano, afrouxar e desagregar a matriz.
Então, vocês veem?

Há seres que se abrem, que estão no caminho da Luz, que estão perto de entrar neles, mas eles querem sair.
É fantástico isso.

E eu afirmo que vocês não irão encontrar qualquer Verdade em outro lugar senão no Interior de vocês. 

***

Pergunta: no momento final, as pessoas que não puderam se centrar no Coração ou viver a
Vibração do Coração, estarão automaticamente na 3ª Dimensão Unificada?

 É difícil de explicar isso com palavras.
Mas saibam simplesmente, como disse São João no Apocalipse (que o escreveu sob o ditado formal de
CRISTO), que a um dado momento, os corpos de Luz, os corpos de Estado de Ser, vão se apresentar a

vocês.
Imaginem que há duas partes de vocês mesmos.

É como se fosse uma viagem no tempo.
Vocês têm, hoje, tal idade, e vocês têm a possibilidade de estar no veículo de hoje, com outra idade.

A um determinado momento, as duas “realidades”, a ilusão e a Verdade, os dois níveis de realidade vão
coexistir ao mesmo tempo, no mesmo espaço/tempo.

Do mesmo modo que quando todos os seres ouvirem o ‘Anúncio a ser feito de MARIA’, a um dado momento,
cada ser humano vivo sobre este planeta será confrontado com o seu corpo de Eternidade (corpo de Estado

de Ser).
E, naquele momento, se vocês estiverem presos ao seu veículo da ilusão, e se não tiverem a Vibração

suficiente, vocês vão ver o corpo de Estado de Ser, vocês vão saber que é você, mas vocês não poderão ali ir.
É tão simples assim.

E isso será uma mordida terrível, naquele momento.
Principalmente para aqueles que se afastaram conscientemente desse corpo de Estado de Ser, que teriam

feito o que vocês chamam de Mal, em meio à matriz, e que teriam dominado um ser humano ou a humanidade.
Não há qualquer diferença entre dominar um ser humano e a totalidade da humanidade.

A escala de valores ou de grandeza não atua, no nível espiritual.
Eu diria que há tanta negatividade naquele que aperta um botão da bomba atômica ou que dá a ordem, como

naquele que machuca conscientemente alguém.
É exatamente a mesma coisa.

Então, a um dado momento, quando o Fogo do Céu chegar, vocês vão ver, e vocês vão sentir, e vocês vão ver
chegar até vocês, pelo Céu, o seu corpo de Estado de Ser.

Naquele momento, a sua Vibração irá levá-los até ele ou, então, vocês irão se aconchegar no interior deste
corpo físico.

É como se houvesse uma sobreposição temporal, como uma viagem no tempo.
Vocês estão aí, hoje, e vocês têm a possibilidade de verem-se, em um outro tempo.



É exatamente isso.
A sua capacidade para fazer o switch, para voltar-se, ou seja, para entrar no Interior de vocês, pois, o que está

no exterior, vocês vão ver, isso está no Interior.
Imaginem um pouco a cena: há seres que vão ver os seus corpos de Estado de Ser.

O que eles vão fazer?
Eles vão querer ir ali, por que vão vê-los.

Eles sabem que é a Luz.
Não...

A única porta, ela está no Coração.
Conectar com o que vocês veem é sair do tempo ilusório para penetrar na Eternidade.

É abandonar a viagem no tempo para penetrar, na totalidade, no novo tempo.
Essa é a melhor imagem que eu posso encontrar.

Agora, as modalidades, a partir do encontro com esse corpo de Estado de Ser, serão profundamente
diferentes, segundo a sua missão, segundo a sua Vibração.

Mas, aí, eu não posso revelar isso, agora.
Por outro lado, nós seremos cada vez mais precisos sobre as condições e as circunstâncias deste encontro

com vocês mesmos. 

***

Pergunta: ao que corresponde uma Vibração específica no nível dos chacras de enraizamento da
alma e do Espírito?

 São as primícias da abertura do chakra do Coração.
Não a abertura do chakra, enquanto chakra, mas da passagem em meio ao Fogo do Coração.

Há, primeiramente, fenômenos de pressão.
Há, em seguida, pressões no centro do Coração.

Há pressões e Vibrações nos chacras de enraizamento da alma e do Espírito.
Alguns podem até mesmo sentir os triângulos energéticos de circulação.

Isso faz parte dos diferentes Samadhi (como diz UM AMIGO) que vocês têm que experimentar.
É a fase de abertura.

Vocês destrancam os diferentes cadeados para poder penetrar no Fogo do Coração.
Mas os primeiros estágios podem ser efetivamente vividos como uma dor, como uma barra no peito ou uma

pressão muito forte no peito.
E isso pode, aliás, desencadear, para aqueles que são submetidos ao medo e que vivem no emocional, um

sentimento de morte.
Pois é, efetivamente, a morte do ego.

Isso pode ser vivido de maneira angustiante.
Mas, depois, bem depressa, chega a Alegria. 

***

Pergunta: por que, se o karma não existe mais, podemos ter lembranças de vidas anteriores?

 São as crenças.
Enquanto você próprio não tiver vivido, mesmo se lhe dissermos que você foi isso ou aquilo, não acredite

nisso.
Ainda uma vez, as crenças.

Que você tenha sido Nabucodonosor ou São João ou Judas, não tem qualquer espécie de importância.
Querer explicar o que você é, hoje, ou as suas dificuldades em relação ao passado, é uma crença.

Exceto se você mesmo vivê-lo, sozinho, e não com técnicas ou pessoas que vão dizer: “você foi isso ou foi
aquilo”.

As vidas passadas pertencem à matriz, sem exceção.
CRISTO bem disse: “Eu vim eliminar a ação/reação, eu vim colocar e realizar a ação da Graça”, o que nada tem

a ver com a ação/reação.
Vocês confundem, no nível do humano (e todos nós confundimos).

Eu deixo cair uma maçã, ela cai: ação/reação.
Mas, vocês acreditam que o Espírito humano funciona assim?



É, aí também, uma crença.
É preciso desembaraçar-se de todas as crenças.

Querer explicar o presente pelo passado é uma heresia.
Vocês são o resultado do passado enquanto vocês acreditarem nisso.

Encontrar o Estado de Ser e a Vibração do Coração é liberar-se do passado e do futuro.
É penetrar no aqui e agora.

Se vocês fossem capazes de parar o tempo, apenas por um minuto, na totalidade, vocês iriam viver a
iluminação imediata.

É uma crença que os faz crer que vocês são o resultado do seu passado.
Vocês não são o resultado do seu passado, vocês não são os filhos dos seus pais, os seus filhos não são

seus filhos.
Tudo em que vocês acreditam deve ser desconstruído.

Se vocês não quiserem desconstruir, a Luz irá desconstruí-lo por vocês.
É preciso voltar a ser como uma criança, ou seja, simples.

Vocês devem crer apenas na Vibração e na sua Consciência.
A única Verdade está no Coração, em nenhum outro lugar.

E isso é urgente, mas, ainda mais urgente, é ir para o seu Coração.
Mas, ainda uma vez, enquanto vocês não tiverem penetrado na Vibração do Coração, enquanto não tiverem

vivido o Estado de Ser, tudo isso permanece apenas como palavras e crenças, também.
A Verdade irá libertá-los, mas é preciso ir para a Verdade, e a Verdade jamais está na cabeça, nem nos dados

históricos.
Jamais. 

***

Pergunta: as Vibrações foram tão fortes, ontem, que estive à beira de uma indisposição, depois isso
foi uma forma de deleite, mas que parou de repente. Por quê?

 Porque não houve um abandono suficiente à Luz, simplesmente.
Portanto, isso procede, como já disse, por pequenos toques.

Portanto, você alcança estados, Vibrações.
Alguns de vocês foram viajar no Estado de Ser, outros, sentem as Vibrações do Coração, e depois isso

desaparece, isso não se instala.
É assim que se vive o abandono à Luz.

Por pequenos toques.
O ego retornou, simplesmente.

Não há nenhum outro responsável por isso.
Apenas você, com você mesmo.

O medo de se imergir na Luz.
Há uma tal emoção Vibratória que sobe para o Coração, que há, no nível do ego, ao mesmo tempo o medo e a

necessidade de se apropriar.
Você mesmo disse: “eu quase desmaiei”.

Teria sido melhor desmaiar.
Pois, quem foi que disse: “eu quase desmaiei”, senão o ego?

 Esse é o Eu.
Não é a Luz. 

***

Pergunta: é a Sombra que pode provocar pesadelos?

 Não, de forma alguma.
Isso quer dizer que a Luz ainda ilumina algumas zonas de Sombra.

Isso quer dizer que há pontos de conexão, em vocês, que estão ligados ao fato de que vocês ainda não
penetraram, integralmente, na Vibração Unitária.

Isso não significa que é preciso fazer de novo o jogo da dualidade, não é?
Isso significa que é preciso elevar as Vibrações.

Lembrem-se de que vocês estão em um período onde se ergueu o tapete e, portanto, onde a Luz ilumina a



poeira.
De nada adianta querer colocar de novo o tapete. 

***

Pergunta: eu fico triste pensando na desordem que a humanidade fez sobre esta Terra.

 Esse processo é um processo da dualidade querendo fazê-lo crer que o Homem é responsável e culpado
pelo que acontece.

Assim é feito o jogo da matriz.
A natureza é algo de extraordinário.

Ela conseguiu conservar, e as árvores em particular, mas também a mãe Terra, no nível do seu manto exterior,
sobre o qual vocês estão, a sua Unidade.

Não é o ser humano que vai ferrar tudo isso.
Aí também, isso faz parte da culpa.

A Luz volta, de maneira cíclica, sobre esta Terra, vocês sabem, a cada 25.000 anos (e por vezes, menos
frequentemente, por vezes mais), e há uma destruição de todas as formas de vida sobre este planeta, e a

matriz se reconstitui.
A diferença essencial é que, desta vez, a matriz não será reconstituída.

Portanto, não há que ficar triste com isso.
O ser humano não é culpado, ele não é responsável.

CRISTO bem disse: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.
E eles não sabem. 

***

Pergunta: é, ainda assim, o homem que faz as guerras.

 Não, não é o ser humano que faz as guerras.
São os soldados que fazem a guerra, por que lhes disseram para fazê-la.

Não é realmente a mesma coisa.
Tudo foi criado para mantê-los nos conflitos, em todos os níveis.

O ser humano é fundamentalmente bom.
É a falsificação, em meio a esta estrutura de carbono, são os fragmentos de DNA, são as crenças e as

modificações das suas estruturas, que fizeram isso.
Vocês devem se desembaraçar disso.

O ser humano, a maior parte dos seres humanos, na sua Dimensão de Eternidade, é de longe superior aos
Anjos.

De muito de longe.
Quando eu digo superior é, atenção, no nível da Luz e da Consciência, não superior, acima.

O campo da Consciência do ser humano, na sua Eternidade, é de longe mais importante do que o do Anjo.
O Anjo jamais pode descer em uma estrutura de carbono.

Vocês, sim.
Vocês têm um espectro de Vibrações que é enorme.

Simplesmente, vocês foram confinados.
E o objetivo da matriz é o de fazê-los crer que vocês são responsáveis por isso.

Portanto, é preciso parar de se culpar.
Estar na Unidade é não mais pensar nisso.

É estar na Unidade.
Certamente que há seres humanos que vão sofrer.

Muitos.
Mas é se estabilizando em meio à Alegria, vocês mesmos, que vocês irão permitir que um máximo de

Consciências seja liberado.
Porque, depois de tudo, se a Luz tivesse desejado fazê-los sair da matriz, vocês acreditam realmente que os

Arcontes teriam podido mantê-la?
A Luz poderia chegar, independentemente dos ciclos astronômicos, a FONTE poderia mobilizar sistemas

solares, na sua totalidade.
Mas havia a necessidade de respeitar, e a FONTE repetiu isso ontem a vocês, a sua liberdade.



E é pela sua liberdade que vocês tornam livres os outros.
Quando eu digo os outros, são os seus Irmãos e as suas Irmãs que ainda não estão Despertos. 

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e lhes desejo uma excelente saída da prisão.
Eu lhes digo até muito em breve, eu espero.

Passem bem. 

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article737e.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_juillet_2010-article737e.pdf
18 de julho de 2010 

***

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

  

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

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_juillet_2010-article737e.pdf
http://autresdimensions.info/article737e.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Mensagem de 19 de julho (publicada em 30 de julho de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eh bem, Caros Amigos, estou extremamente contente por terem me convidado a vir vê-los essa noite.

Eu lhes transmito todas minhas Bênçãos.

Questão: existe um limiar, em número, de Corações abertos para que seu Anúncio se faça?

Não, caro amigo, como dizer..., tudo está pronto, mas, até o último minuto, como eu disse, nós esperamos que haja um máximo de
Corações abertos e um máximo de seres que estejam liberados da matriz, sem ter necessariamente que reviver na terceira Dimensão,
porque faz suficientemente longo tempo que muitos de vocês estão nesse lugar.

Então, obviamente, o reencontro com o corpo de Existência é, eu diria, creio que a palavra que foi empregada “o choque de sua vida”.
E esse choque é algo de extremamente violento.

Olhem, por exemplo, Incassable, ele teve uma pneumonia ano passado, apenas vivendo o corpo de Existência. 

Portanto, vocês podem imaginar que é algo que é um grande choque e eu imagino também que os seres que estiverem apegados, de
uma maneira ou de outra, a esta terceira Dimensão, mesmo se não estiverem mais cortados de sua Existência, o fato de saberem que
a Existência existe (porque todo o mundo o viverá) e serem obrigados a purificar algumas coisas e a ver o corpo de Existência e não
poder ir ali, isso será mesmo um traumatismo, importante, não vou lhes omitir, mesmo se não houver mais separação.

É por isso que nós esperamos sempre que, até o último momento possível, um máximo de almas seja capaz de se juntar ao Espírito.

Aí está o que isso quer dizer.

Mas vocês não estão sem ignorar, aqui como em outros lugares, que muitos seres humanos que estão despertos, ou a caminho do
Despertar, percebem, de modo extremamente significativo, modificações importantes ao nível do Antakarana, ou seja, ao nível dos
sons que são percebidos, há modulações novas que aparecem e que são ligadas à aproximação de Maria, porque esta aproximação
é irremediável.

Simplesmente, a velocidade da aproximação vai variar em função dos acontecimentos, no sentido humano que vocês entendem.
Simplesmente.

Questão: o Anúncio de Maria não estava previsto para maio de 2010...

Mas jamais foi dito que Maria faria seu Anúncio. 
Ela viria lhes anunciar seu Anúncio, quando de um anúncio de seu Anúncio.
Fui claro?

O anúncio do Anúncio ocorreu, efetivamente, no mês de maio, me parece

Agora, dentro mesmo do Anúncio a vir, há dois Anúncios que podem ser sobrepostos (ou inteiramente, ou ligeiramente deslocados, ou
talvez um pouco mais deslocados), porque nós não sabemos se o Anúncio de que Maria é a Mãe da humanidade é também o Anúncio
dos famosos três dias.

Tudo isso ocorre num período de tempo que é compreendido entre a entrega das Chaves Metatrônicas (as últimas) e a data limite que
é final de outubro, início de novembro de 2011.

Quer dizer que, a partir do momento em que as chaves Metatrônicas tenham sido reveladas à humanidade, a partir do momento em
que o Anúncio de Maria seja feito, tudo é possível, no instante seguinte.

Mas esse instante seguinte pode ainda durar um pouco mais de um ano, porque é preciso que haja seres humanos que, através não da
Revelação da Luz, mas da Revelação da Sombra que existe nesta Dimensão da falsificação da humanidade, permitam também a
essas almas iniciar um caminho de retorno para sua Existência.

É uma época especial que vocês vivem, como o sabem.

Questão: qual é a finalidade dos corpos biológicos que serão preservados quando da translação?

Transportar o DNA para as Dimensões superiores, não como material biológico, mas como suporte de memória da matriz.
É um suporte de memória de seu próprio Espírito, nesta matriz.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Há também codificações Vibratórias do novo DNA.

O.M. AÏVANHOV - 19 de julho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Codificações Vibratórias das novas regras de vida, na nova Dimensão (para aqueles que irão nas diversas Dimensões) que
necessitam se fazer nesta matriz, mas não na matriz, o que quer dizer que vocês estarão, alguns de vocês, com um corpo biológico,
enquanto a Terra estará já na Luz.

Mas vocês estarão, alguns, em ilhas preservadas.
Mas, uma vez que tiverem descoberto a Existência, vocês compreenderão por si mesmos que esse corpo não tem mais qualquer
interesse.
E, aliás, aqueles que vivem a Existência, somos obrigados a segurá-los, em algum lugar.

Questão: pode-se compartilhar os protocolos se uma pessoa o pede?

A melhor ótica é se estabelecer a si mesmo no Fogo do Coração e na irradiação do Coração, porque esses seres que você
aproximará captarão.
Sem palavras.

Porque dizer a alguém que não está aberto a essas dimensões, nem intelectualmente, nem Vibratoriamente, nem mesmo por
interesse, levar a Consciência no Coração, não quer dizer nada.

Não é porque ele vai levar a Consciência a tal lugar que isso vai, assim, por milagre, se despertar.
Portanto, é mais sábio ser, como o disse Miguel, os Ancoradores e os Semeadores de Luz, que é o melhor trabalho de ajuda que
vocês podem fornecer: é se estabelecerem, vocês, em seu Coração e, naquele momento, vocês podem esperar se tornarem
contagiosos.

Questão: o 17 de julho foi anunciado como um dia importante...

É importante.
É importante através do que vocês vivem.
Através da modificação das percepções, do início das fusões das Coroas, da percepção da modificação dos sons ouvidos.
É importante.
É mais do que importante.
É o dia da Unificação, assim como Miguel disse.

Vocês têm sempre tendência a querer observar os acontecimentos exteriores.
Mas o que aconteceu, no Interior, vai acontecer, também, no exterior, mas em outro sentido, devido aos fogos de atrito.

Questão: esperava ser mais empurrado, interiormente.

O maior empurrão será quando Maria vier fazer seu Anúncio.
Será um choque.
Verdadeiramente um choque, mesmo para os seres Despertos.

Um choque de Amor, mas um choque, assim mesmo.

Para alguns, em contrapartida, será um choque de horror.
Em particular para todos aqueles que participaram, de maneira lúcida, na falsificação do mundo.

Agora, penso que, mesmo se são murmúrios iniciais, os acontecimentos que se desencadearam sobre o planeta, desde o início de
seu ano, e mesmo há um pouco mais de tempo, são assim mesmo extremamente pesados, ao nível da lagarta, não é?
Seja para os seres que se despertam, seja para os que se afastam do Despertar.

Questão: o papel que tinha-me sido dado o ano passado continua válido hoje?

Dizer que é atualizado ou não, é muito difícil de responder, porque são conselhos que são dados, em determinados momentos.

Agora, as coisas mudam, a roda gira e há vezes em que seres que estão em formas de resistência, mesmo em relação à Verdade do
seu caminho, porque os jogos do ego, porque as feridas, porque os jogos de atração e de repulsão, são às vezes mais fortes que o
objetivo espiritual propriamente dito.

Que se pode fazer aí? 
Isso quer dizer também que todos os seres que deveriam estar em seu lugar, não estão necessariamente em seu lugar, geralmente.

É o próprio princípio da encarnação.

Há seres que se sacrificaram, no sentido o mais nobre, para vir nesta Dimensão e esqueceram que estavam no plano espiritual.

E, fazendo este sacrifício, havia o risco de perder-se nesta Dimensão. 
Era a regra do jogo. 
Isso fazia parte da liberdade e do “risco”, que eram necessários.

É similar para qualquer caminho. 
Há seres que estão na resistência, mesmo em relação ao seu próprio caminho. 
Isso lhes cabe. 
Isso corresponde a feridas que não foram capazes de superar.

Não há qualquer julgamento aí. 
Não há qualquer erro, aí. 
Há simplesmente uma adaptação que se faz em função da liberdade cada um. 
Aí está o que posso dizer. 
Agora, há também reajustes que se fazem.

Questão: a transmutação poderá ser feita na suavidade?



Mas é impossível. 
Como querem extrair-se de uma Dimensão como esta na suavidade?
A única maneira de vivê-lo na suavidade, é penetrar o santuário do Coração e se abandonar, inteiramente, à Luz. 
A única suavidade está neste nível.

Questão: a noção de limiar crítico, em relação à abertura do Coração é atingida, hoje?

Foi atingida desde muito tempo.

Questão: cada cristal, na matriz, hoje, tem uma origem estelar específica?

Certamente.
O conjunto de matrizes cristalinas (seja o núcleo Intraterrestre, como todos os cristais) foi trazido sobre este planeta, há mais de 20
milhões de anos, pelos Mestres Geneticistas de Sírius, pelos Golfinhos de Pele Acobreada.

Elas foram elaboradas pelos Elohim (ou Seres de Cristal) e transportadas até aqui.
Elas nasceram no lugar, mas as matrizes de partida foram trazidas por esses seres.

Não pode haver Vibração num planeta como a Terra (de qualquer planeta) se não houver núcleo cristalino.

Há uma camada de magma, mas não é certamente o núcleo.
O núcleo é o Cristal.
E todo planeta que nasce, se organiza a partir de um sistema Cristalino.

Questão: você tem uma mensagem específica a nos emitir antes de nos deixar?

Recordem que a solução para todos os problemas, quaisquer que sejam, apenas existe no Coração e na Vibração.

Progressivamente (isso foi dito, mas eu repito, essa será minha conclusão), quanto mais vocês vão para seu Coração, mais sua vida
se tornará leve e simples.

Quanto mais vão para isso, mais se desabrocharão em todos os sentidos do termo, menos serão permeáveis a tudo o que não é isso,
a tudo o que não é o Coração, menos vocês serão perturbados pelas modificações ambientais, como pelas modificações também de
seus parentes.

Quanto mais vão para esta Essência de Vibração, mais vocês se tornarão fortes.
E quanto mais se tornarem fortes, mais se tornam humildes.

Aí está a estrada e aí está o caminho.
Esse retorno sobre Si, para Si e em Si é verdadeiramente a única possibilidade de se estabelecerem na Existência.

Os sinais são numerosos e não é uma visão do Espírito.
É uma Vibração que acontece, dentro mesmo de sua estrutura física.
É a Consciência, ela mesma, que toca estados profundamente diferentes da consciência ordinária.

E quando tocam esses estados de Consciência profundamente diferentes, vocês são capazes, certamente, de fazer a diferença entre a
consciência do ego e a Consciência do Coração, porque há um mundo, eu diria, entre a consciência egóica e a Consciência do
Coração, tal como é vivida na Vibração.

Então, atenção para não considerar que o ego é também o Coração.

Compreender o Coração e viver o Coração não é a mesma coisa, porque muitos seres vão se dizer, nesta humanidade, no Coração.

É o que eu chamaria de uma pseudo-espiritualidade psico-espiritual, ou o ego vai se iludir pelo conhecimento de certo número de
coisas, pela penetração de alguns arcanos ou alguns mistérios que vai fazê-lo se auto-proclamar Mestre.

Mas certamente não Mestre de si.
Ainda menos Mestre de seu Coração.
Essa é a grande falsificação de tudo o que pôde existir sobre esta Terra, onde lhes prometeram isso ou aquilo, onde o próprio ego vai
se apreender de uma forma de conhecimento, qualquer que seja, e, tendo esse conhecimento, o ego vai se acreditar ter chegado,
enquanto que não subiu, ele desceu.

Lembrem que o Coração é simples.
Ele é força, determinação e simplicidade.
E ele é, antes de tudo, Vibração.

Enquanto não há Vibração, não há Coração.
Há ilusão do Coração.

Nisso, Um Amigo e muitos outros insistiram.

Hoje, vocês devem tomar Consciência disso, porque, mesmo quando vocês lêem alguns ensinamentos, se vocês os lêem ao pé da
letra, isso pode ser muito bonito.

Pode-se falar-lhes de Amor.
Pode-se falar-lhes de compaixão.
Pode-se atraí-los, seduzi-los por palavras.

Mas, as palavras se traduzem em sua Verdade de vida ou não?
Vocês estão realmente no Coração ou não?
Pela Vibração, pela humildade, pela simplicidade, pela força Interior?



Eu não falo de força física.

Portanto, é muito importante assimilar, e além de assimilar, já também a Vivência.
Enquanto vocês não vivem esses estados, isso pode parecer ou distante, ou ilusório.
E enquanto vocês não tenham penetrado a Verdade das Verdades, seu ego lhes fará aparecer isso como uma ilusão.
E é lógico.
E quanto mais vocês se aproximarem da Verdade Vibratória do Coração, mais o ego vai querer provocá-los a negar a Vibração, vai
tudo fazer para afastá-los da Vibração.

Até que o ego seja sacrificado pela passagem da porta estreita.
Isso não quer dizer que o ego desapareça.
Isso quer dizer que ele é transcendido pelo abandono à Luz.

E, naquele momento, o próprio ego é dominado por seu Espírito.
Não é a mesma coisa.

Portanto, todos esses mecanismos estão sendo vividos, por muitos de vocês, aqui, como na escala inteira do planeta, e é preciso
verdadeiramente ir para a evidência, para a simplicidade, porque, quando vocês estão na Vibração, tudo se torna simples em sua vida.

Se sua vida se torna complicada, se há estados emocionais exacerbados, se há crises, raivas, sem parar, se há emoções que surgem
sem parar, vocês não podem pretender viver o Coração.
É impossível.
É o coração da cabeça.
É o ego que lhes diz: “eu estou no Coração”.

Não é porque vocês vão sentir coisas, ao nível periférico, pelas percepções Vibratórias, não é porque vão ter estados de exaltação que
vão fazê-los crer que vivem algo que é da ordem do êxtase.

O êxtase, quando vocês o vivem verdadeiramente, vocês o vivem verdadeiramente.
E vocês sabem que é isso.
Não há qualquer dúvida possível.

E, quando vocês vivem a Consciência do Coração, e o Fogo do Coração, vocês sabem que é isso.

Mas vocês sabem e fazem a diferença com seu ego, eu diria, de base.
Porque há um mundo, ainda uma vez, que separa a consciência egóica da Consciência do Coração.

Quando vocês começam a penetrar a Vibração e a Consciência do Coração, vocês sabem que é a Verdade.

Mas, enquanto vocês não a vivem, isso lhes parecerá como algo que o ego pode se atribuir através da ideia do Coração.
Mas a ideia do Coração não é a Vibração do Coração.
E, cada vez mais, vocês serão confrontados a isso.
Confrontados interiormente, entenda-se.

Vocês não podem estar no Coração e ter coisas que vão muito mal em sua vida, porque o Coração transforma tudo.
Se o Coração não estivesse transformando, ao nível de sua vida, para que serviria ele?

Aí está minha palavra final.

Então, Caros Amigos, eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas Bênçãos e não se esqueçam que vocês vivem uma época
mágica.

Eu lhes digo até muito breve.

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



Mensagem de 31 de julho (publicada em 7 de agosto de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver pessoas, aqui, que ainda não havia visto.

Então, vou escutar as questões que vocês têm a me submeter.

Questão: como se desenrolam os acontecimentos cósmicos?

Se quiser, creio que Maria foi extremamente precisa nesse nível.

O derramamento da Luz Tri-Unitária realiza-se como previsto, agora, e de maneira contínua e permanente.

Os seres humanos abertos respondem, a seu modo e, aliás, entre vocês, aqui, há muitos que vejo que têm a Coroa da cabeça que está
no Fogo.
Muito bem.
E, também, para alguns, a Coroa do Coração.

Pelo momento, o efeito da Luz Tri-Unitária é extremamente potente nas novas lâmpadas e muitos de vocês têm a bola do nariz que se
mexe.
Isso não quer dizer que vocês mentem.
Isso quer dizer simplesmente que vocês têm o 12º corpo que está ativo e as Vibrações que percebem na Coroa Radiante da cabeça,
as sensações Vibratórias, são bem reais.

Na Terra, como Maria já disse (isso foi anunciado, eu creio, desde que o Fogo do Céu tocou o Fogo da Terra, desde o mês de maio),
vocês sabem que há uma alquimia que se produz na Terra, que foi chamada de parto e emissão da Terra.
Isto está em curso.

Agora, ninguém sabe quando ocorrerá a expulsão, mas Maria lhes disse que o nascimento e a expulsão da nova Terra apenas poderá
se fazer quando uma massa importante, e a mais importante possível, de seres humanos estiver, como dizer..., despertada e alinhada
nas novas lâmpadas.
E nós esperamos tê-los cada vez mais.

Portanto, há, não um freio que é colocado, mas, verdadeiramente, a Terra, e não mais nós, compreendam bem que ajustamos, mas é a
Consciência da própria Terra que decide o momento oportuno.

Mas vocês não estão sem saber, tampouco, que muitas coisas lhes são escondidas.
Por exemplo, a expansão da Terra, ou seja, o diâmetro da Terra que se modifica: a modificação, real e objetiva, dos diferentes
envelopes da magnetosfera etc. etc..

Tudo isso está em andamento, mas, como sabem, há, no curso desse processo de parto, primeiro um fenômeno que lhes anunciou
Maria, que é seu Anúncio.
Em seguida, haverá um segundo fenômeno que é o que foi chamado de modificações gravitacionais da Terra ligados à sua rotação,
ligadas ao pólo, ligadas a certo número de fatores que foram dados pelos profetas dos tempos modernos e dos tempos antigos.

Tudo isso está em curso agora, mas há uma cinética específica que diz a Maria, como aos Arcanjos e como a mim, que, agora, é a
Terra que decide.
Não somos mais nós, não são mais vocês, como humanos, não é a massa humana desperta, que decide, mas, definitivamente, é a
própria Consciência da Terra que decide o momento preciso em que ela vai dar à luz, em que ela vai expulsar, ela mesma, sua nova
Dimensão.

O que se pode dizer, agora, é que a última etapa é possível, eu diria, a partir do instante em que as últimas chaves Metatrônicas sejam
reveladas à Humanidade, no plano Vibratório.

Portanto, tudo se desenrola às maravilhas, mas vocês sabem também que este período é especial.

Até o presente, nos despertos, nos seres que buscavam a Luz, durante os Casamentos Celestes, predominava a Alegria Interior.
Mas, hoje, a iluminação da Luz é tal que é preciso olhar, em si, as últimas poeiras, as últimas Sombras e, sobretudo, como disse na
última vez, de modo humorístico, não colocá-las sob o tapete, mas varrer definitivamente essas Sombras existentes nos seres os mais
luminosos.
É preciso que tudo se transforme.

O que vocês observam, na Terra, hoje, independentemente das manifestações e das modificações geofísicas que lhes são, para a
maior parte, escondidas, é sobretudo o desvendamento da caca, não é?

O ser humano não pode mais mentir ou, sobretudo, não pode mais mentir ao outro, mas, em breve, não poderá mais, de modo algum,
mentir a si mesmo.

O.M. AÏVANHOV – 31 de julho de 2010
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E isso, eu diria que é um evento essencial que precede tudo o que deve advir nesta Dimensão e vocês estão neste período: o período
em que vocês devem se colocar às claras com vocês mesmos, o período em que vocês devem fazer prova do abandono à Luz e
passar este episódio que os coloca a nu, para não mais deixar, em suas estruturas, a menor zona de Sombra.

É a frase de Cristo que se realiza e que lhes diz para terem sua casa limpa, porque vocês não sabem quando ele iria voltar.
Agora, vocês sabem que ele volta.

Então, é tempo de terminar a limpeza.
Não é a limpeza de primavera, é verdadeiramente a limpeza de todos os milênios.
Aí está onde estamos.

Mas o impulso final não depende nem do Céu, agora, nem de vocês, mas, unicamente, da Terra.

Obviamente, o impulso da Terra depende de vocês, também, mas o movimento final depende unicamente da Terra.

Questão: essa limpeza supõe simplesmente abandonar-se à Luz ou tomar Consciência dessas zonas de Sombra?

Então, caros amigos, os dois vão juntos. 
Quando você se abandona à Luz, as zonas de Sombra se iluminam por si, não é?, e não é questão de trabalhar sobre esta Sombra,
que é um trabalho da dualidade.
É questão de estar lúcido, estar consciente e estar perfeitamente às claras com si mesmo.

Não é questão de negar o que nos habita.
Não é questão, tampouco, de culpar-se com relação às últimas coisas que são colocadas na Luz.
É preciso, simplesmente, acolhê-las e aceitá-las, a fim de que elas transcendam, por intermédio do abandono a esta Luz que é a Luz,
eu os lembro, agora, Tri-Unitária, que toca a Terra.

Portanto, pela Vibração da Luz (e eu creio que Um Amigo alongou-se muito ao explicar isso), a ligação entre a Consciência e a
Vibração é formal e é isso que vocês percebem.

É importante que a Vibração da Luz, a Vibração de sua Consciência (em suas diferentes lâmpadas, nessas novas lâmpadas) permite
esse trabalho de purificação e de colocação da Luz e de eliminação do que deve ser eliminado, permitindo acolher, em Si, o Cristo
Interior.
É isso que está se realizando.

Portanto, não é questão de ser indulgente.
Não é questão, tampouco, de se sentir culpado, mas é preciso simplesmente ousar se olhar frente a frente.
Isso é verdadeiramente muito importante, porque é através desse frente a frente que vocês realizarão a unificação de sua consciência
limitada com a Consciência da Existência ou a Consciência Ilimitada, como diz Um Amigo.
Mas tudo segue seu curso.

Então, obviamente, e Maria também o disse, há muitos que estão impacientes, porque sentiram a ativação (antes ou durante, mesmo
recentemente, com relação aos Casamentos Celestes) das Coroas radiantes, em particular a da cabeça, a sensação do Fogo no
Coração, do Fogo do Amor.

É verdade que, às vezes, sobre a Terra, quando vocês observam com um olhar exterior de sua consciência limitada o que se passa
sobre a Terra, não se tem a impressão que as coisas se movem suficientemente rápido, mas elas se movem muito rapidamente.

A Confederação Intergaláctica vigia para que não haja interferência no que se joga entre os humanos despertos, aqueles que se
despertam e aqueles que se recusam a se despertar.
É um problema, agora, entre você e você.
Você e você, no Interior de você e você e você, na Humanidade.
O desvendamento da Luz, no mundo limitado, deve se acompanhar por certo número de processos na consciência global e também na
consciência coletiva e é nesta consciência coletiva que certo número de forças astrais ou de egrégoras ligadas às crenças estão ainda
de pé na Humanidade.

Quando essas crenças, ao nível coletivo, caírem, naquele momento não haverá mais obstáculo, nenhum, para que a Terra viva o que ela
tem a viver.

Há ainda certo número de crenças mesmo naqueles que se despertam.

Então, em minha última vinda neste espaço, nós falamos muito, uns e outros, do papel das crenças, quaisquer que seja, mas há
crenças que estão além das crenças individuais, pessoais, do ser humano, há crenças coletivas, e essas crenças coletivas mantêm
também uma coesão na matriz.

É o que vocês poderiam chamar de egrégoras.
Isso mantém as crenças coletivas que vêm se opor à liberação do ser humano.

A título individual, vocês podem, obviamente, superar e transcender essas crenças.
Mas, coletivamente, é um pouco mais complexo.
Ou seja, qualquer que seja o influxo da Luz Tri-Unitária, terá um duplo impacto sobre a matriz, se querem, coletivo, que começou a se
desagregar, eu os lembro, há mais de um ano.
Mas isso faz parte do desvendamento.

Portanto, esta matriz coletiva está submissa a crenças, ela é então, de algum modo, nutrida pelos seres humanos que nutrem,
literalmente, a matriz e que, portanto, se opõem, sem querer, sem terem consciência, ao estabelecimento do reino da Luz e ao parto da
Terra, mas eles não poderão se opor coletivamente, de maneira duradoura, porque o efeito da Luz Vibral, da Luz Tri-Unitária, na Terra,
é cumulativo e virá um momento em que a balança pesará do lado desta Luz Vibral e não mais do lado das crenças.

Portanto, não é mais um combate no sentido em que vocês o entendem: bem/mal.
É verdadeiramente uma oposição que pode existir entre as crenças coletivas e a Luz que, ela, não se opõe, mas que, entretanto,
reencontra em seu caminho, uma vez que tocou a Terra, certo número de estruturas chamadas crenças que mantiveram a Humanidade



reencontra em seu caminho, uma vez que tocou a Terra, certo número de estruturas chamadas crenças que mantiveram a Humanidade
coletiva dentro de certo número de ilusões que tinham apenas por objetivo não o de mentir, não o de tomar o poder, mas o de nutrir a
Ilusão, ainda mais.

A falsificação se revela.
Há, eu creio, nos diferentes países, no mundo, revelações importantes que se fazem.
Elas serão cada vez mais importantes, mas provocam também forças de atrito, o que eu chamaria de forças de oposição que,
obviamente, alimentam também o Fogo do Amor.

É o atrito que gera esse Fogo, mas é preciso, a um determinado momento, que esse Fogo se torne suficientemente intenso, na
população, para representar uma força de despertar.
Naquele momento, a Terra desencadeará sua Ascensão ou sua Translação, chamem a isso como quiserem.

Portanto, vocês estão num período mágico, porque estão verdadeiramente na Revelação.
E esta Revelação tem algo de extraordinário, porque vocês se dão conta, uns e outros, que há duas consciências que se opõem.
Não é a consciência do bem e do mal.
É a consciência do limitado e da limitação que se opõe à Consciência do Ilimitado.

O Ilimitado não se opõe, ele se estabelece, mas o estabelecimento da Consciência Ilimitada gera forças de resistências que existem
através de tudo o que vocês vêem na Terra e também tudo o que vocês vivem a título individual.

Quem, entre vocês, nesse momento, não tem surtos de raiva, surtos de bicicletas que se põem a girar, como chamei há dois anos,
momentos em que deliram, ou seja, em que têm o mental que vai tentar capturar suas Vibrações e os desviam, literalmente, da Luz?
Isso faz parte da prova da dúvida.
Isso faz parte da prova do questionamento, tudo o que vocês vivem nesse momento.

Isso pode passar por tensões, também, no Interior de suas estruturas, com relação a suas próprias escolhas, com relação a suas
decisões.
Será que estou realmente na Luz?
Mas, porque não acontece isso?
Porque eu duvido por momentos?

Tudo isso é o ambiente que têm nesse momento e é neste ambiente coletivo que vocês devem se afirmar cada vez mais em sua
Alegria interior.
E tudo está a caminho, verdadeiramente, se Maria o disse e se nós o dissemos, é a estrita Verdade.

Vocês percebem bem que as Vibrações nas novas lâmpadas apareceram ou se aceleram.
Vocês percebem bem que a Coroa Radiante da cabeça, agora, ativou, mesmo se vocês não conheçam ainda os pontos, os doze
pontos precisos ao redor da cabeça e o ponto central, também.
Tudo isso é uma realidade.

Então, obviamente, a Terra também gostaria de viver sua Coroa Radiante da cabeça.
Isto está em curso.

Agora, é dentro de uma hora, é dentro de seis meses, é dentro de um ano?
Em qual ordem isso vai acontecer?
Nós sabemos simplesmente que coisas cada vez mais espantosas, em todos os sentidos do termo, vão se produzir nesta Terra e
essas coisas espantosas são diretamente ligadas à Presença da Consciência Ilimitada, à Luz Vibral Tri-Unitária e ao mundo falsificado
(ou à consciência limitada da ilusão Luciferiana, se querem).
Tudo isso está se revelando, sob seus olhos como em vocês.

Questão: por que não há mais manifestações de Embarcações nos Céus? Isso não permitiria justamente acelerar esse
processo de despertar?

Mas, caro amigo, as Embarcações são cada vez mais frequentes e cada vez mais frequentemente vistas em seu Céu, mas não digo
que essas Embarcações são necessariamente da Luz, digo simplesmente que há Embarcações que se manifestam por toda parte,
absolutamente por toda parte.

Então, não é porque você não a vê, você, que não tenha aparecido.
Basta se colocar fora e olhar no ar.
É preciso olhar no ar.

Portanto, você tem a chance, você tem dois olhos, portanto, olhe no ar.
Você tem também a chance.

Você tem uma ferramenta que se chama Internet, que é diabólica, que é Luciferiana, mas que transmite, também, informações
verdadeiras.
Portanto, olhe lá.

E as Embarcações são em número incalculável, mesmo com relação ao ano passado.

Olhe o número de esferas de Luz que aparecem em seus Céus, pequenas esferas, como grandes esferas.
Elas são enormes, as aparições, em número.

Recorde-se também que, de outro lado, a Verdade a mais importante, ela não está mesmo nas Embarcações porque, o que você
chama e o que nós chamamos com vocês de Translação Dimensional, a passagem da consciência limitada para a Consciência
Ilimitada, não se fará jamais no exterior.

Vocês ainda têm tendência a crer que vão viver, com o olhar exterior, a Luz.
Mas não. Absolutamente não.
O que o olhar exterior verá é a destruição da Terra.



Em contrapartida, esta destruição pelo Fogo, se vocês estão no Interior de vocês, vocês a viverão como a liberação.
Tudo depende de seu olhar: olhar Interior ou olhar exterior.

Mas lembrem-se que as Dimensões, como explicou Um Amigo, como explicaram os Arcanjos, a Consciência Ilimitada, ela não é para
ver, cada vez mais, no exterior, ela é para ver no Interior, ela é para ir no Interior, e ela é viver no Ilimitado.

O corpo de Existência, vocês o verão face a face, mas é uma expressão, quando se diz vocês o verão, vocês o verão não com seus
olhos, eis que vocês estarão nele ou no exterior dele.
É uma Vibração e uma Consciência.

Não esperem ver seu corpo de Existência como algo a quem vai apertar a mão, mesmo se ele possa ser visível, para alguns seres.
É, antes de tudo, a Vibração de suas lâmpadas.
É o momento em que vocês mergulham no Interior de vocês mesmos que vocês vivem o Samadhi, que vocês vivem a ignição do Fogo
do Coração e que, naquele momento, vocês sabem que podem passar no Ilimitado.

Por conseguinte, a partir daquele momento, a partir do momento em que têm o Anúncio de Maria, mas qual importância que tem uma
Embarcação que se põe sobre os Champs-Élysées (local parisiense)? 
Aquilo fará um grande ponto de interrogação que favorecerá a subida Vibratória?
Tudo está aí. 
Porque vocês têm tendência ainda a imaginar ou a supor que alguém virá salvá-los, que terão uma Embarcação que vai lhes fazer
cuco, na qual vai subir.

Isso seria um cenário catastrófico no caso de evacuação da Terra, mas vocês sabem que estes planos foram amplamente divulgados. 
Então, se perguntam quando é, mas eu lhes respondo, é imediatamente, vocês têm a possibilidade, imediatamente, de viver o
Samadhi. 
Têm a possibilidade, imediatamente, de viver o Fogo Interior, o alinhamento das Três Lareiras.

Faltam-lhes três Chaves Metatrônicas que correspondem à função das Três Estrelas de Maria, mas quando as três chaves descerem
sobre esta Terra, durante o período em que vocês estão aí, vocês verão que, naquele momento, podem fazer essa diligência Interior
para vocês mesmos, imediatamente, mas, então, agora, se esperam algo do exterior para realizar um paraíso sobre esta Terra, eu lhes
responderia que isso não acontecerá jamais.

A solução está dentro de vocês e é dentro de vocês que se encontram as outras dimensões eu creio, os Arcanjos revelaram, há pouco
tempo, que vocês levam e nós levamos todos, em nós, a Vibração dos Sete Arcanjos, a Vibração de Maria e a Consciência de Maria,
a Consciência de Cristo, no Interior, no nosso próprio DNA. 
E é a visão Interior (não a astral), a verdadeira visão do Coração, da Coroa Radiante do Coração, que se fundiu com a Coroa Radiante
da cabeça, que desencadeia o acesso à sua Eternidade.

Não são as circunstâncias externas, mesmo se há concordância de certo número de mecanismos externos, tais como os que acabo de
desenvolver, e o que se passa dentro de vocês. 
Mas vocês não terão solução externa, jamais. 
A solução é Interna. 

Então, é verdade que há seres humanos que vigiam os sinais, mas prestem atenção que os sinais não os afastem de seu ser Interior.

Se vocês encontraram seu ser Interior, não há mais qualquer problema. 
Se vocês têm a Coroa Radiante da cabeça que queima, se têm a Coroa Radiante do Coração que queima, se estão no Fogo do
Amor, se o seu Triângulo Sagrado está desperto, então, façam o que quiserem. 
Vocês não têm mais o que esperar. 
Ao limite, se não há mais qualquer zona de Sombra, coloquem-se sobre uma cadeira longa e esperem.

Questão: sinto-me triste vendo todos esses seres humanos que não estão hoje despertos.

Então, aí, caro amigo, isso foi dito muitas vezes, por Um Amigo, por Sri Aurobindo.
Deixe os seres humanos livres.
Eles irão para onde os empurra sua consciência e sua criatividade.
Se eles recusam a Luz e a Existência, eles continuarão num mundo dual, mas é a opinião deles.

Em nome de que vocês recusariam a alguém a vontade e o desejo de estar na limitação e de ser um carneiro? 
E concebam também que alguns carneiros são muito felizes, mesmos se não estão numa Verdade chamada absoluta.
Eles estão na verdade deles.
E vocês não poderão censurar nenhuma alma por estar em sua própria verdade.
Nós não julgamos jamais.

Nós o dissemos desde anos, onde quer que vá cada ser humano, é sua escolha e é sua liberdade.
Se ele recusa a liberdade e quer permanecer submisso ao livre arbítrio e ao carma, que grande bem lhe faça.

De qualquer modo, ele voltará à Unidade, dado que não há outro caminho, mas se ele deseja prosseguir um caminho de redenção
ligado ao carma, ligado à purificação, ligado a atração, mesmo espiritual, para a materialidade, em nome de que se deveria recusar
esta liberdade? 
E você também, em nome de que? 

O importante não é o despertar, agora, porque chegamos ao extremo limite, mas a tomada de consciência.
Não é a mesma coisa.

A tomada de Consciência é, como foi dito: não há nada que lhes tenha sido escondido que não será revelado.
É o Apocalipse, a Revelação.

A partir daquele momento, em que há a Revelação, o grão é semeado e não é seu problema saber quando ele vai germinar.

É a melhor ajuda que vocês podem levar ao resto da Humanidade: sendo vocês mesmos.
É a melhor maneira de servir: estar no despertar e na Vibração.



É a melhor maneira de servir: estar no despertar e na Vibração.

Miguel sempre disse, desde o início dos Casamentos Celestes: quanto mais vocês estiverem na Vibração, mais ajudarão a Terra,
mais ajudarão o Céu e mais ajudarão seus próprios irmãos e irmãs.
Não é lhes pedindo para despertar a algo que eles não podem nem imaginar ou sonhar.

E em nome de que vocês os forçarão a se despertar?
A Luz está aí, inteiramente, agora.

E desde 17 de julho o Fogo do Éter (não o Fogo da Terra) está presente e onipresente em todas as estruturas de Vida do planeta.

Que fazer se os seres humanos não querem se despertar?
Absolutamente nada.
Não vamos forçá-los a se despertar.
Sua consciência é voltada para outra coisa que o despertar.
Ela é voltada para, talvez, a beleza.
Há pessoas que são apenas “negativas” ou maldosas.

O importante, lembrem-se o que eu disse: as forças de resistência humanas são vencidas, mas, agora, a coletividade, dentro de suas
crenças, pode ainda ser um obstáculo.
Portanto, quanto mais vocês subirem na Vibração, vocês mesmos, mais irão, sem lutar, simplesmente pelo efeito de subir na Vibração,
irão permitir a esta crença coletiva, a esta egrégora coletiva (que não existe mais no astral, eu os lembro, existe sobretudo no mental)...

Questão: a passagem da Cruz poderá representar, coletivamente, uma real subida Vibratória ou um real alinhamento
Vibratório?

Perfeitamente, mas este alinhamento Vibratório lhes cabe viver, individualmente.
Coletivamente, é o ponto de interrogação.

E durante este período, efetivamente, que vai se estender entre a Cruz Cósmica de 7 de agosto e o final de agosto, vocês assistirão à
gênese de seu futuro, não o futuro na Ascensão, mas o futuro do desenrolar dos eventos históricos desta Terra, em sua Dimensão
falsificada.
Quer dizer que vai se construir, como dizer..., o cenário final, mas o cenário final exterior, porque o cenário final será sempre, para
vocês, Interior: é o acesso à sua Existência.

Estejam também muito atentos a suas próprias Vibrações.
O que é que vibra em vocês?
Nada, absolutamente?
Algumas lâmpadas?
Alguns chacras?
Alguns circuitos energéticos? 

Porque, o que vocês viverão como Vibrações, a partir de hoje, vai condicionar seu próprio futuro nos universos.
Aí, o que vocês vivem, agora, vai defini-los e desenhar-lhes o caminho que vão tomar.
E o caminho que vão tomar não é aquele que querem.
O caminho que vão tomar é aquele que será ditado por sua própria Vibração e unicamente isso.

Não é porque vocês dizem “eu quero ir ao Céu” que vocês irão ao Céu.
Não é porque vocês dizem “eu quero permanecer na Terra, nesta Dimensão” que vocês necessariamente irão permanecer nesta
Dimensão.
Tudo é questão de Vibração e de Consciência.

Quanto mais sua Vibração e sua Consciência se elevam, mais vocês têm possibilidades e facilidades para irem para sua Existência,
quer queiram ou não.
Tudo é gerido pela Vibração.
E as Vibrações que vocês percebem, agora, comigo, e que vão perceber durante este período, vão realmente ditar seu futuro.

Vocês vêem que o período é não somente essencial, importante, capital.
Os eventos exteriores apenas seguirão ou acompanharão isso, ou precederão isso.
Aí está a única porta de saída.

Questão: como fazer irradiar melhor a Presença da Fonte, em cada um de nós?

Não julgar, não criticar, não dizer palavras ásperas (não como eu), ser humilde e simples, mas tudo isso lhes foi amplamente dito.

Mas o mais importante é, assim mesmo, a Consciência que vocês têm, vocês mesmos, a lucidez que vocês colocam em sua atitude
para não julgar, para não condenar e para manter o nível Vibratório, custe o que custar, independentemente das imundícies desse
mundo.

Mas sua Consciência deve estar em acordo com esses princípios: humildade, simplicidade.
Isso é verdadeiramente o mais importante.
E, sobretudo, pode-se falar do abandono à Luz, pode-se dizer, também, da não resistência à Luz.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou desejar-lhes uma boa noite.
Até muito breve.

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



 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, dado que vocês estão todos aí, fiel ao meu hábito, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, sobretudo,
eu vou escutar as várias questões que vocês têm a me colocar.

***

Questão: poderia desenvolver a relação entre vacuidade e corpo de Estado de Ser?

Estritamente nenhuma.

A vacuidade é um estado vivido na consciência limitada, podendo conduzir à Ilimitada e, portanto, ao corpo de Estado
de Ser.

Mas o Corpo de Estado de Ser  não é vacuidade, ele é plenitude.

***

Questão: foi dito que os despertos seriam colocados em catalepsia durante 3 dias. Quais serão esses despertos e o
que é um desperto?

Caro amigo, um desperto é alguém que vibra no nível da Coroa Radiante da cabeça, que está portanto reconectado,
tendo Consciência disso ou não, por intermédio da Coroa Radiante da cabeça com o corpo de Estado de Ser.

Mas despertar, ainda uma vez, não é o objetivo.

É já bom estar desperto, mas o fenômeno que alguns chamaram de estase ou de catalepsia é um processo Vibratório
que atinge o corpo de personalidade, a um determinado momento específico, correspondendo, digamos, às primícias

de uma série de modificações importantes para a Terra.

Esse fenômeno, chamado de catalepsia, de estase, não importa o nome que deem, não é de forma alguma um
processo inegável e inexorável.

O que é inegável e inexorável é o parto da nova Dimensão da Terra e de vocês, certamente.

Mas as modalidades, seja o Anúncio de Maria, seja o Anúncio dos 3 dias, seja o final desta Dimensão, podem
ser ligeiramente modificadas, não no nível temporal, mas no nível dos mecanismos específicos em que irão se

produzir.

Porque isso vai depender, agora, do número cada vez maior de seres humanos que estão despertando.

Então, despertados, não necessariamente no nível espiritual, mas que saem, de algum modo, da letargia na qual
estavam.

***

Questão: durante a catalepsia, a consciência permanece no corpo ou parte para outro lugar? 

A Consciência está ao mesmo tempo consciente do corpo e, ao mesmo tempo, consciente do que eu chamaria
de corpo espiritual.

O.M. AÏVANHOV – 2 de agosto de 2010
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É o momento chamado também, nas Escrituras, de Julgamento final.

Mas não é o fim da Terra, tal como ocorrerá no momento final, tal como o conhecem, em todo caso.

É uma fase não final, é uma fase intermediária, necessária para a compreensão do que vocês são.

Esta compreensão estando ligada a uma vivência direta do que vocês são e não a projeções mentais.

Se quiserem, toda a dificuldade, vocês a viram, por exemplo, com relação aos Casamentos Celestes, mesmo quando
despertaram as novas Energias, a nova Consciência, não é por acaso que Miguel os chamou sem parar de Sementes

de Estrelas e de Filhos da Luz.

Mas, quando vocês ouvem isso, quem realmente tomou consciência de que é um Filho da Luz e uma Semente de
Estrela?

Vocês não podem tomar consciência enquanto não viverem a experiência na realidade do corpo de Estado de Ser.

Mesmo se aceitaram isso, porque isso é acompanhado de Vibrações no seu corpo, na sua própria consciência
limitada, resta verificar isso pela experiência.

Isso apenas é possível no momento da estase ou da catalepsia.

***

Questão: de onde vem a minha inspiração de pintar formas geométricas, organizadas entre si de uma maneira
específica?

Caro amigo, primeiramente, o que você chama de inspiração, como todo artista, mesmo inspirado pelas esferas de
Luz, a expressão artística, seja sonora para um músico, seja pictórica para um artista que pinta, vem sempre de uma

emoção ligada à interface entre o que vem dos mundos arquetípicos e a interface com o seu próprio mundo
emocional.

Portanto, a arte é uma mediação, de certa forma, entre o Céu e a Terra.

Se o seu emocional se afinar e se tornar, como dizer..., menos perturbado, a inspiração artística vai se tornar cada
vez mais simples e direta.

Isso que vai se expressar para quê?

A partir do momento em que você tocar diretamente a esfera mais alta, no nível da inspiração astral, naquele
momento, não haverá mais senão a Luz para pintar, com muito poucas formas.

As formas geométricas são um intermediário ainda mais alto do que, por exemplo, os pintores a quem chamamos
de figurativos.

Mas, em última análise, jamais esquecer que o que é colocado sobre uma tela será sempre apenas o reflexo, como
você diz tão bem, da sua inspiração, quer dizer, das suas próprias emoções, mais ou menos transcendidas pela Luz

e pela sua capacidade para se conectar.

Mas isso jamais irá superar aquilo.

Uma tela, como um canto, é feita para desencadear uma emoção, a sua como a daquele que ouve ou que olha.

Portanto, a esfera artística pode trazer o que vocês chamam de espiritualidade, e alguns artistas se empenham aí,
certamente.

Mas, definitivamente, é apenas uma transcrição, sob uma forma ou sob outra, de uma conexão, em algum lugar
ligada às emoções.

Não é negativo, não é isso que eu quero dizer, mas há ainda uma etapa além disso.

Isso dito, a criatividade é extremamente importante no plano humano agora, porque ela libera o chacra da garganta.

Vai liberar, justamente, as emoções cristalizadas.

Mas, no nível pictórico, a depuração se acompanha por um esclarecimento da obra pictórica e por uma simplificação
das formas.

Isso é inegável.

Toda pintura é Vibração, porque há cores, porque há formas.

A forma é também uma Vibração.

Por conseguinte, assim que você reproduzir algo de real ou de abstrato, sobre um apoio em 2 dimensões, você emite
uma Vibração que é refletida pelas ondas sonoras e de formas, que são emitidas pelo quadro.

Então, obviamente, há Vibrações e há quadros que deixam pesado e outros que elevam.

Mas esse peso e essa elevação apenas ocorrem em meio à gama das emoções.



Jamais se viu alguém se despertar e vibrar na Coroa Radiante do Coração olhando um quadro, não é?

Mas são apoios que podem conduzi-los a se elevarem para o Despertar, mas já não é mau.

***

Questão: após o anúncio de Santa Teresa como Estrela de Maria, tenho 2 roseiras que se inclinaram, sem razão
exterior. Há um simbolismo, sobretudo com relação à posição? 

Teresa se manifesta sempre pelas rosas e, pela sua intercessão, a sua manifestação junto às pessoas que pediram
ou solicitaram coisas a Teresa, as rosas estão sempre presentes, de uma maneira como de outra.

Portanto, ou Teresa veio pisotear a sua roseira, ou um ladrão veio pisotear a roseira, ou outro processo.

O perigo, com relação a isso, seria ver e tentar ver uma interpretação, porque toda interpretação de um fenômeno
como esse conduz a fazer intervir a bicicleta, ou seja, o mental.

Porque a única resposta está no Coração, e qual é a diferença com a interpretação?

É que, mesmo se fosse um ladrão ou uma pessoa maléfica que esmagou essa roseira, o seu Coração saberia,
mesmo assim, que é um sinal de Teresa.

Você apreendeu a diferença?

Teresa, obviamente, não virá esmagar uma roseira, mas ela pode utilizar uma pessoa que virá «esmagar» essa
roseira ou, em todo caso, pendê-la.

Mas a verdadeira resposta e o verdadeiro alcance desse gênero de coisas não se encontram na interpretação.

Situa-se, unicamente, na resposta que pode lhe dar o seu Coração.

A resposta do Coração não é a resposta da cabeça.

Com relação a um mesmo evento, visto na cabeça, ele pode construir e conceber certo número de coisas.

No Coração, a resposta está além mesmo da revelação, de quem era Teresa e de quem é Teresa, além disso.

Se você estiver próximo de Teresa, o fato de uma roseira se mover desse modo é já significado e não interpretação.

Se você não acreditar em Teresa e nos seus sinais, naquele momento, aquilo não se refere a você.

Não importa que a roseira tenha se inclinado misticamente ou que um grande cachorro a tenha pendido ou que a
Terra tenha se movido nesse nível.

Isso estritamente não tem qualquer incidência.

O importante é a resposta existente no seu Coração.

***

Questão: qual é a diferença entre fazer o bem e semear a bondade?

Então, cara amiga, é profundamente diferente semear a bondade e fazer o bem.

Fazer o bem pode encontrar motivações muito mais obscuras do que a aparência: manter a matriz, querer se fazer
amar, querer se fazer apreciar, querer se fazer olhar, etc., etc..

Os álibis são inúmeros.

Mas existem também indivíduos que são capazes de fazer o bem, justamente, por um estado de Ser específico e não
por uma vontade pessoal, não é?

Semear a bondade é uma atitude especial, sobretudo na boca de Ma Ananda Moyi.

Significa ser tal como você é, ou seja, na bondade do Coração.

E, estando na abertura do Coração, não se tem vontade de fazer o bem, tem-se, sobretudo, a capacidade para
manifestar, para semear, se preferir, a bondade.

É algo de espontâneo, que é profundamente diferente da 'vontade de bem'.

Aliás, eu chamo a sua atenção.

A vontade de bem (que poderia parecer, ao olhar do intelecto, algo de extremamente positivo, não é?), quando vocês
virem essa expressão, vontade de bem, corram rápido:essas duas palavras os remetem a coisas que não são

verdadeiramente claras.

Semear a bondade é estar aberto no nível do Coração.

É totalmente independente de fazer o bem ou da vontade de bem, que vem do ego.



***

Questão: para os períodos a vir, quais são as precauções a tomar? 

Não há nada a preparar.

A preparação é Interior, antes de qualquer coisa.

Se você quiser fazer provisões, se quiser ter notas no bolso, ter água e se trancar em casa, isso estritamente de nada
serve.

Há, simplesmente, que se preparar Interiormente e não exteriormente.

Isso nada quer dizer.

A preparação exterior expressa uma ignorância total do processo Vibratório que será realizado naquele momento.

Agora, no que se refere ao depois, o que você sabe das suas condições depois?

Você ainda teria necessidade de comer?

Você estaria ainda nesse corpo ou nesta Dimensão?

Você não estará mais, depois disso, no mesmo estado Vibratório e na mesma Consciência e talvez não mais no
mesmo corpo.

A preparação exterior assinala, geralmente, uma necessidade de antecipar, uma projeção no futuro e um medo, quer
queira ou não.

Aqueles que tiveram a oportunidade, talvez, de viver no seu corpo de Estado de Ser e de escapar às forças
gravitacionais, sabem pertinentemente que as coisas serão profundamente diferentes.

Portanto, efetivamente, pode ser agradável prever, enquanto ser humano.

Vocês preveem, por exemplo, ter madeira para se aquecer, se vocês se aquecerem na madeira.

Agora, não devem confundir uma projeção de antecipação com relação a uma preparação, qualquer que ela seja.

Mas, se você tiver o impulso para preparar exteriormente algo, ou se o seu Anjo Guardião vier lhe dizer para
preparar um novo lugar, é que há uma razão, não é?

Mas de nada serve querer antecipar mentalmente.

É preciso que o impulso venha, aí também, do Coração, ou verdadeiramente de uma convicção profunda de que é
necessário ter a madeira, ter alimentos.

Mesmo sabendo de que isso pode muito bem jamais ser utilizado.

E, em todo caso, não é para fazer por medida de prevenção mental ou por medida de medo.

Porque, aí, é completamente desperdiçado.

A única preparação, eu repito, é, antes de tudo, Interior.

Porque, se sua preparação Interior for suficiente, você não corre qualquer risco, eis que está no seu Estado de Ser.

Você já ouviu as histórias de alguns iogues que eram capazes de se aquecer do Interior, ou que se alimentavam, seja
de uma hóstia por semana, no ocidente, ou do néctar que escorre do cérebro, diretamente, quando os chacras estão

abertos.

O néctar que desce por trás do nariz, que é uma transformação do líquido das meninges, uma vez que o pavimento
das fossas nasais estiver perfurado.

Há uma série de sinais.

Então, vocês conhecem todas as faixas, as Vibrações, a Coroa Radiante, os zumbidos nos ouvidos, mas há também
outro sinal que é um corrimento atrás do nariz.

Não é uma infecção, mas é um líquido nutritivo, que vocês podem estimular a secreção e que irá alimentá-los.

Portanto, vocês veem, tudo é possível, nesse nível.

Mas, eu repito que a melhor preparação é, e permanecerá sempre, Interior.

***

Questão: como estimular esse corrimento?

O Néctar dos Deuses, isso se chama assim.



Sim, é muito simples.

Basta colocar a ponta da língua no palato e apoiar muito fortemente com a ponta da língua, não atrás, você iria se
asfixiar, mas na parte média do palato, e fazendo como pulsações, como pressões alternando com um relaxamento.

Fazendo isso durante alguns minutos, você vai sentir esse corrimento posterior que vai ter um gosto ligeiramente
açucarado, é o Néctar.

Os Sâdhus, alguns verdadeiros Sâdhus conhecem isso muito bem.

***

Questão: é possível fazê-lo desde agora?

É possível, obviamente, na condição de que a Coroa Radiante da cabeça esteja ativada.

O que quer dizer que você já viveu os filamentos de sangue na narina esquerda e na direita, que você teve o som da
alma, no ouvido, o que assinala a ativação dos chacras superiores.

Você deve também perceber a maior parte das Estrelas de Maria ao redor da sua cabeça, como pontos de pressão
Vibratória.

E, finalmente, você deve sentir a parte central do Bindu.

A partir daquele momento, a secreção do Néctar é possível.

Antes, isso de nada serve.

***

Questão: se esta função for possível, é correto utilizá-la? 

É completamente correto, ainda mais se você não comer, ou se não tiver mais nada para comer.

***

Questão: Maria indicará, durante o seu Anúncio, o que haverá para fazer durante esses 3 dias?

O Anúncio de Maria é o Anúncio da sua filiação a Maria e nada mais.

É a reconexão ao DNA de Maria, conscientemente, não na projeção de suas cabeças, não na ideia de que Maria é
importante, mas na vivência Vibratória do que é Maria.

É isso, o Anúncio de Maria, mas não é um Anúncio mental, é um Anúncio Vibratório.

Talvez alguns, naquele momento, ouvirão palavras.

Mas vocês terão, sobretudo, a convicção íntima e Vibratória de que Maria é a sua Mãe.

Alguns viveram, aqui, este Anúncio, a título pessoal, há muito tempo.

É isso que deve viver a Humanidade.

Maria, em contrapartida, irá preveni-los também, no mesmo momento ou em outro momento.

E isso, apenas a Fonte que pode talvez saber, e ainda, Maria irá lhes dizer para se prepararem.

Vocês terão uma convicção, um impulso.

Não esperem ouvir Maria cochichar no seu ouvido, dizendo: “atenção, dentro de 2 dias, haverá isso ou aquilo,
coloque-se ao abrigo”.

Não, não será assim, tampouco, as imagens que vão lhes aparecer.

Será a convicção íntima, Vibratória, de que o momento chegou.

Vocês não terão que se questionar, porque irão reconhecer instantaneamente a Vibração, dado que Maria é a nossa
Mãe, de todos nós.

Isso irá desencadear um processo Vibratório e eu teria tendência a chamar de verdadeira emoção do Coração, a
Vibração do Coração, da precisão da Presença de Maria.

E é, antes de tudo, um processo Vibratório e místico.

Não é absolutamente uma Maria que vai aparecer nos Céus, nem através da sua tela mental, isso é ilusão.

***



Questão: poderia desenvolver sobre o que é a transparência do Coração?

A transparência do Coração é estar na ação da Graça, ou seja, agir sem induzir ou sem esperar a menor reação.

É estar na espontaneidade e na clareza Interior.

É jamais medir, é jamais mentir, é olhar com um olhar transparente e conduzir cada sopro da sua vida (na Verdade)
para a Verdade e não para si (no ego).

***

Questão: poderia nos falar dos sons que se ouve nos ouvidos?

Os sons no ouvido e nos ouvidos são chamados de Nada, ou seja, o som da alma e o som do Espírito.

Eles fazem parte dos Siddhi, ou seja, dos poderes da alma se manifestando quando da perfuração da bainha dos
chacras relativos ao 6º e ao 7º chacras.

Há 7 sons diferentes, desde a pressão, passando pelos sons graves que vão se tornar cada vez mais agudos, até
chegar ao último som, que se reflete pelo que é chamado de Coro dos Anjos.

A música que foi composta, por exemplo, por Hildegarda de Bingen, é profundamente inspirada das suas próprias
percepções auditivas do Coro dos Anjos.

Cada som corresponde a um nível Vibratório.

Há 7 patamares.

Eles traduzem, se quiserem, a ativação, de um lado, da lâmpada da clariaudição e, sobretudo, do que é chamado
de Antakarana.

O Antakarana é a ponte de Luz que une a personalidade com a alma e a alma com o Espírito.

É o que se chama de ‘Cordões Celestes’ ou, se preferirem, os chifres da deusa Hathor, com o disco solar no meio.

Aí está o que se pode dizer desses sons.

O Samadhi, quando se instala, antes do último Samadhi, ou seja, a Alegria interna e Interior a mais profunda,
manifesta-se pela aproximação, no nível Vibratório sonoro, do Coro dos Anjos.

Como se houvesse milhares de crianças cantando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que uma sonoridade de
violinos e de milhares de violinos.

Esses sons se modulam em função dos períodos de construção do Antakarana, do seu como o Antakarana, também,
da Terra, que religa a Terra ao Sol.

É como puderam se aperceber, modificado em algumas fases da lua, em algumas fases do dia, durante as suas
meditações, etc..

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Recebam todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos.

Até muito em breve.

************
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Mensagem de 4 de agosto (publicada em 11 de agosto de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, eu os escuto.

Questão: contatar a chama gêmea é necessário para atingir a Existência?

Isso é o que ainda essas teorias um pouco lamacentas os fazem crer, que é preciso estar com alguém para atingir a Existência? 

Vocês apenas podem atingir a Existência só e único.

Existe o que se chama de famílias de almas, é completamente verdadeiro.
Existe o que se chama de chamas gêmeas, mas isso não tem qualquer implicação outra que o gênero de projeção, assim, de querer
reencontrar uma chama gêmea.

A chama gêmea é simplesmente a primeira, saída do Espírito, Criação da alma no mundo Unificado multidimensional, mas isso para
aí.

Jamais foi dito, em nenhum lugar, que se pode ascensionar porque se reencontra sua chama gêmea.

Por outro lado, o reencontro Interior com uma chama gêmea não tem qualquer especificidade de autenticidade, porque a Vibração das
chamas gêmeas é uma reconexão que pode se fazer de modo específico, mas, em nenhum caso, isso levanta qualquer possibilidade
de Existência.

Eu sei que vocês têm uma mania particular, ao nível das teorias, como essa, que é preciso encontrar sua alma irmã, que é preciso
encontrar sua alma gêmea, que é preciso encontrar um salvador, em algum lugar, para poder se salvar.

Mas eu lhes asseguro, vocês apenas podem se salvar sozinhos.
Há muitas coisas que, aparentemente, foram escritas sobre esta noção.
Mas muitas projeções foram feitas sobre isso.

Há uma realidade espiritual das chamas gêmeas que se cruzaram, talvez, no decurso das vidas.

Então, com a Revelação que aparece e as percepções Vibratórias que se afinam, pode-se efetivamente reencontrar sua chama
gêmea, no plano Vibratório, mas há 20 ou 30 chamas gêmeas, vocês vêem o que quero dizer.

Eu não digo que a chama gêmea não seja verdadeira.
Eu digo que as conclusões que são tiradas são falsas.

Questão: quando as pessoas fazem rituais para aumentar a taxa vibratória de um lugar, quais são as incidências que isso
pode ter com relação às evoluções atuais?

Eu responderia que tudo depende da intenção de cada uma das pessoas desse grupo.
Simplesmente.

Se o grupo, qualquer que seja, qualquer que seja o número de pessoas, decide aumentar uma taxa vibratória e isso é feito para subir a
Vibração, sem outra coisa escondida atrás, eu respondo por que não?

Pode mesmo ser muito bom subir a taxa Vibratória, mas me parece que se mata tudo ao dizer-lhes que a única coisa que vocês têm a
fazer é subir sua taxa Vibratória, a sua.
Porque, na força de projetar algo ao exterior, mesmo sobre um lugar ou sobre outra pessoa, será que vocês se ocupam de vocês?

Parece-me que sempre se disse a vocês que, a partir do momento em que vocês se estabelecem na Existência, no Coração, naquele
momento, seu nível Vibratório atinge o Supramental e tudo o que acontece ao redor de vocês está em relação com esta elevação
Vibratória.

Agora, e é a ponderar também, o fato de qual é o objetivo?
Será que se aumenta a taxa Vibratória para ver?
Será que é para elevar um lugar, Vibratoriamente?
Que será que há por trás?
Sobretudo a partir do momento em que há noção de grupo.

É preciso ser claro sobre o objetivo da coisa, não é?
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Há muitas meditações que foram criadas no século XX, específicas para supostamente alimentar a Luz.

É algo de muito louvável e suposto, não é ?
Mas onde está esta energia, onde está esta Vibração que aumenta?
É sempre similar: a melhor maneira de estar seguro de algo, é estar em sua Vibração do Coração e subir seu nível Vibratório.

O perigo com isso é se focalizarem, quando ainda não têm desperta a Coroa Radiante do Coração, sobre coisas exteriores e vocês
não sabem sempre para que vocês dão sua consciência e sua energia.

É toda a diferença, por exemplo, com relação aos Casamentos Celestes, onde o Conclave Arcangélico derramou energias sobre
vocês.
Não se pediu a energia.
Não, ela lhes foi dada.
É assim mesmo uma muito pequena diferença, me parece, não?
Será que vocês apreenderam a nuance?
Ela é enorme.

Num caso, se lhes leva a Consciência e a Luz Vibral.
No outro caso, se lhes reclama a Luz Vibral ou sua consciência ou a energia.
Simplesmente.

Isso necessita mesmo uma grande dose de confiança para saber como serão utilizadas essas Vibrações, essas energias, esta
consciência.

Enquanto que, quando nós derramamos sobre vocês as energias, vocês sentem, para a maior parte de vocês, os efeitos ao nível
Vibratório e o que isso pode levar-lhes, não é?

É como se eu viesse, como sempre, para lhes pedir para me darem a energia que eu vou dar lá em cima.
Vocês acreditam que temos necessidade disso?
É preciso ser um pouco lógico.

Quem tem necessidade de Consciência e de Vibração?
Quem tem necessidade de se elevar?
Como se diz, em linguagem um pouco castigada?: “é o hospital que se ‘dana’ com a caridade”.

Desculpem-me, mas é para atrair sua atenção sobre alguns mecanismos energéticos que começam a avançar por toda parte sobre
este planeta.

Entre aqueles que querem orar ou dar Vibrações para que a Terra se eleve, outros que querem dar Vibrações para que a Terra
permaneça aí onde ela está e outros que lhes dizem que é preciso alimentá-los na energia.
É assim mesmo um pouco particular, não ?

Portanto, atenção para o que é chamado de boa vontade!

A boa vontade é algo que é sempre utilizado pelo que não é a Luz Vibral.
Vão se recorrer de seu sentido de carisma, de seu sentido do Serviço, vão se recorrer, eventualmente, de sua empatia e lhes dizer que
é para o bem da Humanidade.

Vocês vêem como as coisas podem ser transformadas, porque o ser humano é um ser de Serviço e o ser humano, que está num
caminho espiritual, ele quer entrar no Serviço.
Ele quer se tornar útil.
Portanto, assim que há um chamado para qualquer coisa, é lógico que ele tem vontade de levar algo, mas não é preciso inverter as
coisas.

É a Luz que lhes leva algo, não são vocês que vão levar algo à Luz.
É assim mesmo uma pequenina diferença, não? Vocês não acreditam?
Reflitam nisso.
É muito importante.

Questão: no mesmo estado de espírito, o que é dos grupos de orações para curas?

Por que não ?
Eu respondo que, aí, o problema é que vocês entram também numa dinâmica que é muito honrosa e, aí, não há lado para onde vocês
devem trafegar a energia, porque vocês oram, vocês levam a energia para a cura de alguém.

Mas, ainda uma vez, mesmo se há ainda muitos terapeutas necessários (vocês ainda estão na terceira Dimensão, portanto, aí, se está
frente, como diz Anael, a uma verdade relativa e não absoluta), chega um momento preciso, ao nível de sua consciência, quando vocês
tocam o Coração do Coração, como se diz, e não o Coração da cabeça, quando as Vibrações se ativam, em Verdade, ao nível do
chacra do Coração e da Coroa Radiante.

Se vocês participam desse gênero de processo, que vai acontecer?
É muito simples: seu Coração vai se apagar, porque vocês recaem na dualidade.

Vocês não podem pretender permanecer na Unidade e se interessar pela dualidade.
Portanto, não é algo de negativo, mas tudo depende do nível de consciência em que vocês estão, vocês, e, quando eu falo do nível de
consciência, não é ao nível da crença, é ao nível de Vibrações.

Compreendam bem que é muito louvável que haja seres, ainda, que orem por outros seres.
Isso, é completamente justificado, mas, a certo nível de Consciência, se vocês mesmos acedem à Coroa Radiante do Coração, eu
duvido muito que a Vibração se amplifique a partir do momento em que vocês fazem isso.

Portanto, não é nem positivo, nem negativo, é uma verdade relativa segundo seu próprio nível de consciência.



Portanto, não é nem positivo, nem negativo, é uma verdade relativa segundo seu próprio nível de consciência.

Questão: quais são as Vibrações interiores que eu vivi durante duas horas, no corpo?

O Fogo que penetra.
Portanto, é muito bom.

Quando o Fogo se acende na escala do corpo inteiro, isso faz parte de Vibrações intensas em todo o corpo, com formigamentos por
toda parte.

E, caro amigo, isso não deveria inquietá-lo, o que deveria inquietá-lo é não vibrar assim todo o tempo.

Isso vai perdurar, não se inquiete, mas vem por pequenos toques, não é?, porque se você tivesse tudo de um golpe, você teria já
partido desta Dimensão, você desapareceria literalmente, mas é exatamente isso que está chegando.

Alguns de vocês começam a perceber Vibrações, seja sobre os chacras ou na escala do corpo, formigamentos, pressões em
diferentes lugares.
É exatamente o que está acontecendo, mas nós vamos progressivamente e vocês vão progressivamente, em relação a isso.

O que os encaixa, hoje, mesmo sem se darem conta, se pudessem fazer uma viagem no passado e se viessem desse passado hoje,
sem ter passado o tempo em que as energias são derramadas sobre o planeta, mas os grelharia, literalmente, abertos ou não abertos,
aliás.

E há pessoas que medem as Vibrações, as Vibrações do planeta são profundamente diferentes do que eram.
Eu faço alusão a algumas dezenas de anos.
As primeiras primícias da chegada do Supramental foram perfeitamente descritas por Sri Aurobindo.
O primeiro contato da primeira energia do Supramental tocou a Terra em agosto de 1984, portanto, é bastante recente.

Mas se vocês transpusessem alguém que estava vivo em 84, diretamente de 84 para hoje, ele não permaneceria vivo um segundo.
É o princípio da rã que aquece.

Questão: há uma relação entre o início dessas energias em 1984 e as supernovas?

Há uma relação múltipla.
Primeiro, o que chegou em 84 são as primeiras efusões do Espírito Santo que era uma das primeiras polaridades.
O Espírito Santo foi retransmitido pelo sol central desse sistema solar, ou seja, o sol central que é Sírius, veiculado desde um sinal
extremamente distante e que acompanhava Maria, em seu retorno a sua Vibração, que não estava ainda presente.

E, em seguida, se juntaram, muito mais recentemente, um duplo componente muito mais potente que está ligado, de um lado, a
impulsos de Luz vindos diretamente do Arcanjo Metatron.
Isso foi representado pela explosão de Beltégeuse (os ombros do gigante, como ela é chamada), ou seja, esta estrela, esse sol, que se
tornou uma supernova.

E essas irradiações de supernovas chegaram já sobre a Terra bem antes desta época de transformação, não sem mais quando, mas,
em outros países, eles viram luzes, como essa, durante várias semanas.

Então, se querem, obviamente, há uma mecânica celeste que corresponde a chegadas Vibratórias muito específicas.

Há também o sistema solar que se desloca em sua totalidade e que vai se colocar, dentro de pouco tempo, sob a influência da
Irradiação Galáctica, da Onda Galáctica vinda de Alcyone, ao nível das Plêiades, hein?

E há, também, regularmente, outros impulsos ligados às supernovas ou a emissões de Radiações gama que chegam sobre o planeta e
que têm por objetivo prioritário transformar a consciência do ser humano.

Portanto, há múltiplas fontes de Irradiação de Luz Vibral.

Vocês sabem que o que foi chamado de Ultravioleta (ou partículas adamantinas) é a influência, se querem, do Arcanjo Miguel que teve
êxito, o primeiro, a penetrar o sol.
É, aliás, a missão principal de Miguel, que foi perfeitamente descrita por Steiner, que é uma missão Crística.
É por isso que vocês ouvem frequentemente falar de Cristo Miguel e da nova Tri-Unidade onde Miguel está muito presente.

Questão: quando você diz que Miguel é o primeiro a ter podido penetrar o sol...

Como entidade exterior a esse sistema solar, sem estar preso pela matriz.

Questão: qual é o papel de Miguel com relação a nossos corpos de Existência, reagrupados no sol?

Liberá-los: é o que ele faz, até agora, através da desconstrução.

Lembrem-se também o que foi dito: o conjunto de seu DNA e de sua consciência compreende uma parte não negligenciável, se não é
a mais importante, que corresponde à codificação Vibratória dos DNA Arcangélico e Mariano e também de suas linhagens.

Portanto, Miguel pôde penetrar o sol e criar, no final do ano, eu creio, e após a intervenção do Arcanjo Jofiel, um arco elétrico de
comunicação essencial entre a Terra e o Sol.

É isso que permitiu a instauração dos Casamentos Celestes e, portanto, a chegada da Frota Mariana ao redor de seu sol.

As frotas de Dimensões elevadas não podem passar pelo que se chama de portais intra Terrestres que, eles, são limitados aos seres
de 3ª e 5ª Dimensão.

Os seres vindos de dimensões as mais elevadas são obrigados a penetrar pela porta do sol, que havia sido fechada pelos maus
rapazes, não é?



Questão: portanto, foi Miguel que reabriu esta porta?

Sim, é a estrita Verdade.
E quem preparou, portanto, o retorno de Ki-Ris-Ti. 

Ki-Ris-Ti, o Mestre da Luz, ou Cristo, é o logos solar, ou seja, ele compreende o conjunto dos veículos de Existência.
Vocês são portanto, todos procedentes, ao nível desse material de carbono que habitam, de um impulso genético, ligado a Maria, que
criou este universo e, também, do impulso Crístico que se manteve, apesar da falsificação.

Cristo programou esta missão desde muito tempo.
O sol está diretamente religado a esta porta multidimensional que vocês são, vocês, também, certamente.
Foi preciso estabelecer uma ligação e uma reconexão com o sol.

Eu já lhes contei que, quando era jovem, eu vivi meu reencontro com o Fogo através de uma meditação frente ao sol.
É esse Fogo que me despertou, literalmente.
Eu fui capaz de estabelecer, mesmo se não podia ali ir naquele momento, uma comunicação com o que eu sabia à época, ser o corpo
de Existência, que desencadeou o despertar.

Portanto, se querem, o sol tem um papel essencial em sua história, porque ele é, ao mesmo tempo, vocês mesmos, nos mundos
Unificados, mas ele é a sede também de certo número de reações eletromagnéticas que resultam do fechamento gravitacional, o que
explica a sensação de calor quando vocês estão num corpo de carbono que absolutamente não existe mais quando vocês estão no
corpo de Luz ou no corpo de cristal ou em outro corpo.

Questão: a Presença de Maria no Interior do Coração pode nutrir o corpo? E a longo termo?

Perfeitamente.
Isso pode ser possível, dadas as circunstâncias energéticas que há, atualmente, se vocês são capazes, realmente, de engolir esta
energia.

Não há qualquer ração para que lhes falte o que quer que seja.
Há seres que passam meses sem comer, sem fazer jejum, simplesmente porque as Vibrações os nutrem.
Nós lhes falamos também do néctar dos deuses, não é?

Questão: de certa maneira, penso que isso é muito prazeroso.

E nós também.
Toda a dificuldade, se você compreende bem, é que a Revelação desse corpo de Existência é, acima de tudo, bastante recente.

Houve, como lhes explicou Um Amigo esta tarde, o que era chamado de corpo espiritual ou o corpo Divino.
Vocês tiveram tanto descrições do corpo etéreo, do corpo astral, tanto vocês observaram que não tiveram qualquer descrição possível
do corpo espiritual ou do corpo Divino.

Os tibetanos falavam de gotas vermelhas e de gotas brancas.
Isso mostrava sua incapacidade real e, mesmo em minha vida, para penetrar nesse corpo de Existência.
Não havia qualquer definição.
Havia palavras poéticas.
Havia corpo imortal, corpo sem costura, corpo de Glória.

Alguns até mesmo representaram, dentro de uma iconografia, tanto judeu-cristã como New Age, um corpo com a Luz ao redor.
É uma visão do Espírito, porque ninguém podia saber o que era.
Então, hoje, dêem-se conta do desafio.

Nós estamos, através das Vibrações, fazendo-os viver, fazendo-os ir pelas injunções, porque nós lhes dizemos, porque vocês vivem
vocês mesmos, para algo que lhes é totalmente desconhecido.

A melhor prova de que vocês têm acesso a esta Existência é a capacidade para se estabelecerem na Vibração do Coração e na
Alegria, porque, a partir daquele momento, nós sabemos pertinentemente que, no momento vindo, vocês se juntarão ao corpo de
Existência.

Mas, vocês sabem, sobre a Terra, infelizmente (de nosso ponto de vista, mas não do ponto de vista desses seres, não, não é infeliz, é
sua escolha), no momento a que chamei de planeta grelha, no momento em que todos os corpos da Existência vão voltar para a
consciência limitada, há os que vão poder, na Vibração (por intermédio de uma Merkabah ou por intermédio, para aqueles que devem
guardar esse corpo biológico, dos Anjos do Senhor e das Embarcações de Luz das Forças Vegalianas), de algum modo, fusionar (se
é que se possa ser chamada uma fusão, é, antes, uma dissolução) e a Consciência se investir totalmente nesse novo corpo.

Mas haverá também seres espirituais que terão acendido a Coroa da cabeça, que verão o corpo de Existência, mas que não terão o
impulso Vibratório suficiente para ali mergulhar.

Mas lembrem-se que a 3D dissociada não deve mais existir, quer dizer que o corpo de Existência e o corpo de carbono serão
transportados em lugares de 3D Unificada (muitos, sobre Vega da Lyra, aliás, que têm uma grande experiência das estruturas de
carbono.

Naquele momento, haverá uma espécie de aprendizado ou de reaprendizado da capacidade para Vibrar até a Existência.

A grande diferença é que não haverá mais sofrimento, porque o corpo de Existência não estará mais cortado da Consciência, na
experiência de carbono.

Da mesma maneira, quando Um Amigo lhes diz que, por exemplo, um Arcanjo está em sua forma de 5ª Dimensão antropomórfica e,
quando ele passa os limiares que o fazem ir em sua Dimensão original, será que, no entanto, a forma de 5ª Dimensão desaparece?
Não.
É o princípio do holograma.



É o princípio do holograma.

A Consciência de Miguel pode estar em milhares de lugares ao mesmo tempo, tanto na 5ª Dimensão como nas outras Dimensões.

Não há mais separação, não há mais cortes, portanto, mas haverá um trabalho a fazer para poder reencontrar a verdadeira liberdade,
ou seja, poder aceder aos estados multidimensionais.

Então, há outros, em contrapartida, que não terão aberto nada, absolutamente.
A estes, será obrigatório também colocá-los frente a seus corpos de Existência, mas o trabalho será muito mais longo.
O reaprendizado será mais longo, mas, ainda uma vez, não se fará mais nas noções tais como as conheceram, tais como nós as
conhecemos nesse mundo.

Questão: após esta fusão com o corpo de Existência, qual será a próxima etapa?

A que você quiser.
Não há mais qualquer limitação, de forma e de dimensões.
Vocês poderão ir em seus sistemas solares de origem.
Vocês poderão ir visitar seus diferentes pilares.
Tudo lhes será acessível.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Caros amigos, eu lhes desejo uma muito boa noite e muito boas Vibrações, muito bons sonhos e lhes digo até muito breve.
Nós velamos sobre vocês.
Até breve.

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

E bem, Caros Amigos, estou extremamente contente de encontrá-los.

Eu venho, hoje, falar-lhes um pouco do que representa o princípio da Cruz.

Então, Caros Amigos, para mim, a coisa mais simples não está no nível espiritual, está no nível da linguagem e das
tradições populares (o que está presente, pelo conceito de Cruz, em todas as civilizações) que me parecem o mais

importante e também os dados históricos e não unicamente espirituais.

Primeiramente, nós vamos partir da linguagem, porque vocês sabem (vocês tiveram, no ano passado, a Revelação
das Chaves Metatrônicas) da importância da linguagem permitindo passar ao Verbo.

Isso, era já algo importante.

É o único elemento que eu lhes darei sobre isto, sem isso eu seria puxado pelas orelhas pelos Arcanjos, não é.

Mas há uma ligação direta.

***

Em seguida, no nível do imaginário, o que acontece ao nível da Cruz?

As primeiras expressões que vocês têm no ocidente, quando vocês dizem: “você pode fazer uma Cruz em cima”, isso
que dizer o quê?

Isso quer dizer que a coisa não vai existir.

Há também uma expressão, quando dizem: “é a Cruz e o estandarte”.

Isso quer dizer que é algo que lhes parece extremamente complicado.

E, além de tudo isso, o mais simples da linguagem universal é quando você não sabe ler e escrever (eu digo que hoje
é extremamente raro), pedem-lhe para fazer uma cruz.

***

A Cruz é algo sobre o qual atrai a sua atenção e a sua Consciência, seja através da assinatura ou através do fato de
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dizer qualquer coisa, pode-se fazer uma Cruz em cima.

Também, quando vocês querem, por exemplo, responder a questões onde há vários quadrados. Como isso se
chama? Vocês têm que fazer uma Cruz na resposta correta, não é (ndr: Questionário de Múltipla Escolha).

Vocês vão também responder aos questionários, colocando Cruz ou não colocando Cruz.

Tudo isso reflete o fato de atrair a atenção e a Consciência sobre algo.

***

Então, depois, é claro, a Cruz é onipresente na História da Humanidade.

E eu não falo, obviamente, do cristianismo.

Há, em diferentes civilizações, a utilização de diferentes formas de Cruz.

Há desenhos [‘motifs’] ou representações alegóricas e simbólicas relacionados, por exemplo, com a Cruz hindu que foi
invertida e que se denomina Swastika, que é, de fato, um símbolo ligado a algo particular, no nível da história do

século XX.

Há também os Cruzados e as Cruzadas.

Há também, em civilizações muito antigas, das quais vocês não têm mais elementos históricos à disposição, onde a
Cruz era onipresente.

Esse foi o caso na Lemúria, na Atlântida, no reino dos Nefilins.

***

Agora, no nível da Luz, a refração da Luz se faz segundo um ângulo reto e feito uma Cruz.

Essa Cruz, que foi descrita por vários místicos, com referência a esse final dos tempos que vocês vivem.

***

Então, a Cruz também foi repetida, é claro, de maneira muito mais transformada, que foi a Cruz de CRISTO.

Primeiramente, CRISTO foi crucificado sobre um suporte.

É muito difícil matar alguém sobre uma Cruz, não é, porque é algo destinado a fazer sofrer.

A Cruz então representou, evidentemente, o símbolo, não de CRISTO, mas da igreja católica romana ou ortodoxa.

Eu repito, não é o símbolo de CRISTO.

O símbolo que foi criado pelas igrejas católicas e pelas igrejas ortodoxas e pelo conjunto das igrejas querendo, assim,
significar o sofrimento, mas também, de algum modo, a promessa de uma redenção, não é?

Até aí, vocês me acompanham.

***

Lá onde eu quero chegar, é que no nível dos Mundos Unificados, como dissociados, a Cruz representa, antes de
tudo, o momento em que há uma conexão e uma transformação.

Essa transformação, ligada ao cruzamento como lhes foi dito, de dois eixos, significa que a atenção, a intenção e a
Consciência se colocam sobre o que eu denominaria um nó.

Um nó que está ligado a uma transformação.

Mas também a uma resolução.

Tudo isso para lhes dizer que é exatamente isso que está prestes a acontecer e que acontece nessa Terra.

A partir do momento em que a Cruz é traçada, a atenção, a Consciência da humanidade e dos indivíduos, nesse
mundo, é levada a um fenômeno reparável de diferentes maneiras: reparável em meio ao Éter, reparável em meio à

astronomia, reparável também em meio ao homem.

***

Alguns de vocês falaram da Cruz no homem.

Então, essa Cruz no homem, ela é extremamente importante.



E onde é que essa Cruz está?

Ela está ligada à Ascensão, ao longo da coluna vertebral, através de algo muito preciso.

Vocês tiveram, lembram-se, no ano passado, as Núpcias Celestes que foram realizadas em 12 etapas.

Vocês tiveram, depois, as Sete Etapas.

Vocês tiveram, ao final das Sete Etapas, o despertar do Fogo do Éter e do Fogo da Terra.

E, efetivamente, no ser humano, existe uma Cruz que foi ilustrada pela passagem situada ao nível do pescoço.

A Cruz sendo simbolizada pelo homem em pé, com os braços estendidos.

Quer dizer que há um ponto de focalização correspondente à noção de acesso a algo que era incognoscível, que era
inacessível, anteriormente.

É então uma Revelação, uma atenção, uma intenção que se coloca em um ponto preciso, localizado no nível do
espaço, do tempo e dos quatro Elementos, como lhes disseram.

E esse ponto existe no Homem.

Ele está ligado ao que é denominado a Séphira invisível, Daath, isto é, a ‘porta do Conhecimento’ que, como por
acaso, corresponde ao que vocês chamam de 10ª Lâmpada.

UM AMIGO, no Yoga Celeste, ilustrou a passagem de um estágio abaixo da garganta, para o estágio acima da
garganta, pela reversão da posição dos dedos.

É exatamente isso que vocês vão viver amanhã, em nível coletivo.

Quando eu digo amanhã, eu deveria dizer, pelo contrário, a partir de hoje e nos próximos dias.

A Consciência da humanidade tem de se ver obrigada a colocar sua atenção e sua intenção em um processo novo e
inédito correspondente também à resolução, no nó, à transformação e à reversão.

Esse ponto que é ilustrado no homem corresponde, como vocês  viram, ao que é denominado a 10ª Lâmpada.

A 10ª Lâmpada equivale ao que poderia ser chamado de Comunicação com o Divino.

A Comunicação com a Luz enfim se tornou possível.

Não mais através de uma abordagem progressiva, como foi realizado nos anos anteriores e durante as Núpcias
Celestes, já que, lembrem-se, o Fogo tocou a Terra e o Fogo do Éter despertou.

Na época atual, as Núpcias Celestes irão se seguir, agora, pelas Núpcias Terrestres que correspondem ao encontro
no centro da Cruz.

Então, vocês estão diante de um evento importante, em meio à Consciência da humanidade, ilustrado em sua
Consciência individual, ilustrado em seu corpo, como em meio à humanidade, e, especialmente, em meio às posições

planetárias, disso vocês sabem já desde muito tempo.

***

As configurações astrais, astronômicas e astrológicas que acontecem amanhã só ocorrem a cada 26.000 anos.

Então, vocês estão diante de um evento importante, no plano da Consciência e também do destino.

É o momento em que a atenção e a intenção de cada ser humano devem cruzar um caminho ou outro e resolver o
antagonismo que possa existir entre uma orientação vertical e uma orientação horizontal.

É isso que está prestes a acontecer, no homem como na Terra.

Isso não quer dizer, novamente, que vocês chegaram ao extremo final, mas que o caminho está comprometido,
completamente, não há mais como voltar atrás.

Assim, a humanidade vai ser obrigada, de algum modo, a estar consciente sobre a realidade da Luz.

É, efetivamente, durante esse período, que, no nível da Consciência coletiva da humanidade, a Luz deve emergir do
meio das Trevas.

***

Isso corresponde também, como lhes foi preanunciado, ao retorno do Mestre da Luz em meio à sua Consciência.

É o retorno dos Filhos Ardentes do Sol.

É o retorno dos seres que estavam separados da sua Ilusão em meio a essa matriz, ou seja, o retorno dos Corpos de
Estado de Ser.

Tudo isso está a caminho e se revela em meio à Consciência coletiva, isto é, ninguém poderá não ver essa Cruz.

Então, naturalmente, alguns irão perguntar: “será que vamos ver a Cruz no céu?”

Ela é visível ao nível dos planetas.

Obviamente, a partir do momento em que a Luz Vibral encontrar a Luz que foi falsificada, isso se expressa por um



relâmpago e por uma Cruz.

O que não quer dizer que essa Cruz será visível, amanhã, mas que ela está em via de manifestação.

Os sinais no Céu e a Cruz no Céu irão firmar, de maneira visível, o que a humanidade vai viver quanto à falsificação e
ao restabelecimento da Verdade.

Aí está essa etapa fascinante que vocês terão que viver.

***

SRI AUROBINDO lhes revelou a aproximação da Luz vindo “destruir” as ‘franjas de interferência’ que os isolam em
meio a este mundo.

Como sabem, os envelopes isolantes foram, não extintos (sem isso, vocês não estariam mais aí), mas desagregados,
gradualmente, já há vários anos.

Mas esse trabalho foi reforçado pelas Núpcias Celestes permitindo, se o desejarem, preparar o que chega amanhã.

Lembrem-se também, quando se falava do corpo humano, que vocês tiveram as 12 etapas das Núpcias Celestes,
correspondendo aos 12 trabalhos de Hércules e também ao trabalho de reinstalação, não mais das 7 Lâmpadas, mas

das 12 Lâmpadas, em meio à humanidade, em meio à Terra e em meio ao homem despertado.

Após o trabalho dessas 12 Lâmpadas e dessas 12 semanas, houve a ativação das Sete Etapas.

São as Sete Etapas que vocês percorreram que os elevaram, por um lado, ao nível do sacro e também ao nível do
pescoço, aí onde se realiza a Cruz.

A Cruz está diretamente associada à Reversão.

***

Mas o elemento mais importante, efetivamente, é esse conceito de passagem e esse conceito de cruzamento.

Cruzamento que faz com que se tenha “antes da travessia” e “depois da travessia”.

E após o cruzamento, nada jamais é o mesmo.

Isso implica em transformações.

Essas transformações são antes de tudo uma transformação da Consciência.

E, como lhes foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL, durante a ‘desconstrução’, passou-se, no momento das Setes
Etapas, para a ‘destruição’ - não da vida, bem ao contrário - mas a destruição da Ilusão, da falsa vida.

Isso significa dizer que os Elementos, hoje, se manifestam, evidentemente, no nível do seu mundo e irão se
manifestar, cada vez mais violentamente, para restabelecer a Verdade.

Lembrem-se: lagarta ou borboleta.

Não precisa chamar de catástrofe e de destruição o que é um despertar e uma transformação.

Portanto, é claro, segundo o ‘ponto de vista’ e segundo a Vibração da Consciência da qual são portadores, vocês vão
chamar isso de ressurreição ou de morte.

É conforme vocês são lagarta ou vocês vão se tornar borboleta, e vocês desejam permanecer lagarta ou
verdadeiramente se tornar borboleta.

***

Quando eu digo vontade, isso não é vontade. Vocês sabem.

Vocês ainda tiveram o Arcanjo MIGUEL que expressou isso pela passagem de CRISTO na Cruz.

É o momento em que se remete totalmente à Luz.

E esse, é o desafio.

Vocês tiveram algum tempo, algumas gerações, para se prepararem para viver o que é para viver.

Então, é algo que data não de hoje, visto que já, durante a criação da Atlântida, essa etapa que vocês vivem, foi
preparada desde muitíssimo tempo.

Ela foi iniciada, ela foi programada para permitir o fim da Ilusão e colocar enfim uma Cruz sobre a Ilusão e voltar para
a Verdade.

Aqui está, se vocês desejarem, o período no qual vocês entraram.

Eu sempre disse que a França era ao mesmo tempo um país que tinha uma cabeça dura, mas que estava, de
maneira privilegiada, eu diria, isolado dos eventos climáticos.

Vocês têm tido pequenas misérias, mas que não são nada, comparado ao que vivem outros povos e outros locais da



Terra.

Mas os Elementos irão se manter tranquilos ainda durante certo tempo, ou então eles serão episódicos e efêmeros.

***

Eu lhes falei longamente, também, sobre a realização da Cruz através da Revelação do Fogo.

Esse Fogo estando presente no nível da Terra, nas entranhas da Terra, em cima do núcleo Cristalino e,
naturalmente, no que vocês denominam vulcões.

Até agora, eu havia dito que o principal sinal - que, aliás, havia sido anunciado por vários profetas e visionários -
correspondente à imagem de todos os vulcões do cinturão de Fogo do Pacífico, vai agora induzir o que eu já havia

dito, ou seja, o despertar de todos os vulcões.

O despertar de todos os vulcões não vai ocorrer amanhã.

Mas, pelo fato da Cruz e pelo fato de que a atenção da humanidade está voltada a alguns eventos tocando os
elementos, mais nada poderá ser como antes.

Ou seja, a humanidade vai tomar Consciência, independentemente do caminho de cada um, em meio a essa
humanidade, de toda a falácia, de tudo o que foi ocultado.

É o papel da Luz.

***

Eu lhes disse que no nível individual, desde o mês de maio-junho, desde a instalação das últimas Etapas, muitos
seres humanos teriam mais dificuldade para sentir a Alegria, contrariamente à Revelação das Núpcias Celestes, e à

vivência das Núpcias Celestes.

Isso foi simplesmente porque o tapete foi retirado.

Precisava ser limpo, livre de poeira.

Como disse CRISTO: “mantenha a sua casa limpa”.

É esse o trabalho que vocês têm que fazer e que vocês têm que continuar a fazer, de maneira muito mais intensa, nas
próximas semanas e meses.

Ou seja, vocês se clareiam, ajudados nisso pela Revelação das últimas Chaves Metatrônicas e das últimas Estrelas
de MARIA que fazem parte, aliás, das Chaves Metatrônicas.

É isso que vai permitir ter êxito o trabalho da Cruz.

É isso que vai permitir passar a outra coisa.

Aí está o que corresponde à passagem da Cruz.

***

Portanto, não vejam ali muita analogia com CRISTO e com a história histórica.

Porque, como sabem, o símbolo da Cruz foi, ele também, falsificado.

Quer dizer que lhes representaram CRISTO na Cruz melhor do que na Glória.

E a razão da Cruz ter sido utilizada pela segunda guerra mundial.

Certamente vão se servir outra vez de outros símbolos de Cruz falsificados para impedi-los de viver a verdadeira
Cruz, que é esse famoso cruzamento, essa resolução, essa reversão e esse nó de Consciência que lhes permitem

aceder à liberdade.

Há um processo de Reversão que ocorre, como eu havia dito, no nível da garganta.

Há outra Reversão que ocorre, que é aquela do momento final em que deixarem esse corpo para penetrar, com toda
Consciência, no seu Corpo de Estado de Ser.

Essa Reversão ocorrendo na Merkabah, ou 13º Corpo, ou Veículo Ascensional.

Isso que vocês vivem ao nível da Cruz, agora, é o que poderá se chamar de pequena morte e não de grande morte
que, de fato, é o grande despertar.

É o momento em que tomam Consciência, em meio à humanidade, do Estado de Ser.

E é por isso que o Anúncio de MARIA deve acontecer nesse período capital.

Isso não quer dizer tampouco que irá acontecer amanhã.

É um momento às vezes, como vocês dizem, crucial na História da Humanidade.

Vocês passam pela Cruz.



Mas não se deixem enganar pela Cruz, por exemplo, de punição.

Isso que vem não é absolutamente uma punição.

Isso é uma Revelação.

E há muitos seres que estão em meio a religiões que vão ali ver uma punição.

Mas não há punição.

Como podem imaginar, ou mesmo apenas supor, que há uma punição para a humanidade?

Não.

Há uma liberação para a humanidade, mas essa liberação, ela passa pela destruição de algumas Ilusões.

E essas Ilusões estão prestes a se dissolver sob os seus olhos, em vocês, como no seu exterior.

E, novamente, quando as últimas Chaves forem reveladas, não somente vocês não poderão mais trapacear, como
vocês não poderão mais dissimular.

Vale dizer que deverão aceitar ser o que vocês são e ser o que vocês se tornam.

Vocês não poderão mais ter qualquer máscara.

Vocês não poderão mais estar em uma máscara, ou escondido de vocês mesmos.

Mas, principalmente, vocês não poderão mais se esconder dos outros.

É a Revelação da Luz, permitindo-lhes viver as últimas etapas, então, de passar pela Cruz.

Etapa crucial, se o é - isso quer bem dizer o que isso quer dizer - ilustrado pelos eventos astronômicos, nesse
Sistema Solar, mas também pelos fenômenos galácticos resultantes da Luz Metatrônica.

E como sabem, a Luz Metatrônica, ela vem, é claro, de Alcyone, d'A Fonte, mas ela é transmitida principalmente por
Bételgeuse, a estrela super gigante que se tornou uma supernova, e cuja Luz, com os primeiros impulsos, atingiu
vocês no ano passado, quando Nibiru foi desviado e quando as Chaves Metatrônicas, as cinco primeiras Chaves,
foram reveladas através da língua silábica original e do Verbo OD-ER-IM-IS-AL e que serão completadas, de novo,

pela intervenção da Luz Metatrônica.

***

Vocês então vão viver, em meio à sua Consciência, em meio ao seu corpo físico e em meio às suas estruturas sutis,
um bombardeamento de Luz que vai permitir aglutinar, ao redor de vocês e no seu interior, as partículas da Luz

Vibral, partículas Adamantinas que vão poder se estruturar como uma lona.

Se vocês quiserem, é como se a lagarta tecesse o seu casulo.

Vocês, vocês vão preparar a lona.

Vocês vão realmente tecer o casulo de Luz Vibral, à sua volta, para aqueles que ainda não o fizeram.

Esse trabalho vai se realizar, naturalmente, cada um no seu ritmo, naturalmente, em um tempo limitado.

Esse tempo limitado sendo o tempo consagrado aos Elementos para destruir a Ilusão.

***

Como sabem, para aqueles que se interessam, muitas transformações elementares estão em curso.

Através do Fogo, como eu havia dito.

Através da Água e do Ar, que ainda não se manifestaram.

E, certamente, o último Elemento, amanhã, que é a própria Terra, permitindo a Revelação do quê?

Disse-lhes também, do Éter.

Ou seja, o momento em que a Luz se torna realmente visível, em vocês, pela Vibração, e muito em breve no nível dos
Céus.

O Arcanjo MIGUEL havia dito para observarem os Céus.

Muitas modificações nos Céus aconteceram, agora, antes do início das Núpcias Celestes.

Então, as pessoas dizem: “mas, eu, eu não vi”.

Mas vocês acreditam que o Céu que existe é o que está acima de vocês?

O Céu, ele está por todo este planeta.

E as zonas onde se revelaram os fenômenos luminosos são as zonas que foram extremamente provadas pelas
transformações, não é.

E, hoje, esses fenômenos úmidos se mostram reforçados, como vocês viram ainda há alguns dias.

É o advento da Luz.



Eis o significado profundo da Cruz, tal como desejaram ocultá-lo de vocês, através não do significado da Luz, mas do
significado do sofrimento.

Vocês veem, toda a diferença, é como se pode manipular um símbolo, existente bem além dessa Dimensão, para
transformá-lo, ele também, em algo não tão bom que não é nem bom, nem ruim, mas que é simplesmente um ponto

nodal onde a Consciência se transforma.

É o que está em curso para vocês e que vocês vivem, no nível Vibratório, agora, para alguns, desde certo tempo.

Aí estão alguns elementos que eu quis dar para atrair sua atenção e sua Consciência sobre esse fenômeno.

***

Então, Caros Amigos, eu vou me permitir almejar uma boa continuação.

E lembrem que vocês não têm outra coisa a seguir do que vocês mesmos e a Luz, e nada mais.

E que a Luz jamais está, jamais, em meio a algo federado ou estruturado.

Vocês devem encontrar a liberdade.

Vocês de encontrar a autonomia.

Isso é muito importante.

Tem se feito o máximo, os Arcanjos, as Forças da Confederação Intergaláctica, para aliviar o peso da subordinação e
para permitir-lhes aceder à Luz que chega à Terra.

Mas vocês devem também estar conscientes de não mais dar a sua Consciência a coisas que não merecem.

É a única maneira de estarem livres e de serem verdadeiros e Autênticos com vocês mesmos.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas saudações e lhes dou todas as minhas bênçãos.

Então, hoje, vamos continuar as questões/respostas.

***

Questão: o que significa “ver-se tal como se é”?

Então, é sobretudo o que você esconde de você mesmo.

É preciso primeiro iluminar a poeira, isso eu já disse.
E, assim que a poeira estiver iluminada, não há mais que ali se interessar.

E, naquele momento, somente naquele momento, irão se revelar as diferentes facetas da Verdade da Luz que você
é, mas não antes.

Isso quer dizer que você vai começar a se aperceber de que você não é este corpo, não unicamente na ideia, no
pensamento, mas na Verdade Vibratória.

Você vai se identificar, Vibratoriamente e com consciência, com cada uma das suas quatro linhagens e também em
função da sua origem estelar.

Mas a primeira fase, como já disse há um mês, é aceitar ver a poeira.
E, assim que não houver mais poeira, que a casa estiver limpa, como dizia CRISTO, naquele momento, assim que as

últimas Chaves da Luz Vibral forem divulgadas sobre a Terra, naquele momento, você poderá se ver tal como é, e
não tal como lhe remete a imagem do espelho.

Quer dizer que a Verdade irá se sobrepor, no plano Vibratório, com a ilusão.
Isso faz parte também do que foi dito, ou seja, as partículas da Luz Vibral que começam a se acumular mesmo em sua
estrutura física, dando-lhes, para alguns, essas dores ao nível dos chacras, ao nível das lâmpadas e também essas

Vibrações que vocês percebem em seus corpos.

E haverá um belo dia em que, quando forem se olhar no espelho, vocês não vão ver mais o corpo físico que vocês
são.

E, quando se olharem no Interior, verão a mesma coisa.
Vocês verão animais engraçados.

A dificuldade será sobretudo para aqueles que estiverem muito identificados com a sua forma, que foram persuadidos
de poderem manter esta forma na Verdade.

Sempre lhes disseram que vocês não eram este corpo.
Aí, vocês vão descobrir que é a estrita Verdade.

Na Verdade, vocês são outro corpo.
Isso faz revolver as bicicletas mesmo, hem?
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***

Questão: como vai se manifestar o que vamos ver, mas que não queríamos ver?

Vai ser manifestado sob forma da visão, como disse NO EYES, do que vocês são, ou seja, que vocês passam, nós
passamos todo o nosso tempo, quando estamos encarnados, projetando uma imagem exterior.

E nós somos persuadidos de que a imagem que nós projetamos corresponde ao que idealizamos no nosso interior.
Mas não é a Verdade.

É uma parte da Verdade.

Do mesmo modo, vocês têm a impressão de serem honestos, de serem bonitos, de serem isso, de serem aquilo, e
bem, não é a Verdade, mas sim uma projeção através da exteriorização da consciência na limitação do que se quer

que os outros vejam.

Mas há também o que se quer se ver, a si mesmo, que não corresponde de forma alguma à Verdade.
Mas lembrem-se, agora, isso foi dito várias vezes por ANAEL.

Muitas pessoas, mesmo no nível espiritual, em meio a grupos, na vida, enganam.
Elas enganam estando persuadidas de que os outros não as veem enganar.

Mas, quanto mais a Vibração se elevar, mais vocês percebem quando o outro engana, e vocês, vocês não percebem
que vocês enganam.

Em breve vocês não poderão mais enganar, aos outros como a vocês mesmos.
Tudo o que eram zonas de sombra, poeiras, vai lhes aparecer.

Então, isso não se refere a uma visão pelos olhos ou pela visão Interior.
Quando eu digo que isso vai lhes aparecer, isso vai se tornar evidente, como todos os medos que vocês não queriam

ver, os problemas que vocês não queriam ver, vão saltar-lhes à frente, como se diz.
Isso já começou, para alguns.

O objetivo não sendo o de trabalhar, de saber por que, como, qual é a causa e tudo isso, mas aquiescer, ver, aceitar
que a Luz lhes mostre isso.

Isso se chama ‘ser autêntico consigo mesmo’, pois na Vida, qual é aquele que jamais escondeu alguma coisa, sobre
as suas atitudes, sobre os seus comportamentos, sobre a imagem que ele quer deixar-se ver no exterior?

Bem, tudo isso não será mais possível.
Nos mundos Unificados, vocês não podem esconder nada, mesmo os seus pensamentos.

Eles se difundem nos universos, inteiramente.

Vocês não podem, por exemplo, pensar de uma entidade, alguma coisa, escondendo dela, pois instantaneamente,
onde ela estiver nas Dimensões, ela vai recebê-lo.

Não há mais amortização ligada à matéria.
Portanto, vocês não podem esconder mais nada.

***

Questão: tomar consciência de um problema é suficiente?

É preciso aceitá-lo no interior de si.
Você sabe, na evolução do ser humano, há anos, muitas coisas se eliminam.

Certamente, compreendem-se coisas, sobretudo no nível do caminho espiritual.
E, depois, há coisas que pomos de lado, porque recusamos vê-las ou porque não se sente bem com isso.

Não é uma questão de ter culpa, é simplesmente de aceitar vê-las.
É profundamente diferente.

Assim que for vista, é preciso, obviamente, em alguns casos (se vocês quebrarem algo), é preciso agir fisicamente.

Se houver dores físicas, é preciso agir também energeticamente.

Mas a solução definitiva, quando isso se esvaziou do corpo, é preciso também que isso aceite se esvaziar no nível da
Consciência.

Nem todo mundo é obrigado a passar pelo corpo.

Quando isso sai, de maneira violenta, assim, seja através de um choque, de uma fratura, é que há urgência para
solucionar o problema que está em causa, pois isso coloca em jogo, sobretudo no nível dos seres espirituais, o

acesso ao Estado de Ser.

***

Questão: por que meu corpo se agita durante as meditações? 



Isso corresponde ao mesmo processo de integração da Luz.
Alguns o vivem com dificuldade, e outros, facilmente.

E outros não vivem isso de forma alguma.

Se a cabeça se mover, isso quer dizer simplesmente que a energia não chega a passar pela porta da garganta, e
ela não chega a se estabelecer no Coração.

O que explica as percepções extremamente potentes no nível da cabeça, pois a energia não chega a traçar um
caminho para o Coração, ligado ao que foi dito, no nível da garganta, há pouco.

Isso faz parte das zonas de sombra ou de poeiras que bloqueiam o caminho da Luz no interior do seu corpo.

Para alguns, isso será mais embaixo, no sentido da subida da energia, etc., etc..

***

Questão: eu tenho a impressão de não avançar. Você tem preconizações?

Sim, cara amiga.

Basta avançar.

O fato de não avançar ou a impressão de não avançar está ligado ao medo de avançar.
É preciso aceitar avançar sem saber do que vai ocorrer amanhã, sem isso, não se avança.

Não se pode, como dizer..., pretender a Luz, pretender viver estados espirituais, e recusar avançar.

A impressão de não avançar está ligada geralmente a, como dizer..., um medo que está no Interior, que é
frequentemente o medo do desconhecido e de ir adiante.

Avançar, você concebe isso como avançar.
E você imagina que é preciso ir adiante, como eu disse.

Mas é preciso sobretudo aceitar Ser, pois é na imobilização que foi chamada de abandono à Luz, que se pode
avançar realmente.

Portanto, o medo de avançar é o medo do desconhecido, é o medo do abandono à Luz, porque, se houver abandono
à Luz, há estabelecimento da Alegria e do Samadhi.

Se não houver estabelecimento da Alegria e do Samadhi, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a Luz não chega a se estabelecer no Coração.

Porque, se estiver estabelecida no Coração, não se coloca mais a questão de saber se avança ou não.

Está-se na Vibração da Alegria.

Portanto, o fato de não ir ao Coração, quando se abriram as energias da cabeça, reflete efetivamente uma dificuldade
para se abandonar à Luz.

E é isso que permite avançar.

Em outros termos, será que você sente a Coroa Radiante do Coração?
O que é que faz com que isso não se instale?

É bem você, não é?, que realiza o fato para que isso se instale ou não, nós sempre o dissemos.

Portanto, se isso seguir e recuar, isso quer dizer que há uma dificuldade para se estabelecer nesta Unidade.

O que é, senão o medo da Luz e o medo da Unidade?
O medo da morte, se você preferir, o medo da dissolução.

Muitos seres despertos preferem permanecer no nível da cabeça, porque eles mantêm o quê?

O controle.

Eles têm a impressão de manter o controle e o domínio, a mestria.

Toda a dificuldade está aí, para todo o mundo.

Então, quer seja algo que permaneceu atravessado na garganta, quer seja o medo do amanhã, quer seja o medo da
falta, não importa.

Mas é sempre o mesmo processo.
Pois, se não, se não houvesse obstáculo, você estaria no Samadhi permanentemente ou mais frequentemente, ou à

vontade.

Se você não estivesse em um «Caminho espiritual», a questão não iria se colocar então.

Mas todos os que estão aqui têm a percepção das Vibrações no nível da cabeça, não é?
Portanto, o que impede que isso se estabeleça no Coração, à vontade, ou mais frequentemente, a não ser o medo?



Eu diria mesmo o terror de ir no nível do Coração permanentemente, pois, vocês sabem, esta etapa de instalação
(não assim, por momentos, por intervalos, mas de maneira definitiva) é a dissolução, o que eu chamei e que outros

chamaram comigo de pequena morte.

O que é que não quer morrer, senão o mental e o ego?

Então, depois, o ego bem diz: “mas não, eu não compreendo, não é verdade, eu quero a Luz”.
Ele pode dizer tudo o que ele quiser.

Mas são problemas de encanamento.

Assim, se a torneira estiver fechada, não é preciso acusar outra coisa além da torneira fechada.

Ainda uma vez, a questão não se coloca para aqueles que sequer têm as Vibrações na cabeça.

Isso se chama, isso também, aceitar ver a Verdade de frente.

É preciso aceitar também que, para todos os seres humanos (e eu também passei por aí), enquanto se quiser ir ao
Coração e ver as energias, e viver experiências, fica muito difícil de aceitar que é o ego que recusa.

Tem-se sempre tendência a projetar no exterior, a dizer «é culpa do meu marido», «é culpa da minha vida», «é culpa
das minhas dores», «é culpa da falta de tempo», etc., etc..

Encontram-se justificativas que são apenas para esconder desgraças, pois não se quer ver que é o ego que impede.

Lembre-se de que o ego, não é sempre ele que faz o estardalhaço e que se coloca na frente do palco.
Há também os egos que eu chamo de “falsa humildade”, ou seja, que se acha e se vê (falsamente) tão puro e tão

desperto que não compreende por que a Coroa do Coração não se instala.

Mas a Coroa do Coração apenas se instala se vocês capitularem inteiramente.

Sem isso, significa que é o ego que o impede de ali ir.

Não há ninguém mais que o impede de ali ir.

E isso vai se manifestar com uma agudeza cada vez mais forte, para todo o mundo, para todos os despertos.

Isso faz parte também de aceitar se ver tal como se é, sem culpa.

***

Questão: eu tive a visão de um triângulo. Isso poderia ser uma das minhas linhagens?

Podem ser várias coisas.
Lembre-se de que o triângulo não é uma linhagem, é um universo dimensional, mais do que uma origem estelar.

As linhagens estelares, ou a sua origem estelar, nada tem a ver com o nível dimensional.

Dentro de uma mesma estrela, há várias Dimensões.

Dentro de um planeta de uma estrela, há várias Dimensões.

A civilização dita dos Triângulos não existe em um universo específico, como os Hayoth Ha Kodesh.

Eles estão em todos os universos, e em todas as Dimensões, sem isso, não haveria Vida.

***

Questão: Por que, na mesma visão, eu também vi uma cabeça de cavalo?

Então, aí, cara amiga, eu não posso lhe responder.
As visões que você tem relativas a suas linhagens são confirmações interiores.

Em nenhum caso uma explicação exterior virá consolidar ou invalidar na sua percepção.

No mais, a visão de uma linhagem não é uma imagem que ocorre assim, é algo que se imprime, de maneira
duradoura, não na visão, mas na qualidade Vibratória que está ligada a esta visão.

Então, imagine que você tem 200 animais que passam atrás dos seus olhos fechados.
O que você vai concluir?

A manifestação de uma linhagem é frequentemente uma visão, uma percepção, uma Vibração que é de natureza
recorrente.

Não basta ver uma vez uma coisa para dizer que você é desta linhagem, ou que há em você esta linhagem.

A revelação se faz em um modo Vibratório e há uma identificação extremamente precisa que acontece naquele
momento.



Não pode ali haver dúvidas ou questionamentos.

E, ainda uma vez, as linhagens apenas se revelam quando vocês penetrarem na Vibração do Coração, não antes, e
assim que as 12 Estrelas de Maria, ou pelo menos as 9 primeiras, forem ativadas inteiramente.

Então, por vezes, vocês têm uma visão, digamos, astral, de uma verdade que seria estabelecida algum tempo depois.
É por isso que sempre lhes dizemos que não podíamos dar as suas linhagens do exterior, sem isso, não há qualquer

sentido.

Isso os provoca no mental e os afasta do instante presente.

Mas a revelação das linhagens apenas ocorre no instante presente, ou seja, no Hic e Nunc, cruzados com Alfa e
Ômega, que lhes dão a Verdade do que vocês são, por intermédio das 4 sílabas sagradas que lhes permitem instalar-
se no meio dos Pilares da Criação e então terem, naquele momento, a revelação do que vocês são e da sua origem.

Se vocês não respeitarem esse ‘princípio Vibratório’, vocês arriscam se deixar embarcar em visões exóticas que lhes
chegam, como essa.

***

Questão: qual é a diferença entre as águas subterrâneas e as águas da Intraterra?

As águas subterrâneas nem sempre vêm da Intraterra.
Uma água intraterrestre é sempre subterrânea, por definição.

A definição é a origem da água.

Uma água subterrânea pode se estabelecer ao longo de falhas ou de circulações de rios denominados subterrâneos,
que são os lugares de manifestação de algumas formas de Vida.

Há, por exemplo, a água da chuva ou do rio, que passa sob uma casa, que gera campos eletromagnéticos que podem
ser extremamente perigosos para o ser humano.

Agora, se for uma água intraterrestre, ela toma a sua origem na Intraterra, ou seja, de forma extremamente profunda,
em ressonância com a Intraterra, seja por intermédio da sua procedência direta, seja por intermédio dos cristais que

ela atravessa.

Uma água intraterrestre não pode, em caso algum, tornar-se patológica como uma água subterrânea simples, uma
vez que ela é portadora de Vibrações da Intraterra.

***

Questão: eu acreditava ter soltado os medos e ainda me falaram ontem.

Sim, pois é frequentemente assim, há medos atrás dos medos, atrás dos medos, atrás dos medos.
Até o medo primordial.

Portanto, é uma negociação de desvendamento progressivo.
Um ser humano que manifesta um medo, então, esses medos vão se ilustrar na sua vida, vocês criam tudo o que

vocês projetam.
E, obviamente, nesta matriz, habituaram-nos a ter medo: medo da doença, medo da morte, medo disso, medo daquilo,

é lógico.
É o que faz a essência da matriz.

Se quiserem, são como medos embutidos: portanto, vocês vão levantando os primeiros, até chegar nos medos cada
vez mais antigos, até chegar ao medo final.

E o abandono à Luz apenas ocorre quando não há mais qualquer medo, o que se reflete pela instalação da Coroa
Radiante do Coração.

***

Questão: por que tenho frio depois de algumas canalizações?

Há quem tenha calor, há quem tenha frio, há quem tenha queimações, há quem vibre, há quem trema, há quem tenha
dor de cabeça.

Por que querer encontrar uma explicação?

Isso significa simplesmente que o seu modo de integrar as energias que nós manifestamos no momento em que
falamos, no momento em que fusionamos, reflete-se, para você, por isso.

Mas com a mesma Consciência que se manifesta, um terá frio, o outro terá calor.
É evidente que, se você tiverem estremecimentos de horror, será melhor sair, não é?



Mas, independentemente disso, o que é importante é a qualidade Vibratória que emerge assim que a metabolização
da Consciência e da Energia da Entidade que estiver presente se revelar a vocês.

Mas há sempre uma interação.

A primeira fase da interação vai lhes dizer simplesmente como vocês reagem, mas não a ação profunda da interação.

Então, o importante, o ideal é já sentir, seja qual for a qualidade da energia, é sentir esta Presença.

Esta Presença sempre passa pela cabeça (mesmo para uma Entidade da Sombra), mas, depois, há um sentimento
diferente, obviamente, seja de plenitude, seja de algo que os nutriu (e de que não lhes tomaram algo).

Agora, a primeira reação reflete, na maioria das vezes, o modo que você tem de reagir ao que se poderia chamar, de
uma maneira como de outra, de uma forma de intrusão, pois, através do contato Vibratório com os Universos
Unificados, há efetivamente esta espécie de penetração da Consciência e da energia nas suas estruturas.

Portanto, isso pode desencadear uma sensação específica.
Isso pode dar calor, dar frio, ou então, quando houver uma Presença que age no Fogo (como o Arcanjo MIGUEL),

vocês podem sentir o Fogo e ao mesmo tempo ter frio.
É perfeitamente possível.

Mas seria necessário, para estarem seguros e certos das suas próprias percepções, antes de tirar qualquer
interpretação, colocarem-se na Vibração do Coração quando uma Entidade se apresentar (ou mesmo quando vocês

estiverem na frente de alguém, mesmo deste Plano).

***

Questão: qual é a diferença entre o sentimento e a emoção?

O sentimento está ligado ao sentir, está ligado a uma emoção que é vivida em uma escala mais sutil do que
a emoção.

Por exemplo, quando você tem um sentimento de amor, você não sabe por que você ama.
Pode ser um reconhecimento físico, tátil, Vibratório, emocional, cármico.

O sentimento não participa da Unidade, ele participa da dualidade, como a emoção.

O sentimento é uma mistura Vibratória em relação com a experiência de um e do outro fazendo com que haja química
ou não haja química.

Essas químicas que podem existir no nível cármico, no nível Vibratório, no nível químico através de odores, no nível
espiritual através de missões, por exemplo, mas isso não pertence ao mundo da Unidade.

Em resumo, podemos dizer que no Estado de Ser não há nem emoção, nem sentimento, nem mental.
Há Ser e Amor e não o amor humano.

O sentimento é expresso frequentemente por uma emoção.
A emoção pode provocar um sentimento.

***

Questão: qual diferença há entre uma efusão de Luz e uma Radiância?

A efusão é geralmente difundida por uma Entidade de Consciência.

A Radiância está ligada a uma Consciência Unificada de várias Consciências.

***

Questão: podemos considerar que o Amor no Estado de Ser é o Amor impessoal?

Sim, é o próprio Amor, o verdadeiro.
Efetivamente, o Amor liberto de qualquer conceito pessoal.

Jamais se esqueçam de que o que todos chamamos de Amor, no próprio sentido humano da humanidade, é apenas o
reflexo do que é veiculado, de maneira inconsciente, por suas experiências vividas, em sua relação afetiva da

pequena infância e também das suas vidas passadas.
Há sempre uma coloração relacionada a isso.

Isso lhes permite explicar, de maneira muito simples, no nível Vibratório, por exemplo, por que seres que apanharam
na sua infância vão sempre ficar amorosos ou amorosas com os seres que batem neles.

É uma ressonância.

Mas não é a ‘lei de atração e ressonância’ do Amor.

É o espelho distorcido do Amor que vai provocar uma imagem distorcida.



Toda a dificuldade é falar da palavra amor e é por isso que nós a substituímos pela Luz Vibral, pois assim que se
pronuncia uma palavra (e, aliás, a matriz é baseada nisso), uma palavra na matriz falsificada é portadora de uma

energia que se refere ao que existe na matriz, portanto, na dualidade.

O amor tem um oposto que é o ódio.
O Bem tem um oposto que é o Mal.

Nos Mundos Unitários, isso não existe.

Portanto, quando vocês disserem amor, vocês ficarão sujeitos, no nível da matriz, ao Amor e ao ódio, ao casal de
opostos ou Bem/Mal, se preferirem.

E vocês ficarão sujeitos ao que vocês engramaram em vocês e vivenciaram, nesta vida, como em suas várias vidas.

Portanto, é uma ressonância diretamente procedente da matriz e não da Verdade que está fora da matriz.
É a mesma coisa para a Luz.

***

Questão: para mim, o Amor impessoal é o Amor que a FONTE manifesta para todos.

Perfeitamente, portanto, é um Amor pessoal.

A FONTE os ama pessoalmente.

Portanto, você vê, caro amigo, quando você pronuncia a palavra Amor impessoal, é em oposição ao Amor pessoal
colorido pelo afeto.

Eu lhe respondo que o Amor, a FONTE o ama pessoalmente e não de maneira impessoal.

Portanto, você vê como é muito confuso.

É pessoal também: Ela os ama pessoalmente, cada um.

***

Questão: o OM pertence ao Mundo da Unidade ou da dualidade?

Ele foi derivado a partir do OD de OD ER IM IS AL.

O objetivo foi o de transferir o OD, que está ligado ao corpo Crístico, ao nível do 2º chacra.

Foi uma magnífica falsificação da linguagem Vibral original.

Quando você repete o OM, você ancora a respiração, estamos de acordo.

É muito bom ancorar a respiração, isso ajuda a assentar as energias, mas é outra coisa Vibrar o OD do que vibrar o
OM.

O OM remete às regiões mais inferiores do corpo, isso não quer dizer as mais baixas em Vibração, mas as mais
inferiores do corpo.

O OD remete ao corpo Crístico.

***

Questão: a Luz que Vibra, nós a sentimos sempre no nível do Coração?

Sente-se primeiro na cabeça.

Mas a Luz que não Vibra, que Vibra nas ondas que não são da Luz Vibral, também é sentida no nível da cabeça.

Apenas quando ela desce ao nível do Coração é que ela se torna Luz Vibral, mas Vibral fora de vocês, também.

A Luz que desce, a Luz tri-unitária, ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, para a Unidade ou para a
dualidade.

Tudo depende do que você faz.

E, efetivamente, a única maneira de estar na Unidade é colocá-la no nível do Coração, acolhê-la no nível do Coração.

***



Questão: o OD ER IM IS AL pode ser empregado como mantra para conectar com a FONTE?

Inteiramente, pela Vibração e pela linguagem Vibral.

***

Questão: há uma diferença se for feito em alta voz ou mentalmente?

Mas certamente que há uma diferença: a Vibração.

Quando for mental, a Vibração permanece no nível do mental.

Quando for falado pela língua, com essas sílabas, vocês penetram no Verbo criador.

É a primeira parte das Chaves Metatrônicas que lhe foi revelada.

É o que permitiu colocar em operação, logo depois, o Arcanjo URIEL, ou seja, a Reversão e a Vibração da 11ª
Lâmpada.

As últimas Chaves Metatrônicas vão abrir-lhes a boca, ou seja, vão fazê-los passar da linguagem ao Verbo, pela
ativação de circuitos extremamente específicos que existem entre o 10º e o 12º corpo.

Então dizer, no interior de si, silenciosamente, ou Vibratoriamente com a sua língua, isso não tem mais nada a ver.

No final do ano, nós substituímos pela posturologia, se vocês acompanharam de modo minucioso, pois o seu corpo
estava impregnado desta Luz Vibral e se tornou então possível, pela posição das suas mãos, da sua cabeça ou do

seu corpo, desencadear a Luz Vibral sem pronunciar o OD ER IM IS AL.

É o que vocês vivem com as posturas (ndr: por exemplo, as posturas da “reunificação dos cinco novos corpos”, que
faz parte dos protocolos (1)).

Isso é válido para todos.
Vocês podem, se desejarem, ainda hoje, cantar o OD ER IM IS AL (2).

A Luz se agrega em função da posição do seu corpo e do seu mecanismo de pensamentos, pois as Chaves
Metatrônicas, desde o ano passado, tiveram tempo de se instalar na Terra, pela penetração do Fogo do Céu em meio

ao Fogo da Terra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou agradecer a vocês.
Eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

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

1 - 'Reunificação dos cinco Novos Corpos' [Protocolo]

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-...

*

2 - ÁUDIO mp3

  http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3

 colaboração: André MA

*

Neste áudio, nos minutos compreendidos entre 8:50 e 9:40 da gravação, o Venerável ORIONIS - Ancião dos Dias,
Fundador da ORDEM DE MELQUIZEDEQUE - canta e vibra as5 sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL e as sílabas EL-

HO-IM (da palavra Elohim). Podemos então conhecer como estas sílabas ressoam e como são cantadas.

2009-08-04-Canalisation d'ORIONIS - 2ème Partie
Enviado por autresdimensions.

http://www.dailymotion.com/br/channel/webcam
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html
http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-orionis-2_webcam
http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-o...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article2e0a.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-7_aout_2010-article2e0...

07 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

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

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-7_aout_2010-article2e0a.pdf
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http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então eu vou escutar as suas questões agora.

***

Questão: senti como uma irradiação, meu corpo como atravessado por 3.600 Volts.

É efetivamente uma irradiação.

Quer dizer que isso corresponde a uma travessia da sua estrutura física e sutil, na matriz, por partículas de Luz
Vibral, tais como foram definidas, mas também a uma travessia em suas estruturas, de certo número de partículas

chamadas de radiações ionizantes, cuja particularidade é, em um primeiro momento, provocar uma mutação do DNA
e da Consciência.

É para ajudá-lo a ir para a sua Eternidade, para o seu Estado de Ser.

Portanto, é perfeitamente lógico.

E você vai Vibrar assim, cada vez mais.

***

Questão: qual é o papel da energia feminina, atualmente?

Então, a energia feminina, cara amiga, é um vasto assunto.

Quando a Fonte é manifestada, ela é “obrigada”, se ela quiser se ver a si mesma, a se duplicar.

Ela se duplica, porque a Fonte é capaz de ir, desde o ponto central onde ela está, até a última periferia, se é que
podemos falar de periferia, quer dizer, o aspecto Vibratório mais afastado do que ela é.

Ela é onipresente, vocês sabem disso, isso não é uma visão da mente, ou seja, ela é capaz de emitir a totalidade do
que é esta Fonte, tanto na parte periférica, na parte mais ínfima, como na parte mais ampla, sem distinção de

Consciência.

É um processo que está diretamente ligado à Fonte.

A Fonte, portanto, se autocria e aquele que vai lembrar a Fonte, enquanto imagem e espelho, ao mesmo tempo, é o
Arcanjo Metatron, que tem um lugar especial junto à Fonte.

O.M. AÏVANHOV – 9 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-Wm_CN6S4FCY/UafiQzQq6fI/AAAAAAAACEs/8BlaNaFsXKo/s1600/000+Oma+-+09.08.2010.JPG


Nessas criações multidimensionais, uma entidade esteve presente, e é representada por uma entidade feminina cujo
arquétipo é IS-IS, ou seja, Maria.

A capacidade Criadora Dimensional, a capacidade Criadora, em relação com o DNA, decorre diretamente do que se
pode chamar, na dimensão em que vocês estão, de ideal feminino ou de polaridade feminina da Fonte, se quiserem.

O mais exato, é o aspecto criador, a criação, a Fonte.

A Fonte É, ela Irradia, ela emana e ela é Consciência, oniconsciente de si mesma, por toda parte onde ela está,
mas ela não cria.

A criação passa pela polaridade feminina.

Ora, o que acontece no mundo em que vocês estão?

Falou-se de um Deus criador, mas não há Deus criador, eu já disse, há apenas criadoras.

O criador É, ele assume uma função que é ser A Fonte.

A criadora assume outra função, que é criar, crescer e multiplicar as manifestações nos universos, nos multiversos,
nas dimensões, quaisquer que sejam.

Assim, portanto, a capacidade criadora é de Essência feminina.

Ora, o que acontece na matriz?

Há quem quis tomar o lugar das criadoras.

São entidades masculinas que quiseram se fazer passar por criadores, enquanto que o criador não pode existir, uma
vez que ele É.

Existir, quer dizer criar fora do que É, é já participar de uma forma de descida Vibratória e A Fonte não pode se
permitir a isso.

Ela é obrigada a ter um testemunho fiel, a imagem de si mesma: o Arcanjo Metatron.

Ela é obrigada a se duplicar na polaridade feminina, que vai se tornar criadora.

Assim, na matriz, vocês estão em uma sociedade que chamam de Patriarcal, ou seja, onde a mulher foi rebaixada a
um símbolo, por exemplo, as Virgens negras, ou as famosas Virgens criadoras, quaisquer que sejam, que são

onipresentes em todas as civilizações.

Mas impediram, a essas Virgens criadoras, de tomar todo o lugar que é o delas, na falsificação.

Portanto, chamamos de uma era patriarcal, ligada à ilusão de um Deus criador.

Assim, mulher deve reencontrar a total possibilidade do que ela é.

Certamente, não é possível nas Dimensões dissociadas.

É totalmente possível nas Dimensões Unificadas.

Coisa que será possível para muitas mulheres manifestar, nos novos Universos Unificados e nas novas Dimensões
Unificadas de 3D, porque o polo criativo, naquele momento, será restituído em sua grandeza.

Agora, nesta Dimensão em que vocês vivem, vocês devem transcender as duas energias que foram dissociadas, eu
os lembro.

Chamam-se o Yin e o Yang, o masculino e o feminino e, por um abuso de linguagem que vocês compreendem
imediatamente, há a Luz e há a Sombra e, portanto, há quem lhes diga que o homem seria a Luz e a mulher seria a

Sombra, certamente.

Vejam vocês um pouco até onde pode ir a manipulação da Dualidade.

Portanto, a mulher deve reencontrar a sua propriedade criadora.

Mas como indivíduos, vocês são andróginos, mesmo tendo uma polaridade.

Mas vocês devem reunificar o masculino e o feminino, em vocês.

Esta é a coisa dedicada ao que é chamado de 13ª lâmpada ou de ‘corpo da Androginia primordial’, que lhes permite
reunificar as suas duas polaridades, que foram dissociadas e separadas pelo Arcanjo Lúcifer.

Em breve vocês irão aprender que existe um Triângulo Radiante, constituído entre o ponto Alfa e o ponto Bem e o
ponto Mal.

Esses dois pontos Vibratórios, que serão desvendados, estão diretamente ligados às polaridades que é preciso
reunificar, para poder aceder à sua androginia.

O que não impede que na Androginia vocês tenham uma polaridade, mas esta polaridade não foi dicotomizada, ela
não foi separada.



Ela está, ela também, Unificada nos mundos Vibrais Unificados.

Portanto, quando se fala da energia feminina e da energia masculina, nesse mundo, infelizmente, é assimilado ao
Bem e ao Mal, o que é uma ilusão mais do que total, certamente porque, como sabem, nos Mundos Unificados, não

há Bem, não há Mal.

A estrela de Maria, que se denomina ‘Bem/Mal’, isso em língua matricial, original (porque, mesmo quando eu coloco
essas duas palavras que vou lhes dar, é ainda limitado com relação à verdade do que se poderia exprimir através

desse conceito): o Bem seria a atração e o Mal seria a repulsão.

Mas a repulsão não tem a conotação negativa que existe na matriz, nos Mundos Unificados.

Por conseguinte, a polaridade feminina é o acolhimento, é a gestação.

Aliás, a raiz, quando se diz «Mamãe», «Mãe», «Matriz» são as águas de baixo, eis que a matriz original está ligada ao
mundo marinho, ou seja, ao elemento Água, em oposição ao elemento Fogo.

O elemento Fogo é o elemento que fecunda, aquele que é o impulso inicial, mas o elemento que acolhe o Fogo é a
Água e isso está diretamente ligado, certamente, a IS-IS.

Portanto, através da característica do Fogo, vocês podem imaginar o que é a característica, mesmo falsificada, da
energia masculina.

E, através da Água, vocês podem imaginar o que é a característica da energia feminina, quer dizer que é a que
acolhe, a que fecunda, a que umedece, em todos os sentidos do termo, a que esconde a fim de desvendar, uma vez

que a gestação estiver concluída.

Eu os lembro de que o Fogo se banha na Água.

Aliás, a Água é constituída de Fogo.

E, sim, a água, como sabem, é hidrogênio e oxigênio.

São dois gases extremamente inflamáveis que queimam.

E vejam um pouco a lógica, é que esses dois gases dão a água.

Então, certamente, há águas de baixo e águas do alto.

As águas da matriz e as águas Bentas, as águas do Mistério.

Mas essas duas águas são de natureza feminina.

Através das características do elemento Água, aliás, é o jogo de palavras que se diz sempre, entre nós, lá em cima: é
por isso que uma mulher vale por dois homens, porque ela é constituída de duas vezes mais fogo do que o homem.

Sendo constituída de duas vezes mais de fogo do que o homem, ela é capaz de ser a água.

É ao mesmo tempo simbólico e totalmente real, no nível Vibratório.

É por isso que há 24 Anciões e 12 Estrelas.

A mulher é muito mais apta a acolher as energias da água do alto.

Ela é capaz de acolher então o Fogo, porque é o seu papel, muito mais facilmente do que o homem.

É verdade que há vários anos, havia muito mais mulheres que se abriam para as energias do Fogo do que homens.

Hoje, os homens não estão alcançando as mulheres, mas há homens que integraram a sua polaridade feminina e
que são capazes de reunificar as suas duas polaridades.

O que explica que há, agora, no nível das pessoas que se abrem, quase tantos homens como mulheres.

Mas, na primeira parte da descida das energias, há quase trinta anos, era quase exclusivamente de mulheres,
porque a elas cabia mesmo receber o Fogo, coisa que não podia fazer o homem, enquanto ele permanecia em sua

polaridade masculina do tipo Fogo.

***

Questão: os Vegalianos podem intervir sem o nosso acordo consciente?

Sem seu acordo, felizmente.

Isso faz parte do contrato que vocês fizeram, há muito tempo, porque, o que é que pode se opor aos Vegalianos,
além da personalidade?

E, sem a sua Consciência, é aliás mais frequentemente o caso.

Acontece que, quando vocês se despertarem no nível da Consciência Unitária, cada vez mais, a presença deles vai



se tornar perceptível.

Mas vocês não podem, mesmo se tiverem Consciência, intervir em qualquer vontade com relação à ação deles.

Porque ela se situa, ao mesmo tempo, sobre a sua estrutura física e precisamente, através das suas ações, nos
mundos Solares, ou seja, do seu corpo de Estado de Ser, como no corpo físico.

Ela prepara, se quiserem, a reunificação.

Os Anjos do Senhor lhes retiram também certo número de engramas que foram colocados para impedi-los de se
elevarem.

Portanto, eles fazem, atualmente, uma limpeza muito grande.

***

Questão: quais são as ferramentas ou outras vias de acesso ao Estado de Ser?

Há a via direta, ou seja, sem mais qualquer ferramenta, como vivem alguns seres e como irão vivê-lo aqueles a quem
chamamos de ‘os últimos que serão os primeiros’, que vão se despertar com a última Chave Metatrônica, que será

desvendada dentro de alguns dias.

E eles irão viver o acesso ao Estado de Ser.

Eles poderão se colocar questões, mas lembrem-se de que, quando se alcança o Estado de Ser, não se coloca mais
qualquer questão sobre a realidade do Estado de Ser.

Colocam-se, em contrapartida, muitas questões eventualmente sobre a existência deste mundo.

Mas os seres que irão viver o Estado de Ser, como sempre foi dito, de maneira instantânea, quando da revelação das
Chaves Metatrônicas, terão esta revelação de maneira direta, íntima, pessoal, independentemente de qualquer

ensinamento ou de qualquer técnica que tenha sido comunicada anteriormente.

Mas eles estarão a par, porque viverão o reencontro com Maria e, portanto, não poderão recusar.

Aqueles que estão abertos no nível dos chacras, certamente.

Eu não falo daqueles que não poderão despertar a Dupla Coroa.

***

Questão: pode haver conflitos entre os Anciões?

Você acredita que os felinos de Cassiopeia ou outros irão dançar com os Mestres geneticistas de Sírius?

Mundos Unificados não quer dizer Babacool [hippies pós anos 70], todos com o mesmo pensamento e na mesma ideia.

É uma visão um pouco particular.

Há diferenças de apreciação.

Há diferenças Vibratórias, mas que vão todas ao sentido da Unidade.

Todos os caminhos levam a Roma.

Há conflitos, parece-me, que existiram com os Arcanjos, na criação da 3ª Dimensão dissociada.

E, no entanto, os Arcanjos estão todos conectados com a Fonte.

Os Mundos Unificados vivem fenômenos, não de Bem e de Mal, ou de ego, mas ‘fenômenos de atração e de repulsa’,
estritamente normal, em meio à lei de Ação da Graça.

***

Questão: é difícil unificar as 24 Consciências da sua Assembleia?

É muito fácil.

Toda a diferença com vocês, é que vocês estão fechados nos seus pensamentos e na sua individualidade e na sua
personalidade.

Nós, o que emitimos como pensamento jamais é escondido dos outros 23.

E isso é semelhante entre as Estrelas de Maria.

Há portanto uma livre circulação da energia e do pensamento, o que não é o caso nos mundos falsificados, devido
ao ego que confina o que ele pensa.



Qual de vocês é capaz de dizer o que pensa, claramente, com relação a cada um de vocês aqui?

Ninguém.

Portanto, quando dizemos que temos conflitos, não compreendam isso com uma visão específica ligada à
personalidade.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o que você chama de “os casulos de Luz”?

É uma expressão.

Os casulos de Luz são simplesmente os corpos sutis.

O termo «casulo» é perfeitamente ilustrativo com relação à passagem da lagarta à borboleta, eis que a lagarta tece
um casulo, não é?

E o casulo que vocês teceram está ligado às partículas adamantinas que vêm, literalmente, se calcar e tomar o lugar
dos seus diferentes corpos sutis.

Todas as palavras que empregamos, desde vários anos, são destinadas a conduzir ao agora, sem exceção.

O casulo querendo bem dizer o que isso quer dizer.

É algo no interior no qual vocês estão fechados.

E o último casulo que está ligado às partículas adamantinas, às partículas que se agregam, essas radiações
ionizantes, essas partículas de Luz da 5ª Dimensão, que se agenciam ao redor de vocês e que desencadeiam as
sensações que vocês têm, têm por objetivo queimar os casulos inferiores: o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo

mental e o corpo causal.

Se vocês não tiverem queimado estes corpos, vocês não podem aceder ao Estado de Ser.

É o papel da Luz.

E, portanto, os outros casulos vão desaparecer.

***

Questão: como me recentrar no Coração, quando algo me perturba?

Agora, se isso o perturba, é que você não está no Coração, é assim simples.

Portanto, porque esperar ser perturbado para ir ao Coração?

Não confunda o Coração com “eu me sinto bem, portanto estou no Coração”.

O Coração é uma Vibração.

Então, obviamente, se algo o desestabilizar, isso iria querer dizer, previamente, que você não está no Coração, e não
depois.

Portanto, é preciso aproveitar os momentos em que a vida o deixa tranqüilo para se estabilizar no Coração.

Não é no momento em que isso vai mal que se pode dizer “eu vou no coração”, ou “como eu vou ali retornar”.

Portanto, é preciso tomar a questão um pouco ao contrário.

É: “como eu posso fazer para me estabelecer no Coração?”.

Porque, se você estiver no Coração, você não pode ser alterado por uma contrariedade ou por uma pessoa, você
permanece no Coração, não é?

Mas enquanto você estiver sujeito à sua personalidade e ao seu mental, você vai reagir assim que houver o que se
chama de contrariedade.

Mas o próprio fato de reagir prova que você não está no Coração.

É demasiado fácil dizer, quando você é afetado por algo: “isso me fez sair do Coração”, “não é minha culpa, é culpa
do outro”.

Não, você estava sujeito à atração, ao caminho de ressonância que fez com que você fosse atraído, você, lá onde
havia falhas.

Não é no momento em que tudo vai mal que se pode imaginar ir ao Coração, e o próprio fato de dizer esta frase deste
modo demonstra que é ainda o mental que está dominando.



Porque o mental vai sempre, lembre-se, fazê-lo crer que é o outro, o mau, que são as circunstâncias, o mau, mas que,
no interior de você, tudo está limpo, tudo está um “brinco”, como dizem.

É completamente falso.

Aceitar se ver tal como se é, é aceitar ver as suas falhas.

O que faz com que o outro venha me mostrar que eu não estava no meu Coração?

Ao invés de dizer que as circunstâncias me desestabilizaram e me fizeram sair do Coração.

Porque, quando a vibração do Coração estiver presente, pode-se efetivamente ter circunstâncias, no início, que vão,
como dizer..., desestabilizar.

Mas elas não estão aí para desestabilizá-lo.

Elas estão aí, unicamente, para fazê-los ir ainda mais ao Coração.

Mas, se a personalidade, ou o mental, se apreender, naquele momento, você irá projetar no exterior ou no outro, a
responsabilidade do seu estado.

O mental funciona sempre assim.

Ao passo que, quando você encontrou o Coração, o mental não pode mais induzi-lo a esse tipo de raciocínio, porque
a sua Consciência e a sua Vibração do Coração recusam isso instantaneamente.

Por conseguinte, você não pode expressar, estando no Coração, esse tipo de pergunta que reflete a dificuldade,
justamente, para viver sem a influência do mental.

Ora, não se pode vencer o mental pelo mental, é impossível.

Você pode girar em círculo ainda milhões de anos assim.

O único modo de superar o mental é encontrar o Coração.

Então, obviamente, o ser humano é muito fã de teoria.

Há, no século XX, todas as teorias que supostamente explicam o mundo.

Mas se pode ir assim, também, durante milhões de anos.

Enquanto que, quando estamos no Coração, somos a explicação do mundo.

Não é perfeitamente a mesma coisa encontrar explicações exteriores quando somos nós mesmos a explicação.

Agora, querer se colocar no Coração quando se está perturbado, isso recorre à Dualidade, porque queremos colocar
algo para remover alguma coisa.

O Coração não é assim.

A Vibração do Coração é abandonar-se à Luz.

É perceber e sentir a Vibração.

***

Questão: afastar-se de ambientes ou de pessoas que incomodam é uma boa solução?

Aí está o exemplo que continua ainda exatamente o que acabo de dizer: não é porque você vai fugir de algumas
pessoas que o incomodam que você vai encontrar o seu Ser Interior.

Ao contrário, digo-lhe que os seres que o incomodam estão justamente aí para ajudá-lo a ir para o seu Interior.

Então, agora, se você quiser suprimir tudo o que o incomoda ao seu redor, você deve se colocar em uma caverna e
não mais se mover.

Mas você não irá encontrar, no entanto, o Coração.

O tempo dos Eremitas terminou, não é?

Procure o reino da sua Luz Interior, e tudo isso irá se dissolver.

O importante não é o porquê.

O importante não é o como, sobretudo nos tempos que empurram nas nádegas, como disse Sri Aurobindo.

Vocês estão verdadeiramente nesses tempos aí.

***

Questão: por que sou sempre tão afetada pela morte da minha mãe?



Cara amiga, quando você atingir as esferas da Unidade, sua mãe não é a sua mãe e seu pai não é o seu pai.

O Ser, no Estado de Ser, é totalmente livre.

Todos os esquemas, sem exceção (filhos, pais, avós, chefe), não existem na Unidade.

Portanto, querer explicar esses esquemas volta a reforçar a Dualidade, de maneira inexorável, e a dar peso na
Vibração e a sair ainda mais no Coração.

Não se encontra o Coração resolvendo um problema.

Encontra-se o Coração indo ao Coração.

Querer encontrar uma explicação é típico do ego e absolutamente não do Coração.

E se eu lhe der a resposta, isso vai reforçar o seu ego, isso não vai liberá-la.

É preciso bem compreender esse mecanismo e assimilá-lo, no Coração.

***

Questão: estar triste se o sol está escondido e alegre quando ele está lá, isso está ligado ao corpo de Estado
de Ser?

Inteiramente, e também com um mecanismo fisiológico.

Há seres que são sensíveis à luz e assim que não haja luz suficiente, eles não ficam bem.

Isso está efetivamente ligado a um mecanismo fisiológico que está, ele mesmo, ligado à privação do Estado de Ser.

***

Questão: por que tenho necessidade salgar e adoçar de forma anormal os alimentos, recentemente?

Você ainda precisa compreender que, no nível do Fogo do Coração e do Fogo do sacro e do Fogo da cabeça, há
uma necessidade de nutrientes muito mais importante.

É por isso que Anael, já desde mais de um ano, recomendou-lhes ingerir líquidos, que é um aporte de nutrientes e de
minerais mais importante.

Para alguns, o açúcar é um combustível e, portanto, vai favorecer (porque é metabolizado muito rapidamente, na
condição de não ser diabético, é claro), vai permitir fornecer energia à Kundalini e a algumas zonas do cérebro.

E é indispensável para realizar as transformações que você tem.

Isso é perfeitamente normal.

Não é para frear.

É uma necessidade fisiológica, diante das modificações de Consciência que vocês vivem.

***

Questão: o que fazer para tratar uma disfunção de chacra?

Bem, acolher ainda mais a Luz e aceitar que a Luz coloque cada vez mais em evidência a Sombra.

A Luz vai chegar para limpar isso.

Compreenda bem que toda a dificuldade é que, se eu lhe der um elemento específico, o risco é maior, é de fazê-lo
entrar na Dualidade, ou seja “eu luto contra isso”, mais do que “abandonar-me a Luz”.

O mestre Ram deu-lhes, há não muito tempo, um protocolo específico que permite colocar a Luz, você mesmo, nas
suas estruturas, a fim de agir você mesmo (ndr: na sessão de “protocolos”, sob o título “cura final” (*)).

Eu os lembro, mesmo se no momento não for sempre uma realidade, para vocês e para muitos, é de que, mesmo o
que vocês chamam de doença, é uma ilusão.

Ela é uma criação da sua própria submissão ao princípio de morbidade nesse mundo.

Se você estiver ativando as suas Coroas Radiantes e Vibrando na Vibração do Coração, muitas coisas devem
desaparecer de vocês.



E vocês apenas podem fazê-las desaparecer estando cada vez mais em meio à Luz e não na reação da dualidade
que demanda o que fazer para ou o que fazer contra.

Aí também é preciso que os mecanismos se juntem aos ‘princípios Unitários’.

É semelhante como há pouco, com relação a “será que eu devo me afastar das pessoas que me incomodam?”.

É o mesmo princípio.

Se vocês aplicarem, vivendo essas Vibrações, os ‘princípios de dualidade’, vocês recaem na dualidade, ou seja, no
bem e no mal e, portanto, na ilusão Luciferiana.

Vocês não irão nutrir a Unidade, vocês irão nutrir, ainda uma vez, a sua própria Dualidade.

Isso não quer dizer que é preciso tratar algo com desrespeito, tampouco.

Não é questão de não ver.

Justamente, é questão de ver e, uma vez que se viu, de se remeter, em Verdade, à Luz, porque é ela que vai agir.

Sempre dissemos que a Luz era Inteligente e muito mais inteligente do que o seu pequeno cérebro.

E ela sabe o que é preciso fazer, em meio às suas estruturas e em meio às suas poeiras.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, quanto a mim, eu vou lhes transmitir todas as minhas Bênçãos.

O Ancião Chefe os saúda.

Eu lhes digo até muito em breve para dar sequência.

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

(*) – ‘Ativação da Consciência de Cura Final’ [Protocolo] - UM AMIGO:

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-ativacao-
da

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=706

09 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

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

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-ativacao-da
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=706


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



Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los,

Então, eu os escuto.

***

Questão: ao que são devidas as fortes Vibrações, ou mesmo os tremores, que sinto nas mãos e nos
antebraços?

Todos esses fenômenos são devidos, como foi dito, pela justaposição da Vibração etérea(que é a Vibração da
Energia Vital) com a superposição e a justaposição e a ressonância das partículas Adamantinas.

Portanto, é um trabalho, como você o disse, caro amigo, de interiorização.
Mas a interiorização conduz, em um determinado momento, à Interioridade.

E, naquele momento, as Vibrações que podem percorrer alguns lugares do corpo, ou todo o corpo, irão se organizar
na Coroa Radiante do Coração, para fazê-lo viver a Unidade.

São etapas que concorrem para adequar as partes Ilimitadas e as partes limitadas de você.

Portanto, está muito bem.

É ao mesmo tempo a percepção das Energias vitais que vão, ou circular mais rápido, ou ser mais amplas e vão se
conjugar, de algum modo, com a Vibração do Estado de Ser.

Naquele momento, não se poderá mais falar de interiorização, que é ainda um movimento da Energia, mas
de Interioridade, que é a Vibração do Coração.

***

Questão: qual é a natureza dos arrepios que se pode por vezes sentir?

O arrepio é um contato.

O arrepio é o que?

É a Energia de sua consciência limitada que se coloca na escuta da Vibração.

Você pode perceber arrepios quando encontra uma alma gêmea.

Você pode ter arrepios de horror quando vê um diabo ou uma entidade diabólica diante de você.

Você pode ter arrepios de amor quando encontra alguém que não via há muito tempo.

O.M. AÏVANHOV – 13 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-BvREaW1zl44/UcXJg-ul7sI/AAAAAAAACUQ/JjxSYHm19s8/s1600/000+omraam+-+13.08.2010.JPG


Do mesmo modo, você pode arrepiar ouvindo a música.

Há alguns estados de exaltação ou de emoção que se traduzem por esse arrepiamento.

Mas o arrepiamento deve conduzir à Vibração Supramental, que está bem além do arrepiamento.

Mas o arrepiamento é uma escuta da Vibração.

Vocês têm todos, nós temos todos conhecido isso, quando se arrepia quando algo acontece.

Esse arrepio é, de algum modo, a escuta dos pelos e dos cabelos, os arrepiamentos, se querem.

Os pelos e os cabelos são, em termos figurados mas bem reais, os prolongamentos da Consciência e as zonas de
escuta da Consciência.

Vocês são cheios de ‘zonas de escuta’ no interior do corpo, não há somente os chacras.

Há as partículas magnéticas que existem em diferentes lugares.

Há também os pelos e os cabelos e, do mesmo modo, há também a pele que pode escutar.

Mas, quando vem uma reconexão, há ressonância, e esta ressonância dá um arrepio.

Mas o arrepio, em si, não é o Estado de Ser, certamente.

***

Questão: como superar esse arrepio?

Passar, como eu disse anteriormente, da interiorização à Interioridade.

É a etapa do abandono à Luz ou à Luz Vibral, que é realmente contatada, irá se estabelecer no Coração.

Naquele momento, a Coroa Radiante do Coração se ativa e o arrepio é substituído pela percepção de uma ‘Vibração’,
por momentos extremamente rápidos, como milhares de golpes de agulha ou também a impressão de morte, de

êxtase, ao nível do Coração.

Isso é a Vibração da Unidade.

Mas não há mais arrepiamento.

O arrepiamento traduz o contato, o contato, a interiorização, mas não é a Interioridade, são duas coisas diferentes.

Mas é uma etapa.

***

Questão: aprender a sair de meu corpo para me juntar a minha chama gêmea me ajudaria a me juntar a meu
corpo de Estado de Ser?

O corpo de Estado de Ser está na antípoda do corpo astral.

O corpo astral o faz sair na matriz.

Agora, eu duvido muito que um ser multidimensional esteja na matriz, ou seja, que se você sai no astral, na matriz,
você encontra, como se diz "que dalle" [expressão idiomática que significa “absolutamente nada”], a não ser seus

próprios demônios e os habitantes do mundo astral.
Um ser multidimensional não pode se encontrar na matriz, porque a matriz é tudo, menos multidimensional.

O Astral é outro componente da matriz, que lhes é invisível quando vocês estão nesse corpo.

A saída do corpo não é o acesso ao Estado de Ser.

O acesso ao Estado de Ser se faz pela Vibração do Fogo do Coração, pela Coroa Radiante do Coração e, por vezes,
pela Coroa Radiante da cabeça.

A saída astral se faz pelo ‘plexo solar’ e ela não lhes permite aceder ao Estado de Ser

Vocês são Espírito, Luz.

No momento em que há saída e não Criação, saída da Fonte, a própria Fonte, quando ela sai de si mesma, ela é
obrigada a se mirar, para se lembrar, é indispensável.

Vocês, Nós, Chama, quando saímos da Fonte, há um processo, não quero chamá-lo de dissociação, fragmentação,
porque não é isso, é ‘Criação simultânea de uma cópia’.

Isso se denomina Chama Gêmea.



Agora, querer crer que é preciso reencontrar a Chama Gêmea existente no Espírito ao mais próximo da Fonte, na
matriz, é uma ilusão.

Vocês estão completamente a vocês, completamente sós.

Entretanto, há uma verdade relativa, como diz Anael, e absoluta.

Você tem realmente uma Chama Gêmea, mas para que serve reencontrá-la?

É uma busca exterior que não pode se confundir com o acesso ao Estado de Ser.
No Estado de Ser, não se pode chegar com a Chama Gêmea.

É uma ilusão e é uma projeção.

Não é porque houve uma atração, quando de um contato, que isso deva se traduzir por uma Verdade na matriz.

Isso estritamente nada tem a ver.

Então, as almas irmãs é similar, são almas com quem vocês estiveram próximos em outras vidas.

Vocês podem se achar plenos e isso vai ressoar, isso vai provocar o quê?
Uma atração, qualquer que seja o nível de atração.

Mas esta atração, ela se situa na matriz.

Ele não é, portanto, como dizer..., o que vai conduzi-los ao Estado de Ser.
A condução ao seu Estado de Ser apenas pode se fazer só, em você e na Vibração do Coração.

São dois caminhos que eu qualificaria, voluntariamente, de diametralmente opostos.

Há um que conduz à Unidade e o outro que conduz à Ilusão da Unidade.

A revelação das Chamas Gêmeas está ligada à intensificação das Energias existentes desde já alguns anos.

Mas, como você o faz observar, há seres que têm uma Chama Gêmea que pode estar em outros planos, não
unicamente no astral, mas também, realmente, na multidimensionalidade.

Mas é preciso primeiro se juntar a si mesmo, porque querer se juntar a uma Chama Gêmea é algo que se produzirá
no Espírito, quando da reintegração na Fonte, mas não agora.

É toda a ilusão e a armadilha de alguns escritos que os encorajam a buscar a Chama Gêmea e a alma irmã, porque
são duas partículas ígneas de Fogo que devem fusionar no Fogo.

Mas, para fusionar no Fogo, é preciso já ter reencontrado seu próprio Estado de Ser, a si mesmo.

Sem isso, é uma busca exterior, como as outras.

***

Questão: convém deixar se expressar as emoções quando você fala frequentemente para não ir no
emocional? 

É uma coisa ir no emocional, e alguns ali se chafurdam com prazer, outra deixar sair uma emoção.

Quando uma emoção sai, num contato Vibratório, mesmo se é um arrepio, mesmo se são lágrimas, naquele
momento, o que acontece?

Será que vocês foram buscar a emoção?

Não, é a resultante da interação entre a Luz Vibral e a Consciência Vibral e seu corpo de Unidade.

É a iluminação, justamente, das poeiras e você, você quer recolocar a poeira sob o tapete?

Portanto, é preciso deixar sair, certamente.

Sobretudo quando há interação da Vibração da Luz Vibral com o que vocês são.

***

Questão: os perfumes que se pode sentir provêm da Fonte, de Maria?

Da Fonte, não.

Mas de Maria ou de uma Estrela, sim, perfeitamente.

Anael lhes disse que nos mundos Unificados tudo é Vibração, forma, cor, som e odor também, mas odor místico.



Cada Vibração tem a característica de uma forma e de uma cor e também de um perfume, quando da interação com
seus próprios sentidos.

***

Questão: como me desembaraçar definitivamente e na Unidade da programação feita pela repetição da frase:
"Senhor, eu não sou digno"? 

Bem, é preciso não considerar que se é digno ou indigno, simplesmente.

Porque, simplesmente, se você substitui um termo pelo outro, como você o expressou, isso permanece na Dualidade.

Não se combate um sentimento por outro sentimento oposto.
Isso mantém a Dualidade.

Num caso, há raiva e rebelião, no outro caso, há tristeza, porque é um ‘círculo vicioso’.

O sentimento de dignidade ou de indignidade nada tem a ver com a Unidade.

Pode-se assimilar, se você prefere, nesse caso, a dizer: «Eu sou Aquele que eu sou», «Ehieh Asher Ehieh», a frase
de Metatron.

Mas se você quer substituir o Amor pelo ódio ou o ódio pelo Amor ou o «mal» pelo «bem», você participa
inexoravelmente da Dualidade.

É exatamente isso que você começa a desvendar e a compreender.

Portanto, substituir indigno por digno não fará de você um ser Unitário.

Não há que ser digno ou indigno, eis que você é a Luz.

Há somente que acolhê-la.

Aquilo acrescenta Dualidade à Dualidade e, portanto, efetivamente, como você diz, é mais de raiva, é mais de tristeza,
porque não se sai.

Portanto, a melhor maneira de sair, é não se considerar nem digno, nem indigno.
É um problema de ‘ponto de vista’.

Portanto, é preciso dizer (“é preciso dizer” é uma expressão, não é?), mas estar no acolhimento da Luz.

No acolhimento, é um estado de ser, não há julgamento que vai dizer «está bem» ou «não está bem», «eu sou
digno», «eu não sou digno», «não sou suficientemente isso», «não sou suficientemente aquilo».

Há, nesse princípio de afirmar «eu sou isso» ou «eu não sou aquilo», «eu não sou suficientemente isso», um princípio
de identificação ao que é vivido e, portanto, se viver digno é, já, considerar que se pode ser indigno.

Isso conduz necessariamente ao contrário.

Você vê um pouco o jogo de seu mental, de todos os mentais, aliás, hein?

E não unicamente o seu.

Eu também, em minha vida, são coisas que se manifestaram.

Portanto, é preciso parar, tentar parar de pensar em pares de opostos e, sobretudo, não se identificar às emoções ou
aos pensamentos.

Como eu disse na questão anterior, na fase de recepção de Luz, se uma tristeza sai, você a olha passar, ela sai.

Não é questão de frear.

Você não está nas circunstâncias da vida comum.

Você não está todo o tempo recebendo o Espírito Santo, mesmo se ele se manifeste cada vez mais.

Você não passou na Unidade, você está se aproximando desta Unidade, pela Vibração.

Portanto, é preciso evitar os julgamentos de valor sobre você mesmo e não substituir um termo pelo oposto, porque,
sem isso, se faz um círculo vicioso e, efetivamente, como você o constatou, naquele momento, não se pode sair.

***

Não temos mais perguntas.



***

Caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo meu Amor.

Não esqueçam jamais que vocês são eternos e que vocês são Luz e que, se vocês vivem o escuro, não é?, é uma
ilusão.

Então, bênçãos.

Todo meu Amor os acompanhe e eu lhes digo até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, caros amigos, em primeiro lugar, permitam-me apresentar-lhes todas as minhas homenagens e todas as
minhas bênçãos.

Então, como de hábito, vou primeiro ver se vocês têm questões a me colocar, de maneira mais geral, com relação ao
que vocês têm vontade de me perguntar.

Se eu puder responder, será com um grande prazer que eu irei lhes responder.

***

Questão: é correto não mais ingerir alimento físico, exceto a água?

Então, caro amigo, é preciso mesmo compreender que a privação - mesmo se não for uma privação, mas um
chamado, como você disse, do Universo, para se nutrir de Prana, é bem isso, se bem compreendi - provoca, no nível

desta Dimensão, uma sensibilidade extremamente grande.

É preciso mesmo prestar atenção a uma coisa e, não no nível do corpo, no nível das percepções.

Pois há tanta elevação Vibratória para alguns seres, com esse tipo de vida, que isso pode provocar fragilidades, não
no nível do corpo, mas, justamente, no nível Vibratório.

Eu o lembro de que você está ainda em um mundo que está ainda dissociado, onde há Energias, Consciências que
não querem todas o seu bem.

Então, obviamente, se você estiver na Unidade, essas Energias que não querem o seu bem, elas não poderão
causar-lhe qualquer mal.

O problema da ausência de nutrição orgânica vem daí, e não tanto das repercussões no nível do corpo.

O.M. AÏVANHOV - 15 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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É a sua sensibilidade extrema, ao mesmo tempo à Luz, mas também àqueles que existem em meio mesmo à esta
Dimensão que você percorre, onde a Sombra vai, como dizer..., se desencadear, por que, como você sabe, e como

MARIA disse, a Onda Galáctica atingiu o seu Universo e atingiu este Sistema Solar.

O que significa que os demônios vão urrar na noite e na Luz.

E ainda, naquele momento, é preciso estar suficientemente alinhado, desperto, ter a Coroa Radiante do Coração,
mas não somente, ter o Despertar da Kundalini realizado, porque, se não estiver realizado, as suas estruturas sutis -

eu insisto nisso - o físico, corre o risco de ser golpeado.

Agora, cabe a você ver.

Compreenda bem que o fato de não comer não vai desenraizar, para a maior parte dos seres despertos, mas permite
difundir, ainda melhor, a Luz ao redor de si.

Não para si, mas para os outros, em torno de si, e para a Terra, na sua totalidade.

Mas a Sombra não se nutre da sombra.

Ela se nutre também, infelizmente, de Luz.

Portanto, é preciso estar extremamente vigilante.

Eu não quero dizer com isso que é preciso entrar na Dualidade, novamente, mas estar lúcido e consciente do que
isso implica, quer dizer, uma vigilância da Consciência a cada instante.

Todos os corpos não estão prontos para viver a ausência de alimentação orgânica.

Não é porque somos mais ou menos isso ou aquilo.

Isso é ligado a fatores constitucionais.

Então, há seres que podem jejuar, porque eles sentem esse apelo, durante muito tempo, sem sofrer, sem manifestar
desequilíbrio.

Mas há seres que não podem.

Aí, não é uma questão Vibratória ou de Consciência, é puramente uma questão constitutiva.

O objetivo não é desenvolver a sensibilidade emocional, é claro.

O objetivo é desenvolver a sensibilidade espiritual.

Mas, se a sensibilidade emocional aparecer ao mesmo tempo que a sensibilidade espiritual, isso quer dizer,
efetivamente, que, no nível da constituição, há uma dificuldade de ancoragem.

Parece-me, e vocês tiveram as informações há mais de um ano, que o melhor tipo de alimentação que lhes foi dado
por ANAEL, e com as explicações complementares que lhes foram dadas, é a alimentação líquida.

Pois a alimentação líquida não faz trabalhar demais o plexo solar, e não faz descer as Energias.

Quando você ingere uma refeição, lembre-se de que você está entre uma Dimensão e outra Dimensão: uma
Dimensão onde você tem necessidade de alimentar uma estrutura física para que ela evolua na Dimensão onde você

está, e o seu Espírito, que começa a passar em uma outra Dimensão.

Mas o corpo, ele ainda está aí, parece-me.

E o que é bom para um, não é bom para o outro.

Houve o exemplo anterior, com nosso amigo que eu esqueci o nome, e você mesmo.

Portanto, há um meio correto.

O meio correto é tudo o que é líquido.

***

Questão: como utilizar as percepções, colocá-las no Serviço?

Cara amiga, a percepção está ligada ao aumento da Consciência.

A Consciência começa a passar no Estado de Ser.

Por que querer sempre ali encontrar um objetivo?

Lembre-se do que o Arcanjo MIGUEL disse e repetiu: «vocês estão aí para multiplicar, para semear a Luz».

O seu objetivo principal: estar no Ser, para permitir à Luz se difundir sobre Gaïa e sobre a Terra.

Não se esqueça de que, a partir do momento em que você quiser orientar a sua ação, dizendo-se, por exemplo: «eu
vou fazer isso, aquilo, para ajudar», geralmente é a personalidade que fala.

Você tem apenas que estar nesta Vibração.

Creia-me, o trabalho mais importante se faz quando você está na Vibração, sem fazer intervir uma técnica ou uma
vontade pessoal.



É isso o mais importante: estar ao serviço da Luz.

Pois, quando você acede a esses sons, a essas Vibrações, na Coroa Radiante - uma ou a outra ou as duas - quando
o Triângulo Sagrado se acende, você é um catalisador da Luz.

Ora, qual é a característica do catalisador?

É a de não querer agir.

É simplesmente a Presença que desencadeia a transformação no ambiente.

É isso, o mais importante.

***

Questão: eu sinto cada vez mais o meu corpo como uma pilha elétrica...

Cara amiga, é normal.

É diretamente conectada com a Luz que você capta e que você metaboliza.

Lembre-se de que, desde 15 de agosto - e já, para alguns, desde um ano - você entrou sob a influência das
radiações Gama, das radiações Gama que são ionizantes, que desencadeiam uma transmutação total da sua

estrutura física.

Então, para alguns, será não mais dormir.

Para outros, será não mais comer.

E, para outros, será uma pilha elétrica.

São as alfinetadas das Energias e do Fogo do Amor que você percebe.

***

Questão: se o mais importante é ser, é irradiar, o lugar onde vivemos tem importância?

Cara amiga, é mesmo preferível irradiar a Luz em um conforto agradável, ao invés de no topo de uma montanha, a -
10º, não, não é?

A partir do momento em que você multiplicar e semear a Luz, quando você estiver na Vibração, tudo na sua vida vai
acontecer sob a influência - por que é uma influência - da fluidez da Unidade, na sincronia, na atração.

E tudo será extremamente fácil.

Muito mais fácil do que se for você mesma que decidir.

As coisas virão a você, colocando em ação o 'princípio de atração e de ressonância'.

Portanto, a atração e a ressonância do Amor é a plenitude, o calor, as coisas que são belas, as coisas que são
agradáveis.

Portanto, não, não importa onde.

É preciso fazer atuar a sincronia para encontrar-se onde se deve estar, de maneira a estar no lugar correto.

***

Questão: qual Energia penetra o meu corpo desde o trabalho nas Estrelas de MARIA?

A partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração for despertada, você passa a respiração no Coração.

O Coração, que é a chave e a porta.

Naquele momento, você vai tomar Consciência, em meio mesmo a este corpo de personalidade, da existência de
outro corpo.

Este outro corpo nada tem a ver com as estruturas ditas sutis, como o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental.

É o corpo de Estado de Ser que vem ao seu encontro e que você percebe na sua Consciência, no meio do trajeto
entre a consciência limitada e a Consciência do Estado de Ser, como um corpo sobreposto.

São as primeiras aproximações do corpo de Estado de Ser, ainda nesta Dimensão.



Até agora, lembre-se, os seres mais adiantados eram obrigados a deixar este corpo para se juntar ao corpo de
Estado de Ser, no Sol.

A comunicação entre o Sol e a Terra foi criada pelo Arcanjo MIGUEL, pouco tempo antes do início dos Casamentos
Celestes.

É isso que foi realizado pelo Arcanjo MIGUEL.

E, portanto, há uma comunicação elétrica, etérea, magnética, entre o Sol e a Terra.

E, por esse canal, o corpo de Estado de Ser pode também, para alguns, vir até você, no corpo de personalidade, que
não tem, como para muitos de vocês, a possibilidade de se juntar ainda ao corpo de Estado de Ser.

Por que, se nós deixássemos se juntarem, bem, vocês não voltariam mais.

Simplesmente.

É por isso também que alguns de vocês, sobretudo durante o trabalho de efusão das Estrelas de MARIA, têm
algumas percepções que os impedem de se extraírem.

***

Questão: por que eu senti mais no nível do Coração nas situações de perigo?

Então, cara amiga, a lógica, efetivamente, seria que, a partir do momento em que você estivesse serena e alinhada,
você perceberia as Vibrações, o Fogo do Coração.

Alguns seres as percebem menos durante a calmaria e vão senti-las, como você disse, em uma situação de perigo.

Isso é uma proteção.

Por outro lado, se você fizer o protocolo que foi dado pelo Mestre RAM sobre a ativação do Coração (Meditação
Direcionada para o Coração), você poderá fazer as perguntas e ter as respostas pela Vibração do Coração.

Alguns seres vão sentir essas Vibrações no nível do Coração e esse Fogo, em alguns momentos, ao encontrar
algumas pessoas, ao olhar o Sol, ao olhar a natureza.

Cada ser humano é diferente em relação a isso.

As circunstâncias que vão desencadear ou ativar - é a palavra preferível - o Fogo do Coração são diferentes para
cada um.

Para um, será unicamente ouvindo música.

Para o outro, será passeando em meio à natureza.

E para outro, será unicamente quando ele estiver na sua cama.

Não há explicação.

É diferente para cada um.

***

Questão: ao que corresponde a forma de estrangulamento que eu sinto no nível da garganta quando as
Energias descem para o Coração?

Corresponde a zonas ainda não totalmente esvaziadas no seu chacra da garganta, que ainda não foram limpas pela
Luz.

Portanto, há esta espécie de medo que se localiza nesse lugar.

Mas isso vai passar.

A Luz limpa tudo.

***

Questão: eu encontro muitas pessoas que se questionam sobre a evolução do casal.

Então, cara amiga, vocês foram habituados, nesta Dimensão falsificada, a se considerarem, com razão, como
incompletos.

E, portanto, a buscar, no outro, uma satisfação para a sua falta de completitude.



O que acontece há anos e, sobretudo, há quase dois anos agora?

Vocês descobrem que são inteiros, sozinhos.

Então, onde está o lugar do outro, dado que não há mais carência em vocês?

Obviamente, as pessoas que não vivem inteiramente a consciência dessas Energias, são também afetadas por esse
processo.

Quer dizer que você tinha fundamentado as relações no casal, na sociedade, no princípio da falta e no princípio da
Dualidade.

É a mesma coisa para o seguro de vida.

É a mesma coisa para os seguros sociais.

Vocês se protegem da falta.

E 99% dos humanos se casaram para se protegerem da falta.

E o que vocês descobrem hoje?

Que vocês são inteiros em vocês, sozinhos.

Que vocês não têm mais necessidade de muitas coisas.

Não somente do outro.

Isso não quer dizer que não é necessário mais amar, mas que, sendo inteiros em vocês, sozinhos, vocês se
perguntam o que fazem com esta outra pessoa.

A menos que funcionem ambos no mesmo nível Vibratório, ou seja, na completitude de vocês mesmos.

Obviamente, como a maior parte dos casais não funciona nesse princípio, isso desencadeia muitas, muitas
separações e isso irá em um crescendo.

Porque, quando vocês são completos, vocês não se importam com ninguém, dado que vocês estão completos em
vocês, sozinhos.

Isso não quer dizer que é preciso permanecer só.

Mas as relações devem ser encaradas de maneira diferente, e profundamente diferente.

Não é o outro que vem completá-lo, mesmo se você tiver prazer com o outro, você está completo em você, sozinho.

E você irá encontrar o outro apenas quando ele mesmo estiver completo nele mesmo, sozinho, em todas as relações -
isso foi dito muitas vezes - é igual para o casal.

Geralmente, no casal humano, há um dominador e um dominado.

Há um que tem o poder e o outro que não o tem.

Ora, hoje, você descobre o seu próprio poder sobre si mesmo.

E um ser que quiser exercer o poder sobre você será rejeitado.

Igualmente se você mesmo exercesse, de algum modo, um poder sobre o outro, você ficaria muito mal.

Por que as relações de poder, de ser a ser, terminaram.

É, neste momento, o que vocês vivem no nível da sociedade, que MIGUEL preparou, a desconstrução e a destruição.

É o olhar lúcido sobre todos os jogos de poder que existem neste mundo, pois este mundo se mantém apenas pelo
poder.

E pelo poder exercido no exterior.

Mas, hoje, vocês descobrem o controle, que é o verdadeiro poder sobre si mesmo.

E não sobre os outros.

Portanto, efetivamente, isso provoca mudanças, eu diria, radicais, no funcionamento dos casais.

Se você estiver, você mesmo, na sua Unidade e na sua Vibração do Coração, e se o outro continuar a trabalhar
segundo os esquemas antigos na relação com você, você ficará mal, muito mal.

É normal.

É o que acontece atualmente.

Mas isso atinge o casal, isso atinge a sociedade na sua totalidade, isso atinge as revelações, isso atinge o final da
Ilusão.

Tudo o que é desvendado, atualmente, tudo o que lhes aparece, que estava dissimulado anteriormente, aparece
claramente.

Nos funcionamentos do outro, no seu casal, no seu trabalho, na sociedade.

Vocês veem, com um olhar claro e lúcido, os jogos de poder sobre os quais foi construída a Ilusão.

É isso o que se desvenda e se revela a vocês.



***

Questão: é correto ajudar a parceira para subir a sua taxa Vibratória, se ela o recusar?

Certamente não.

Porque isso entra no âmbito da violação do livre arbítrio.

Querer ajudar é já sair do Estado de Ser.

É desempenhar o papel de salvador e querer levar o outro para onde estamos.

Então, há um dos dois que quer levar para a Luz e o outro que resiste, na Dualidade e na relação de dependência.

Todos os casais e todo o sistema social são construídos sobre a dependência.

Dependência do dinheiro.

Dependência do outro.

Dependência de uma ordem, seja ela qual for.

De uma religião.

Etc., etc..

Hoje, vocês descobrem a Liberdade e a Mestria.

E, descobrindo a mestria e a liberdade, vocês não vão, sob pretexto de descobrir a sua liberdade, exigir que o outro
seja livre, mesmo sendo o seu companheiro, o seu filho ou o seu pai.

Vocês não podem fazer isso.

Pode-se apenas ser.

O outro vai captar ou não a Vibração da Luz.

***

Questão: qual é o sentido, hoje, no casal, da chama gêmea?

É preciso prestar muita atenção nesse conceito e isso eu já respondi.

Eu repito.

Vocês tiveram contato, no plano Vibratório, em função das suas linhagens, em função da sua Dimensão de origem,
em função do seu Sistema Estelar de origem, com uma série de seres.

Esses seres são mais ou menos próximos Vibratoriamente e, «por coincidência», nos momentos que vocês vivem
nesta vida, atualmente, vocês estarão em ressonância com parcelas de Luz que lhes foram comuns nas origens

estelares, nas linhagens espirituais ou nos planos Dimensionais.

O erro seria crer que você tem necessidade de passar a sua vida com esta pessoa, porque isso seria o inferno.

Mesmo se você tiver a impressão de se reconhecer.

Mesmo se você tiver a impressão de que vocês vibram nas mesmas coisas.

É somente uma reconexão.

Do mesmo modo que, quando vocês se conecta de novo com MARIA, vocês sabem que é MARIA.

Por isso, você vai pedi-la em casamento?

Do mesmo modo, ao fusionar com CRISTO ou com MIGUEL.

Vocês têm vontade de fazê-los seus?

Não.

No nível Vibratório, com as Entidades que vocês vão encontrar, cada vez mais, é exatamente o mesmo processo.

Atenção para não entrar na armadilha do ego ou da personalidade, que gostaria de viver isso o tempo todo.

É o amor, mas não é mais o amor no sentido físico, é o amor no sentido mental, que é ainda mais perigoso do que o
amor no sentido físico.

***



Questão: isso significa que a união do que chamamos de «casal sagrado» é uma Ilusão?

Em parte, sim.

Isso está ligado à matriz.

Eu os lembro de que, quando vocês voltam a se elevar na sua Dimensão de origem, vocês retornam à androginia.

O andrógino é completo, em si sozinho.

Quando vocês penetram as esferas do Estado de Ser, o que acontece?

A Coroa Radiante do Coração os coloca na Alegria e, depois, ela os faz entrar diretamente no Samadhi.

O Samadhi é uma Alegria extrema, na qual mesmo o gozo mais maravilhoso, no plano humano, absolutamente nada é
em relação a isso.

Então, atenção ao que acontece no nível Vibratório entre dois seres.

Porque esse mecanismo - eu compreendo completamente quando acontece entre um homem e uma mulher -, mas
imagine que você tenha 20 anos e que isso aconteça com uma bisavó de 90 anos.

O que você vai fazer?

Você vai continuar a viver a Vibração.

Mas a Vibração, ela está fora do corpo, portanto, não envolve o corpo.

Isso seria um erro desastroso.

Lembre-se de que o Estado de Ser é a transcendência dos sentidos.

Há quem me falou de alimentação.

É também a transcendência das coisas muito mais importantes ainda.

Não é unicamente o alimento.

É também a sexualidade que transcende.

Ela é transcendida, não por um esforço da vontade, mas ela é transcendida porque as suas Energias se elevam.

E, ao se elevarem, elas se manifestam no Amor e no gozo no nível do Coração.

Então, obviamente, existiu o tantrismo.

Obviamente, existiu o que se chama de casais sagrados.

Mas vocês não estão mais lá.

Vocês estão muito além disso.

***

Questão: eu vivi uma experiência que, na natureza, senti um efeito Vibratório muito potente que vinha de toda
parte e que não estava localizado em uma Lareira.

Mas a experiência Vibratória, na matriz, ela é o que é.

Se você entrar em contato com uma árvore, talvez isso vai acontecer no Coração, mas talvez isso vai acontecer no
nível dos casulos de Luz.

Simplesmente, passando-se nos casulos de Luz e não no chacra do Coração, não há possibilidade de acesso ao
Estado de Ser, dado que o Coração é a porta e a chave.

Portanto, há uma experiência Vibratória, por vezes arrebatadora, por vezes muito forte, mas que acontece na matriz.

Se nós insistimos por tanto tempo na Coroa Radiante do Coração e na Coroa na Coroa, no nível da cabeça, é
porque são as garantias do seu acesso ao Estado de Ser.

Há muitos seres que vivem experiências Vibratórias na escala do corpo inteiro, ou mesmo Despertares espontâneos
da Kundalini.

Está muito bem.

Mas será que isso desperta o Coração?

Será que essas experiências levam a transmutações?

Será que elas abrem a porta do Coração?

São sempre questões que vocês podem se colocar.

Vocês podem ir fazer seminários de xamanismo, de tantrismo, por que não?

De talassoterapia, se quiserem, de andar sobre o Fogo e viver experiências inacreditáveis.



Mas em qual estado vocês ficam depois?

Será que o Coração está aberto ou não?

É a única questão importante.

***

Questão: Por que este estado me assustou?

Por que a Luz assusta.

A partir do momento em que alguns de vocês viajam no Estado de Ser, há quem queira não voltar, mas há quem fique
tão assustado com o desconhecido, que voltam imediatamente.

O homem foi construído, no nível do seu cérebro reptiliano, para ter medo do desconhecido.

O controle, ele é feito até agora pela força.

Ele é feito, unicamente, pela adesão voluntária do homem a Crenças.

A Crença em um salvador exterior.

Vocês passam da Crença para a experiência.

Por que absolutamente nada poderá substituir a experiência.

Apesar de acreditarem na Luz, se não fizerem a experiência, isso de nada serve.

Crer não é viver.

E viver uma experiência não é viver a realidade.

Isso se torna realidade absoluta - ou a Verdade absoluta, como disse ANAEL - apenas a partir do momento em que
um estado estável se incorporar no corpo.

E esse estado estável corresponde ao Despertar de uma das Três Lareiras.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, vou deixá-los agora em companhia de coisas mais agradáveis do que eu, do que um velho
“croûton”, ou seja, com as Estrelas de MARIA.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e vamos começar. 

Eu espero que vocês tenham muitas questões para me colocar. 

*** 

Questão: podemos considerar a estase como um ensinamento prático?

É difícil de responder esta questão.

Um ensinamento, certamente, para aqueles que ainda não encontraram a realidade da Luz, que a encontraram
intelectualmente, mas que não a encontraram no Coração. 

Porque, efetivamente, durante esse processo em que o aspecto físico do que vocês são está completamente
inoperante, vocês se apercebem, constrangidos e forçados, de que a consciência pode funcionar e mesmo, por

vezes, sair desse corpo. 

Por conseguinte, para aqueles, sim, isso será um ensinamento. 

Para outros, não, isso será o ensinamento, não da Luz, mas do terror, porque eles vão permanecer no interior dos
seus corpos que não respondem mais.

Eles não poderão dali sair. 

Cada caso será diferente, de fato. 

Para alguns, eu penso que será um ensinamento e, para outros, não. 

Cada um irá vivê-lo, certamente, no seu nível de Vibração, de Consciência, de confiança também e de certeza
Interior. 

Depois, cada um irá viver o que ele tem que viver durante este período. 

Mas eu os lembro de que, independentemente do Anúncio, 72 horas antes, por Maria, mesmo aqueles que não creem
em nada e que não vivem nada, vão sentir que acontece, ou que vai acontecer alguma coisa. 

Olhem, naquele momento, os animais, vocês irão compreender imediatamente.

Porque eles vão senti-lo bem antes de vocês, quase uma semana antes de vocês.

*** 
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Questão: durante os 3 dias, o Ser permanece consciente?

Inteiramente.

Quer vocês queiram ou não. 

Então, vocês imaginam, para aqueles que não podem permanecer cinco minutos imóvel.

E eu os tranquilizo, vocês não terão vontade de fazer as necessidades fisiológicas. 

O corpo será extremamente desacelerado, como em estado de hibernação, mas a Consciência estará totalmente
lúcida. 

A partir do momento em que o corpo está no fenômeno de ‘estase’, quanto mais ele descer em temperatura, melhor
é. 

O sentido visual, o sentido olfativo, a audição, estarão presentes, mas a sensação térmica, não.

Isso dito, cubram-se, hein!?

*** 

Questão: nesse período, o contato com o Estado de Ser é possível?

Sim, é claro.

*** 

Questão: é um dos objetivos?

O objetivo não diz respeito a vocês, diretamente.

Ele se refere à Terra, à organização do sistema solar.

*** 

Questão: por que é necessário colocar a humanidade em estase durante esse momento?

Simplesmente porque os seus corpos, os corpos físicos que tivemos, uns e outros, estão sujeitos às forças
eletromagnéticas e gravitacionais. 

Se não houver mais gravidade e se não houver mais forças eletromagnéticas, o corpo, ali não fica mais em pé.

É tão simples assim. 

Diz-se frequentemente que é a alma que anima o corpo, ou o Espírito também, mas se não houvesse as forças e os
gradientes eletromagnéticos e as forças gravitacionais, esse corpo seria uma boneca de pano.

É exatamente o que vai acontecer. 

Vocês não poderão falar, mas vocês ouvirão tudo.

O seu olhar será fixo.

Assim que vocês caírem em estase, o olhar permanecerá apontado sobre a mesma coisa. 

Vocês vão sentir, como os animais, que vocês devem se alongar e se deitar. 

Vocês têm o corpo que se torna muito pesado, que formiga e que se entorpece, e ele irá responder cada vez menos,
progressivamente e à medida do passar das horas. 

Vocês têm 3 dias para esse processo, antes que ele se estabeleça inteiramente. 

Isso não é nas 72 horas, nós os prevenimos, e durante 72 horas, tudo está normal.

A partir do início das 72 horas, as coisas se modificam.

Mas elas se modificam gradualmente.



*** 

Questão: após os 3 dias, como serão as forças gravitacionais?

Não haverá mais durante os 3 dias.

Eu não disse que elas irão parar, porque o dia em que elas pararem definitivamente, vocês não estarão mais aí.

*** 

Questão: o que será dos aviões quando as forças gravitacionais forem perturbadas?

Nos primeiros momentos, nas primeiras horas, eles terão tempo de pousar, não é? 

E depois, é muito simples, e isso vai reduzir tanto tudo o que é eletromagnético, eletrônico, que tudo vai entrar em
pane.

Mas isso não vai ocorrer em um minuto.

*** 

Questão: como gerir esta abordagem da estase com as crianças?

Mas não é com elas que há problemas, é com vocês, eu sempre disse isso. 

As crianças irão se ocupar de vocês, diríamos.

*** 

Questão: como dizê-lo a uma criança?

Mas não há que dizer.

Instantaneamente, as crianças com menos de 14 anos irão compreender o que acontece.

Os animais irão compreendê-lo também.

Como antes de um sismo, eles se afastam.

Como antes de um tsunami, eles se afastam.

*** 

Questão: todos os animais estarão em estase?

Eu diria que tudo o que possui um cérebro estará em estase.

*** 

Questão: se são 3 dias de Trevas, isso significa que a Terra não vai mais girar?

Bravo.

O que quer dizer, também, que a rotação não vai parar em um minuto.



Sem isso, não há qualquer Terra que seja habitável.

É um movimento que para muito progressivamente.

*** 

Questão: e depois da estase?

Ela irá no sentido inverso.

*** 

Questão: a inversão do sentido de rotação irá se generalizar para todos os planetas desse sistema solar?

É já o caso para vários planetas desse sistema solar.

Todos aqueles que estão no exterior, o que chamamos no exterior de Júpiter.

*** 

Questão: é correto não mais ter vontade de manter relações com pessoas com as quais há uma defasagem
Vibratória ou isso releva de um fechamento do Coração?

Absolutamente não.

Isso responde, inteiramente, ao ‘princípio de atração’. 

Vocês observam, todos vocês, uns e outros, que as situações, as relações que, antes, não os incomodavam, tornam-
se muito incômodas. 

A distância Vibratória e de Consciência é uma realidade que vocês vivem, até mesmo, por vezes, com pessoas muito
próximas e, aí, vocês nada podem. 

Alguns evoluem e sobem na Vibração e outros recusam subir na Vibração ou em Consciência, o que é estritamente
a mesma coisa. 

Portanto, é normal que o ‘princípio de atração e de ressonância’ atue plenamente e que vocês tenham, não um
fechamento do Coração, mas, simplesmente, que fazem atuar o Coração. 

A atração não é mais com relação às mesmas pessoas, nem às mesmas situações, nem às mesmas atividades.

Mas é completamente normal. 

Vocês não podem ir para a Luz e se interessar, ainda, como vocês falam, por terceiros, não é? 

Vocês não podem se interessar e viver a Luz e se interessar pelo resultado do jogo de futebol de ontem, isso parece
um pouco paradoxal, não é?

*** 

Questão: por que, quando subo em Vibração, me acontece de estar em contato com as egrégoras
“negativas”?

É impossível.

Na Unidade, a Sombra não pode absolutamente nada. 

A subida Vibratória na personalidade, no astral, se reflete, permanentemente, por um combate entre a Sombra e a
Luz. 

Vocês todos experimentaram isso. 

Mas quando a Vibração do Coração e a Coroa Radiante estão despertas, quando vocês penetram as esferas do
Estado de Ser e da Unidade, a Sombra não tem mais qualquer possibilidade de ação ou de perturbação em relação a

vocês e o próprio Diabo poderia estar defronte a vocês, que ele não lhes faria nem calor nem frio. 



O que mantém a presença da Sombra é a Dualidade. 

Penetrando a Unidade, não há mais Dualidade. 

Portanto, o jogo Sombra/Luz, tal como é conhecido na matriz, não pode mais interferir com a evolução do ser.

É impossível. 

Se houver manifestações da Sombra, no seu caminho para a Unidade, isso reflete simplesmente, em virtude do
‘princípio de atração e de ressonância’, que existem ainda, simplesmente, Sombras em você. 

E, sobretudo, jamais responder à Sombra nesses casos.

Porque, se você se puser a combater, você recai ainda mais na Dualidade. 

E a Sombra vai procurar atraí-lo ao combate, é claro. 

É preciso elevar as Vibrações. 

Quando vocês estão na Unidade, quando a Coroa Radiante do Coração está desperta ou a Coroa Radiante da
cabeça, o seu campo Vibratório, o ‘casulo de Luz’, o ‘ovo áurico’, não pode mais ser, como dizer..., penetrado. 

Ele pode estar em ressonância na periferia.

Sim, vocês veem a Sombra passar, sim, vocês veem as entidades passarem, mas elas não podem nada contra vocês.

*** 

Questão: isso pode também criar o medo?

O medo é uma Sombra.

O medo é apenas uma falta de Amor. 

Do mesmo modo, se você tiver medo da falta e se você alcançar a Unidade e o medo da falta não foi, como dizer..., a
poeira não foi totalmente retirada, o que vai acontecer? 

A sua consciência vai colocá-lo frente ao medo, para, justamente, superá-lo. 

E, lembre-se, a matriz é mantida pela Dualidade. 

O que desencadeia a Dualidade?

É o medo, antes de qualquer coisa. 

O medo é apenas uma criação do mental.

É uma secreção, em todos os sentidos do termo, da Dualidade. 

O medo é diretamente procedente de uma atividade reptiliana, no seu cérebro, que não tem qualquer outra realidade
além da projeção, vinda, portanto, do mental e do mental a que chamamos de ‘razão reptiliana’.

*** 

Questão: na 3D Unificada o cérebro reptiliano continua a existir?

Ele existe, mas unicamente para a manutenção das funções ditas automáticas.

Mas tudo o que está em relação com predação, o Bem e o Mal, não existe.

*** 

Questão: como vão evoluir as estruturas cerebrais na 3D Unificada?

Na 3D Unificada, a diferença essencial é que o núcleo reptiliano, implantado pelos maus rapazes, não existe e,
sobretudo, há uma estrutura cerebral que não parece com o ser humano, que existe nos mundos Unificados, que é

chamado de cérebro paralímbico, aquele que conecta com o Universo. 

Eu creio que é chamada de ‘zona do Divino’, no nível do cérebro humano, mas que está atrofiada no ser humano, que
volta a se desenvolver normalmente na 3ª Dimensão Unificada. 

O que explica que os seres, por exemplo, como as estruturas de 3D Unificada dos Vegalianos, têm uma grande
cabeça. 



***

Questão: o Coração pode transformar a Sombra em Luz?

O termo não é adequado.

A Luz se estabelece.

Estabelecendo-se, ela suprime a Sombra. 

Mas a Sombra não pode ser transmutada em Luz, exceto se ela se deixar penetrar pela Luz.

Sem isso, é uma Luz falsificada, que remete à matriz e à oposição Sombra/Luz. 

A Luz de que falamos é a Luz Vibral, que nada tem a ver com a Luz tal como vocês a concebem na sua cabeça ou
nesta matriz. 

A Luz, vocês não a veem ainda.

Vocês a vislumbram.

Porque o dia em que vocês virem totalmente a Luz, o seu corpo não existirá mais. 

Portanto, falar de Sombra que se transmuta em Luz, no Coração, é uma visão Dualista, ligada à Dualidade, à matriz. 

Não confundir a Luz Vibral e a luz da linguagem corrente, ou a luz que vocês podem conceber na sua cabeça, que é
unicamente um julgamento de valor e que não é a verdadeira Luz. 

Toda ilusão vem daí, porque os seres creem que, quando eles fecham os olhos e veem a luz, é a Luz.

Não é a Luz.

Nós falamos muito longamente disso. 

A Luz Vibral não é uma luz fotônica.

O fóton é a sombra da luz.

A Luz de que falamos nada tem a ver. 

A Luz Vibral está ligada às partículas Adamantinas, a irradiações que vocês ainda não têm mesmo ideia, das quais
vocês percebem simplesmente as primícias, através do Fogo do Coração e da constituição de tudo o que vocês

vivem atualmente. 

Os Vegalianos explicaram porque eles tinham conchas de obsidiana sobre os olhos.

Porque, nos mundos Unificados, vocês não existem.

Vocês é que são a sombra. 

É preciso sair da visão do mecanismo da Luz onde vocês dizem: «eu estou em um mundo e eu vou tomar o meu
corpo, vou abrir o meu Coração e eu vou continuar a minha pequena vida, como se nada fosse, nesta ilusão». 

Lembrem-se de que a Translação Dimensional é a morte da lagarta e o nascimento da borboleta. 

Vocês não podem ser ao mesmo tempo lagarta e borboleta.

Vocês devem colocar isso na cabeça e no Coração. 

É como se falasse da morte, que, no entanto, os faz permanecer na matriz, e juntassem suas malas, suas vestes,
dizendo: «eu quero levar do outro lado».

Mas não é possível e, para a Translação Dimensional, é ainda menos possível. 

Vocês não podem levar a lagarta com vocês. 

E quando falamos de final de Dimensão, eu creio que vocês ainda não compreenderam completamente o alcance
Vibratório do que isso significa, uns e outros, aliás. 

Se eu quisesse ser abrupto: preparem-se para entrar na Vida, ou seja, para morrer nesta vida. 

É aqui que vocês estão mortos, não do outro lado. 

Portanto, nós os preparamos para o seu nascimento, que é a saída da Ilusão, pelas Vibrações, pelos contatos
Transdimensionais, pela Luz Vibral que penetra, até mesmo, desde quase uma geração, progressivamente. 

Por conseguinte, vocês apenas podem fazer suposições e projeções com relação ao que vocês vivem, no interior
desse corpo. 

Mas, mesmo se esse corpo tiver que transmutar, mesmo se vocês tiverem que tomar esse corpo, o que vocês irão
tomar nada tem a ver com o que vocês veem, com o que vocês creem ser. 

Mas, isso, vocês apenas podem compreender e viver a partir do momento em que o seu cérebro Vibratório lhes
permitir fazer o switch da Consciência, passar na Vibração do Estado de Ser e da Unidade e, também, aceder ao seu

corpo de Eternidade. 



É verdadeiramente a imagem que se podia encontrar. 

O seu cérebro tem tendência a trazê-los em uma visão linear: «eu vou me tornar Luz, portanto, eu vou manter esse
corpo, eu vou estar bem no interior».

Não é verdadeiramente isso que vai acontecer, mas é um nascimento, não é uma morte. 

Isso depende do ‘ponto de vista’, como disse Anael.

Se vocês tomarem o ponto de vista da lagarta, isso será terrível.

Se vocês tomarem o ponto de vista da borboleta, é maravilhoso. 

Portanto, tudo o que vocês têm que fazer é não se projetarem em um futuro que vocês não podem apreender nesse
corpo. 

Vocês podem apenas subir na Vibração para se aproximarem, cada vez mais, da porta e da chave do Coração.

E, em determinado momento, vocês irão bascular. 

Aqueles que já bascularam sabem do que eu falo, porque o viveram. 

Mas, enquanto vocês não tiverem vivido, vocês estão unicamente na projeção.

O que quer que vocês vivam no nível do Coração, são apenas suposições. 

Lembrem-se das palavras de Cristo: «Aqueles que quiserem salvar sua vida, irão perdê-la. Aqueles que estiverem
prontos a perdê-la, irão encontrá-la».

*** 

Questão: poderia definir os termos simplicidade, humildade, Aqui e Agora?

Defini-los por palavras de nada vai servir.

É o momento em que vocês chegam a fazer calar as emoções.

É o momento em que vocês chegam a fazer calar os pensamentos. 

Quando vocês estiverem alinhados neste estado de vacuidade, então, a Luz Vibral pode penetrar. 

Não há mais qualquer resistência à Luz.

É o que gera o Fogo do Coração, a Alegria Interior, o Samadhi e o acesso ao Estado de Ser. 

Enquanto vocês forem complicados, enquanto vocês não forem simples, vocês não podem Vibrar no Coração. 

O Coração é extremamente simples.

Ele não se importa com qualquer conhecimento.

Ele não se importa com qualquer esoterismo.

Ele não se importa com qualquer religião. 

Isso, são ilusões Luciferianas que os fizeram crer que vocês se aproximam do Conhecimento, para livrá-los, por um
Conhecimento, por uma Crença. 

O Coração é experiência, e nada mais. 

Ora, esta experiência apenas pode ser vivida, justamente, quando vocês voltam a ser como uma criança: simples,
humilde, pequeno e completamente no instante, quer dizer, desapegado das consequências do seu passado e

desapegado do futuro, quer dizer, a parada das emoções que são ação/reação e a parada do mental, que é projeção.

*** 

Questão: isso significa que, para estar na simplicidade, é preciso estar desapegado da personalidade?

Inteiramente.

Vocês não podem alcançar, como diria Um Amigo, o Si, estando ainda no pequeno Eu. 

É por isso o que eu disse também, a analogia com relação a se desapegar desta personalidade e do que vocês
creem ser, porque vocês não são isso. 

E desapegar-se desta ilusão é não mais pensar, não mais estar identificado às emoções, nem mesmo mais estar
identificado ao que quer que seja da lagarta. 

É assim que a borboleta pode nascer e que a Vibração do Coração pode se elevar.



***

Questão: você tem preconizações para parar o mental?

Sobretudo não se interessar pelo mental.

Porque, quanto mais você combatê-lo, mais ele irá se reforçar. 

Porque o mental, sendo dual, se você entrar na Dualidade com ele, ele vai continuar ganhando. 

É semelhante para as emoções. 

É necessário passar para um nível Vibratório que está além. 

Vocês não podem combater algo no nível em que ele está situado e, no mais, a Luz não combate, ela se estabelece e
ela irradia. 

Portanto, crer que com o seu mental você vai vencer o seu mental, você não saiu do albergue. 

É a mesma coisa para as emoções, são noções de transcendência. 

Enquanto vocês estiverem na Dualidade, é muito lógico encontrar ferramentas que vão permitir lutar contra isso,
contra aquilo. 

Os obstáculos podem ainda se manifestar: os miasmas, as poeiras, como eu chamei disso, há alguns meses. 

Desde o mês de julho, antes, a poeira, vocês a colocavam sob o tapete.

Era fácil, via-se a poeira, arranjava-se. 

O problema é que, agora, o tapete foi retirado.

Portanto, a poeira, não se pode mais escondê-la e não é preciso combater a poeira.

É preciso simplesmente aceitar vê-la. 

Quando eu digo vê-la, é vê-la com toda Lucidez e em Consciência e, naquele momento, a Luz irá trabalhar. 

Então, é claro, o mental ali vai dizer: «mas não é verdade, porque eu toco a Luz, mas tenho sempre dor nas costas,
eu toco a Luz e tenho sempre tal doença». 

E eu responderia que você não subiu suficientemente alto na Luz Vibral.

Porque a Luz Vibral é Alegria, Samadhi, Plenitude. 

Quer dizer que, mesmo se um problema existir ou persistir, não há mais a mesma importância nos campos da
Consciência Unificada. 

Viver a Luz, inteiramente, é não unicamente uma mudança de ‘ponto de vista’.

É uma mudança de estágio Vibratório.

*** 

Questão: as ferramentas que permitem fazer subir as Vibrações são ainda úteis?

É claro.

Mas a ferramenta principal é, e vai permanecer, a própria Consciência.

É ela que é a mais capaz de elevar a Vibração. 

Certamente, vocês têm as muletas.

Certamente, vocês têm as ferramentas.

Mas, em última análise, é a sua Consciência quem decide. 

Lembrem-se do que disse Cristo: "Se vocês tivessem a Fé como um grão de mostarda, vocês levantariam
montanhas".

E não é uma visão da mente, nem uma parábola, é a estrita Verdade.

*** 



Questão: qual é a diferença entre atingir a Transcendência e atingir a Realização?

Admitindo que o acesso real à saída da matriz existe apenas desde algumas dezenas de anos, todos os seres que
existiram, e alguns hoje são “croûtons”, como eu, como Um Amigo, por exemplo, viveram momentos de

transcendência tão intensos que passaram a vida inteira tentando estabilizar esse momento. 

A transcendência, durante a minha vida, eu a vivi meditando ao nascer do sol.

Isso bastou para dirigir toda a minha vida. 

Hoje, as experiências às quais vocês têm acesso são, de muito longe, mais importantes e mais avançados do que
aquelas que nós vivíamos. 

Na época, por exemplo, se vocês tomarem Ma Ananda Moyi, ela viveu os estados de Transcendência mais
avançados que foram possíveis de viver no século XX.

Foi ela quem os manifestou com o seu Samadhi quase permanente. 

Mas, hoje, aqueles que vivem o Samadhi vão para o corpo de Estado de Ser. 

À época, os seres como Ma Ananda Moyi ou como Um Amigo, viveram episódios de Transcendência.

Sri Aurobindo fala muito bem e eles levaram esses estados na Dualidade, para tentar expressar, escrever, mostrar os
ensinamentos, para permitir aos aspirantes, aos discípulos, encontrarem isso. 

Hoje, vocês vivem esta transcendência que é o acesso ao Estado de Ser.

Portanto, a partir do momento em que vocês têm acesso ao Estado de Ser e substituindo isso no contesto deste final
do mundo, desse tempo, desta Dimensão, é evidente que a época é especial. 

Portanto, «realizado» queria dizer o quê?

É aquele que alcançou o Si, que alcançou A Fonte, sem, no entanto, ali se estabelecer na sua vida ou, em todo caso,
manter a conexão com A Fonte, pelo Samadhi. 

E, hoje, vocês vivem as idas e vindas. 

Pela Coroa Radiante do Coração, vocês experimentam a Alegria, vocês experimentam níveis Vibratórios que estavam
fechados à época e que, hoje, lhes são abertos. 

E a palavra ‘Realização’, nesse contexto, hoje, não quer mais dizer grande coisa.

Nós preferimos falar, como Maria disse, de ‘Coroação’.

*** 

Questão: você escolheu o seu posto atual?

Eu não escolhi, obviamente, no tempo da minha vida, na minha última vida. 

Eu penso que é, de preferência, a sequência lógica das minhas encarnações na matriz, porque, como viram, os
Anciões são seres que conheceram um caminho espiritual, mas também as vicissitudes da matéria. 

É, aliás, a diferença entre os 24 Croûtons e as 12 Estrelas.

É que nós tivemos, nós, papéis muito encarnantes. 

Era necessário para poder sermos os intermediários entre a nossas experiências da matriz, espirituais e o que está
acima. 

O que nos dá uma responsabilidade, de escolhas a colocar, de decisões a tomar. 

Portanto, a nossa função é muito ativa. 

Nós tentamos perceber, Vibratoriamente, os efeitos das nossas decisões e também, nós estamos em certa forma de
antecipação, mesmo estando ainda, talvez alguns de vocês saibam disso, em uma bolsa de Luz Vibral, mas no interior

da matriz, para poder perceber a matriz. 

Porque, para o Conclave Arcangélico, é muito difícil perceber a atmosfera real, materialmente, os eventos, porque
eles raciocinam em termos elementares, do que é visto no nível dos elementos. 

Mas é muito difícil para eles, quando não penetraram a matriz, quando não tiveram a experiência da matriz, é muito
difícil ali exercer, como dizer..., uma ação coerente, mesmo para a Luz. 

Portanto, nós somos a ligação entre a matriz e o que está acima. 

Os Arcanjos têm funções, como vocês sabem, muito mais globais e gerais. 

Então, dizer que eu fui escolhido ou que eu escolhi..., eu diria simplesmente que é a consequência direta das minhas
encarnações, certamente.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, eu vou dar-lhes todo o meu Amor incondicional e fraternal.

Até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todo meu Amor.

Então, venho para ouvir o que vocês têm a dizer e a me perguntar.

***

Questão: qual é a origem do medo do invisível que eu sinto e como superá-lo?

Então, aí, caro amigo, a origem, a nada serve, é do mental, não é?
O importante é superar o que parece paralisá-lo, para estabelecer um contato, como dizer..., transdimensional.

Aliás, eu constato que você não tem medo de mim, quando estou aí, não é?
É já um primeiro ponto.

Então, como fazer para superar o medo do que não se vê e que, no entanto, se pode perceber, não é?
Isso remete, de maneira importante, ao medo, como dizer..., de ser penetrado, no sentido espiritual do termo,

porque vocês têm todos a noção de sua individualidade, na personalidade, não é?

Vocês têm sempre um funcionamento e, sobretudo junto aos terapeutas, do que é interior e do que é exterior.
Esta separação, certamente apenas existe nesta Dimensão na qual vocês vivem.

Quando vocês estão lá em cima, fora ou dentro, é a mesma coisa.

O.M. AÏVANHOV – 21 de setembro de 2010
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Quando vocês penetram as esferas do Estado de Ser, vocês são totalmente transparentes, quer dizer que, o
que quer que vocês encontrem, como sistema solar, como Consciência, como Vibração, a Vibração vai

atravessá-los, vocês se tornam penetráveis, enquanto que a personalidade, por definição, é impenetrável.

E, para muitos de vocês, existe certo medo da penetração.

Deixar sua pessoa, deixar a personalidade para uma outra Presença, para outra Consciência, dá terrível medo
e, sobretudo, se você passou seu tempo a discriminar o que é bem, o que é mal, o que pode entrar, não pode

entrar, com a alimentação, com as companhias, com a sexualidade, com a afetividade.

Tudo o que pode penetrá-los, literalmente, sem perigo e o que os penetram e desencadearia estragos.

Isso, são as Crenças, é o modo de vida da personalidade.
É o que há a superar, porque na esfera das Vibrações, dos contatos com o invisível, há necessariamente este

medo, que é, por vezes, fundamentalmente ancorado, desde seu nascimento, nesta Dimensão.

E é o caso para todo o mundo.
O medo desta penetração é o único freio que existe junto a absolutamente todo o mundo, sem isso, vocês

estariam todos canalizando o que eu lhes digo, não é?

Então, é um problema que excede amplamente sua problemática para você, eis que é universal, esta
problemática.

É o medo do desconhecido, o medo do invisível.
E, no entanto, você não tem medo, como dizer..., do que se chamam de ondas de rádio e, no entanto, há por

toda parte.
É como as ondas dos portáteis.

A única diferença é que, quando uma Consciência, Vibratoriamente, entra em interação com você, há interação,
diretamente, sobre a Vibração e sobre a Consciência.

O que não é o caso, de maneira perceptível, para as ondas de telefone, as ondas elétricas etc.etc..

Esses têm desgastes sobre o corpo que, eles, são diferentemente mais graves do que entrar em contato com
seres invisíveis, que eles venham de outros lugares do astral, da Luz, da Fonte, de outras Dimensões.

É exatamente o mesmo princípio.

Portanto, o medo, ele não é o medo do Diabo ou das Energias ditas negativas, é o medo da penetração e é o
mesmo para todo o mundo, porque tanto os habituaram a discriminar o bem e o mal.

Mas o bem e o mal, mesmo ao nível alimentar, ao nível de suas relações, há o que é bom para vocês e há o
que é mau para vocês.

E vocês projetaram, consciente ou inconscientemente, estritamente a mesma coisa ao nível dos mundos
invisíveis.

É por isso que, atualmente, muitos seres se desconfiam de saber se o que chega em um Canal ou o que
chega a você é bom ou mau.

É o primeiro reflexo, mas vocês devem transcender este medo, porque o medo, não somente não evita o
perigo, isso, vocês sabem, mas o medo bloqueia instantaneamente qualquer contato.

E o medo, ele vem de onde?
É claro, como sempre, do mental.

Portanto, vocês devem se re-apropriar desta capacidade Vibratória para entrar em contato com o
desconhecido.

Sem isso, como vocês farão quando o corpo de Estado de Ser se apresentar a vocês, para aqueles que não o
conhecem ainda?

Vocês saberão que é você, todos, sem exceção, sobre este planeta, durante a advertência.
Mas esse dia da advertência, se sua Vibração de medo é mais forte do que a Vibração da Luz, você não

poderá penetrar este Estado de Ser.

Portanto, há realmente um aprendizado de erradicação deste medo.

Ora, como isso vem do mental, não é o mental que vai ajudá-lo a suprimi-lo, bem ao contrário.

E aí eu os remeto ao ensinamento magistral do Arcanjo Anael sobre o princípio de abandono à Luz.
É exatamente a mesma coisa.

Lembre-se, a Luz Vibral não é aquela que vocês vêem quando fecham os olhos.
O mais frequente, é da luz astral, projetada.

A verdadeira Luz, ela é Vibração.



Esta, vocês a captam, muitos de vocês, na Coroa ou sobre o sacro ou sobre o Coração, mas porque vocês
estão aclimatados.

Agora, esta penetração de Luz é já uma primeira etapa para superar e transcender o medo.
É algo que se constrói progressivamente e à medida de suas capacidades Vibratórias para se alinhar no nível

da Coroa Radiante ou das Coroas Radiantes ou, ainda, no nível do sacro.
É o mesmo processo.

Não há técnica para superar, ao nível mental.
É o aprendizado da Vibração que vai desembaraçá-lo, literalmente, deste medo da penetração.

***

Questão: é exato que os dois medos fundamentais seriam o medo do vazio e o medo do barulho e
que os outros seriam apenas construções mentais?

O medo do vazio é talvez verdadeiro.
Mas eu os tranquilizo, uma excelente notícia: o vazio não existe nos Universos e quaisquer que sejam as

Dimensões.

Agora, o barulho, não.
Eu penso que o barulho não toca o cérebro do medo, ele toca o cérebro que está ligado às emoções.

Portanto, o barulho nada tem a ver.

O Universo não é silencioso, mesmo se exista um silêncio Interior.

O Universo é canto permanente, quaisquer que sejam as Dimensões.

Portanto, o som é onipresente em todos os Universos.
Portanto, o verdadeiro medo é o medo do desconhecido, ou do vazio.

É o medo do que não é conhecido, por oposição, é o único medo e daí decorrem todos os outros medos.

Mas lembre-se, o mais importante não é saber qual é o medo fundamental.
O que é preciso reter é que o medo é sempre uma projeção do mental que não tem objeto.

É, portanto, totalmente, uma construção do mental.

E o problema é quando você diz: “eu tenho medo”, você se identifica ao medo.
Mas o medo não é você, é o que é segregado pelas partes invisíveis.

Vejam vocês, vocês são penetrados sem o saber.
O inimigo está no interior, ele não está jamais no exterior.

O inimigo exterior é uma projeção ligada à Dualidade.

***

Questão: por que ouvir Uriel me dá por vezes vontade de fugir?

Então, o Arcanjo Uriel é Presença.
Ele é Clareza, Transparência e Emissão da Luz Branca.

Portanto, há medo de viver isso, simplesmente.
Porque a intervenção do Arcanjo Uriel em seu plano se faz num modo puramente Vibratório.

Eu sempre disse, por exemplo, que minha Presença, ela é Vibratória, mas ela é leve, porque, como
Melquisedeque de Fogo, se eu descesse inteiramente, é ainda muito mais difícil para suportar do que, por
exemplo, as Vibrações magníficas que vocês têm com Um Amigo, que tocam diretamente a Consciência.

Agora, se você me tivesse dito Maria, eu diria: «é como toda criança suja que fez bobagens, elas não querem
ver sua mãe».

***

Questão: conviver com pessoas com uma taxa Vibratória mais frágil, pode ser incômodo?

Caro amigo, é uma visão profundamente dualista.

Quando você está em sua Vibração, nem o Diabo, nem a Luz o incomodam.



Considerar que alguém de baixa Vibração abaixe suas Vibrações é participar à Dualidade daquele.

Considerar que uma Vibração outra possa incomodá-lo ou fazê-lo subir em Vibração, é também uma
Dualidade.

Quer dizer que há, em você, uma distância que é colocada entre você e o resto do mundo, simplesmente.

***

Questão: como dissociar o que é emoção, do Coração?

Caro amigo, por vezes, quando se coloca no Coração, dentro, realmente, do Coração, na Vibração do Coração,
existe uma emoção transitória.

O que é necessário fazer é não confundir a emoção, qualquer que seja, com o Coração, mas não há nem
culpa, nem anomalia de algum modo em estar no Coração e perceber uma lufada de emoção.

Mas esta lufada de emoção não é uma emoção comum, é uma aspiração para o Coração.

Agora, é preciso prestar atenção, efetivamente, de não confundir emoção e Coração, porque são dois
domínios que são separados.

O domínio da emoção pertence sempre ao nível do ego e da personalidade.
O nível do Coração pertence ao Estado de Ser e está situado acima da esfera da personalidade.

A emoção nasce no que vocês chamam de sistema límbico.
Esse sistema límbico se veicula ao nível do corpo pelo chacra da garganta e, é claro, pelo que vocês chamam

de simpático e parassimpático.

O Coração absolutamente não está ligado a isso.
O Coração é Presença, ele é Vibratório e ele é Amor, Fogo, Verdade, Unidade.

Mas alguns seres abertos ao nível do Coração deixam passar, nesta abertura mesmo que se produz do
Coração, um estado de emoção.

Mas esta emoção é uma emoção derivada, eu diria.
Ela não é a emoção que põe em balanço apenas a emoção.

Ela é a emoção que conduz ao Coração.
Eu a chamo assim.

Mas não confunda, tampouco, esta emoção que conduz ao Coração com o Coração.

Portanto, não há julgamento de valor a levar, nem a dizer que é contrário ao Coração, mas compreender que,
no Coração, sobretudo quando de um fenômeno que eu chamaria de reconexão, a primeira vez em que Maria

entra em contato com você, de maneira íntima, você chora.
É uma reconexão.

E é esta reconexão, esta ignição, de algum modo, que pode desencadear esta emoção, permanecendo ao
mesmo tempo no Coração.

A característica desta emoção é que, por vezes, o mental vai intervir dizendo: «Oh lá lá, não é necessário que
eu rache».

Mas, de todo modo, ela vai se dissipar e ela deixa, contrariamente a outra emoção, um gosto de plenitude.

A emoção do prazer, por exemplo, nada tem a ver com a Alegria.

Olhem, por exemplo, quando vocês têm um prazer imenso, após esse prazer, que é excitação e subida de
energia, isso volta a descer.

No Coração, jamais.
Quando há um medo, a energia desce e, após, volta a subir.

É toda a diferença.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes digo, até muito em breve.
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, como do meu costume, eu vou tentar responder às questões que vocês vão colocar.

E, através disso, nós poderemos dialogar juntos algumas coisas.
Então, todas minhas bênçãos os acompanhem e eu escuto agora o que vocês vão me perguntar.

***

Pergunta: o ano passado nós recebemos as 5 sílabas sagradas. Por que nós não recebemos hoje as
7 últimas?

Cara amiga, as 7 últimas, como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo, lhes foram comunicadas.
Essas correspondem à Ki-Ris-Ti, à Unidade e ao que foi denominado Bem e Mal.

O problema é que nós ainda não temos (e isso não é um problema, é uma vontade deliberada) nós não lhes
demos, ainda, a Vibração correspondente à pronúncia exata, em linguagem matricial original, vinda então das
esferas Siríacas, correspondendo à pronúncia desses 7 pontos de Vibração, correspondendo à totalidade do

seu Estado de Ser liberado.
Nós preferimos insistir, de maneira muito mais intensa, sobre o que foi chamado de ‘4 Pilares’ e ‘eixo da Roda’,
ou seja, o centro, porque isso representa verdadeiramente os 4 pilares sobre os quais todo o resto se articula.

Agora, vocês têm os elementos.
Por exemplo, no que se refere ao Bem e ao Mal, é claro, em outro nível, isso não é nem o Bem nem o Mal, é

a Atração e a Repulsão.
Por exemplo, para “Amor”, nós mantemos “Ki-Ris-Ti” e isso corresponde a algo muito específico.

Isso que lhes é solicitado, e doravante cada vez mais, não é para saturar o seu mental de conhecimentos
externos, mas é para Vibrar e viver, de maneira Interior, as Vibrações que vocês recebem na Terra.

Coisa que vocês realizam maravilhosamente sobre a Terra, todas as noites, no momento.
A revelação da pronúncia correta, em meio à Vibração matricial original, será comunicada a vocês, eu diria,

posteriormente.
E ainda, a necessidade não é tão absoluta como as 5 primeiras sílabas e a sua pronunciação.

Está aí, eu espero ter respondido claramente a essa pergunta.
Cada vez mais, nós iremos para a simplicidade que se expressa fora das palavras, mas pelo seu

comportamento, pelos seus gestos, mesmo através das técnicas que nós lhes demos, mas cada vez menos
pelas palavras.

Porque as palavras, vocês sabem, isso depende de como se escreve essa palavra em francês (ndr: ‘les
maux’), mas as palavras são bem específicas sobre o que existe nessa Dimensão dissociada já que, a partir da
3ª Dimensão Unificada e bem além, como disse já muito longamente o Arcanjo Anael, a comunicação é Vibral,

quer dizer, passa pela forma, pelo som, pela cor e pela mudança de forma.
Não há o obstáculo do que é chamado de ‘palavra’ já que, a um dado momento, a ativação do 11º corpo se

reflete pela ativação do Verbo e o Verbo se torna Criação (é, aliás, a primeira frase que é dada no Evangelho
de João, ela é extremamente importante).

Mas, estando ainda encarnados, muitos seres humanos têm ilusão com as palavras.

O.M. AÏVANHOV - 25 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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Vocês podem dizer “eu te amo” com a intenção de estar inscrito em meio à sua alma.
E vocês podem dizer “eu te odeio” simplesmente adorando a pessoa.

A Vibração que nós lhes propomos não está ligada às palavras pronunciadas.
Ela está ligada às sílabas sagradas.

Mas, cada vez mais, ela irá se tornar o que é a sua Consciência.
E a sua Consciência, vocês sabem, pode Vibrar no Coração ou em outros lugares.

E a partir do momento em que a Consciência fizer o aprendizado da Vibração no Coração, e que a Consciência
se tornar Vibração, a sua energia muda completamente.

Naquele momento, vocês não podem mais empregar as palavras, ou então vocês o fazem conscientemente,
mas isso quer dizer que vocês são capazes de se estabelecer no Coração.

E nós sempre lhes dissemos: o Coração é Vibração.
Se vocês utilizarem as palavras, vocês poderão fazer não importa o que com as palavras.

O conhecimento exterior é, certamente, às vezes importante porque ele permite aproximá-los de mecanismos
íntimos da compreensão que vão conduzir ao abandono à Luz.

Mas mesmo nos comportamentos humanos, sem qualquer abordagem espiritual e autêntica, as palavras
poderão fazê-los dizer o que vocês querem.

Então, ali vão responder, evidentemente: “as palavras são vibrações”, “as palavras são criadoras”.
Sim, mas elas são, principalmente, resultantes de crenças, antes de qualquer coisa.

Quando vocês abrem a boca, ou seja, quando a sua boca é desselada, quando o que foi denominado 11º
corpo se ativa, o Verbo Criador, que vocês podem reivindicar o título de Ki-Ris-Ti, significa dizer ‘ter a palavra e

o Verbo’ que apenas fazem uma única coisa.
Mas enquanto vocês não estiverem estabelecidos na Consciência Vibratória das Coroas Radiantes, isso não

pode ser Verdade para vocês.
Então, nós preferimos dar-lhes, realmente, as palavras importantes.

Mas vocês não têm as denominações precisas, na linguagem Vibral, das 7 outras Estrelas, porque o que é
importante é vivê-las e não conhecer, desta vez, as palavras.

Vocês sabem, muita tinta tem corrido sobre OD-ER-IM-IS-AL.
Disseram que era a nota Dó invertida.

Não, é um meio mnemônico porque as notas de música nada têm estritamente a ver com o OD-ER-IM-IS-AL,
mesmo se for a inversão do OD, mesmo se for a inversão do Mi em IM, ali vão dizer que é a nota Mi.

Não, não é a nota Mi.
É a pronúncia do OD-ER-IM-IS-AL que corresponde às cinco notas denominadas ‘gama pentatônica’ que é a

gama de reconhecimento das forças da Confederação Intergaláctica Unificada e que se encarna pela revelação
dos 4 Pilares Centrados, ou seja, da Cruz Cósmica, inscrita em sua cabeça e no seu Coração e que nada tem

a ver com a Cruz do Cristo tal qual foi utilizada pela igreja católica significando o sofrimento.
A Cruz é a redenção, mas não o sofrimento.

Justamente, é o fato de não passar pela redenção que vai manter o sofrimento, o sofrimento que está ligado à
emoção.

Então, eu digo que muitos seres humanos se servem da emoção, não todos, porque a emoção é um meio
de sentir e de fazer reviver.

Sim, até um certo nível Vibratório.
Ora, o Coração não será jamais, jamais, jamais uma emoção.

A separação que se vive, nesse momento, no mundo, no universo, nesse mundo, nesse sistema solar, está
associada justamente à separação do que pertence à emoção, do que pertence a não emoção.

O que não quer dizer que a emoção é a Sombra.
Isso não quer dizer, não mais, que a emoção é sombra.

Isso quer dizer, simplesmente, que há dois modos de funcionamento diferentes e que culminam, eu creio que
o Arcanjo Anael disse isso, em um processo de ‘decantação’, que é a palavra mais precisa.

Vocês veem, em um copo d’água, as partículas mais pesadas descendo.
As partículas mais leves subindo.

E, além disso, vocês têm partículas que não podem se misturar à água.
O óleo, ele vai subir, apesar de ser mais pesado do que a água.

E então, é exatamente esse mesmo processo que acontece, em vocês, como no exterior de vocês e como
entre todos os seres do planeta.

Novamente, Miguel insistiu sobre isso: vocês todos são os Filhos da Luz e da Unidade.
Vocês todos têm, em vocês, essa capacidade única para retornar à Unidade.

Mas vejam vocês, há muitos seres humanos que escolheram permanecer na matriz, mas não na matriz
falsificada (o sofrimento terminou), ou seja, na Luz Unificada, mas nesse amor imoderado da 3ª Dimensão e da

sua esfera emocional, que deverá transcender, um dia ou outro.
Eis o que eu tinha a dizer-lhes.

Talvez eu tenha sobrecarregado um pouco, mas isso é importante porque isso permitirá situar o que irão lhes



dizer outros intervenientes depois de mim.
E lembrem-se de que hoje é o dia da Estrela “Profundez”.

Profundez que foi encarnada pela Santa Teresa de Lisieux, pela via da Infância, a via da humildade, da
simplicidade.

É uma via como outra.

***

Pergunta: o que irá acontecer para as pessoas que não abrirem as suas Coroas?

E bem, cara amiga, se as Coroas não estiverem abertas até o último minuto antes do que foi denominado “3
Dias de Trevas”, tudo é possível.

Mas compreendam bem que aqueles que vivem a ativação das Coroas, hoje, fizeram a escolha, consciente, de
abandonar os mundos de carbono.

Aqueles que não vibram na Coroa (não para acusar ou condenar) fizeram outra escolha, que é aquela de viver
na matriz de carbono, mas Unificada então para reencontrar, de todo modo, a sua Fonte.

Mas eles deverão passar nesse mundo que eles admiram, e compreendam bem que é lógico aceitar que
aqueles seres, também, vão viver a Luz, mas irão manter uma estrutura de carbono durante certo tempo.

Mas isso não será mais uma punição já que a Unificação da Luz chegou.
Vocês passaram para a Unidade, ontem.

Depois, restará a vocês mais um triângulo para encarnar na Terra, lá onde se encontram Ki-Ris-Ti e, sobretudo,
a Visão, conduzindo à fusão, o triângulo com a ponta voltada para baixo, que representa a Terra, OD, mas

também a Kundalini.
Então, aqueles que não abriram os pontos da Coroa (em todo caso a percepção da Coroa Radiante na Coroa –

é a Coroa na Coroa), isso quer dizer simplesmente que eles fizeram a escolha e essa escolha é tão
respeitável e aceitável quanto àquela da Unidade.

É tão.
Isso não é nem uma discriminação, nem uma seleção.

É o acordo Vibratório das suas próprias escolhas, realizado pela sua capacidade ou sua vontade para se
estabelecer nos mundos Unitários ou de refazer uma espécie de ciclo, eu diria, nos mundos da Dualidade, mas

no qual vocês estarão, de todo modo, em contato com a Fonte, ou seja, com o seu Estado de Ser.
Então não há que lamentar, nem que desejar.

Cada um é livre.
E esse princípio de Liberdade é total.

Mas isso não é o mental que decide, nem a emoção.
É a Vibração, e isso nós temos sempre dito.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que é a “alma”?

A alma é o intermediário entre o corpo e o Espírito.
A alma é uma tonalidade Vibral, permitindo a esse corpo que nós tivemos, uns e outros, de ser animado e

portar certas emoções, certas atrações, certas repulsões.
Quando vocês despertarem as Lareiras e quando houver o alinhamento e, depois, a fusão das 3 Lareiras,

vocês vão desencadear um processo iniciático importante que é denominado a Transfiguração e
a Crucificação, durante o qual vocês irão sacrificar a sua personalidade, acolher a Luz, vocês vão ali se

abandonar, para superar as esferas, justamente, da personalidade e da alma.
Muitos seres confundem a alma com a personalidade.

Muitas almas recebem impulsos da alma.
Isso é já maravilhoso.

Mas o impulso da alma não é o impulso do Espírito e muitos são parados no caminho, na alma.
Mais uma vez, isso é uma constatação.

Isso não é nem julgamento, nem qualquer condenação.
Viver a energia da alma é já um presente extraordinário.

Mas, atingido certo estado de iniciações que vocês passam nesse momento, vocês vão, literalmente, queimar
pelo Fogo do Amor, por essa sensação de queimação que não queima, que é a iniciação pelo Fogo.

Vocês vão consumir, literalmente, a Ilusão e a alma, e vocês vão encontrar o Espírito que é a sua estrutura
multidimensional.

A alma não é multidimensional.



Ela é um intermediário.
Então, na alma, existem coisas muito belas e nós concebemos tudo pelo fato de que personalidades ou

mesmo Espíritos decidiram se estabelecer na Vibração da alma.
E então, de manter estruturas de carbono.

Eu os lembro de que antes da falsificação há 320.000 e desde alguns anos, vocês todos e nós todos (enfim
todos aqueles que estavam aí naquele momento) decidimos experimentar a alma.

Mas a alma não é o objetivo final, eu diria.
Então, o corpo causal vai ser literalmente queimado pelo Fogo do Amor e da Verdade.

Naquele momento, vocês vivem a sua Crucificação.
Mas, em todo caso, mesmo se vocês não a viverem, a alma se torna iluminada pelo Espírito, porém ela

assume a liderança e não o Espírito.
É importante compreender que essa passagem (porque isso é uma passagem muito específica, pode ser

denominada “a morte do ego”, pode ser denominada “a crucificação”, vocês podem sempre colocar todas as
palavras que vocês desejarem em cima), mas é o momento específico em que vocês fazem como Cristo

sobre a Cruz e vocês dizem: “que a Tua Vontade seja feita”.
Ou seja, não são mais vocês que dirigem a sua vida, é a Inteligência da Luz em vocês e isso é profundamente

diferente.
E aqueles que vivenciaram esse processo reparam perfeitamente, e sabem pertinentemente, o momento em

que é a personalidade que fala e o momento em que é o Estado de Ser que Vibra o Verbo.
Mas aqueles que não vivenciaram, não repararam.

E, evidentemente, em seus ‘pontos de vista’ da Verdade, eles têm razão.
Não que um tenha razão e o outro tenha disparate, todo mundo tem razão, conforme o nível Vibratório em que

está.
É tão simples assim.

O problema, porque ali tem e ele é pequeno, mas ele se resolve nesse momento, é quando um deseja montar
no outro.

Porque, qualquer que seja a relação que se tem um com o outro (esse pode ser uma criança, esse pode ser
um parente, esse pode ser um amigo, esse pode ser não importa quem), se vocês quiserem convencer o outro
pela sedução, pelos sentimentos, por diversos meios, mesmo se vocês estiverem na Unidade, vocês recaem

na Dualidade e, então, em uma outra evolução.
É sempre isso que nós temos insistido em dizer: respeitem a Liberdade e respeitem também o livre arbítrio

daquele que rejeita a Liberdade.
Alguns seres não estão prontos para viver a autonomia do Espírito.
E eu diria que isso diz respeito a uma parte importante dessa humanidade.

Mas ali não julgar.
Pode ser que o seu caminho seja, justamente, explorar os mundos de carbono, com toda Liberdade. 

***

Pergunta: o que vai acontecer durante os 3 Dias aos quais você fez alusão?

Há vários 3 Dias: há 3 dias associados à Realeza de Maria.

É o Coroamento, é o que vocês vivem nesse momento desde que o ponto IS foi passado e até o fim do OD.

Vocês vão fazer o contorno completo da Coroa.

Isso é a Realeza.

Significa que depois dessa etapa vocês saberão se vocês estão Coroados.

Em seguida, há um processo que diz respeito, eu diria, ao coroamento final da Terra, mas que não é o fim.

É o que é chamado de ‘3 Dias de Trevas’, ou ‘3 Dias de Luz’.

É a parada de rotação da Terra e tudo o que se segue.

Eu disse e eu repito, quanto mais distante, quanto mais esse momento for atrasado, melhor será.

Porque vocês imaginam bem, quando tiverem ocorrido esses grandes transtornos, a vida sobre a Terra corre o risco
de ser um pouco difícil.

E eu farei, aliás, um parêntese acerca disso.

Quer dizer que, se vocês vibrarem na Unidade e na Alegria, qual a importância do que acontece no exterior?

Se vocês estiverem em vocês, se a Inteligência da Luz dirigir toda a sua vida, que risco vocês têm?

Nenhum.



Se vocês saírem da Vibração, aí, o mental vai assumir o controle e vai fazer projeções.

A Luz é Inteligência e o que vem a vocês é o encontro com alguns processos que vão ser conjuntos e que nós lhes
anunciamos.

Eu, eu falei do planeta grelha.

É a Luz Vibral que se estabelece sobre a Terra e que atinge o envelope [camada] desse sistema solar, ou seja, o
envelope heliosférico e que alguns de vocês vão começar a ver, à noite (no momento, logo no início, mas isso irá se

tornar cada vez mais tarde na noite), no nível do horizonte, acima do horizonte, face Leste [nascente], vocês verão
essas partículas de Luz.

Elas são reais.

Isso, é o planeta grelha.

E depois, logo a seguir, começa a reação da Terra, a reação da humanidade, a reação do Sol.

E, paralelamente a isso, vocês sabem que vocês têm Nêmesis, que eu prefiro chamar de Hercobulus (Hercólubus),
para não confundir com Nibiru e Neb’Heru, são três coisas diferentes.

Vocês verão a chegada de companheiros do Sol que estavam separados.

Os Arcontes haviam separado artificialmente os ‘gêmeos solares’, de onde toda a mitologia do que se denomina
almas irmãs, almas gêmeas, onde vocês têm a impressão de não serem completos e de que devem buscar no

exterior.

Enquanto vocês forem dependentes de uma visão ou de uma busca exterior, vocês não estão na Unidade, é tão
simples assim.

Então, Hercobulus, o primeiro a ter falado a vocês, por intermédio desse canal, foi Orionis que estava à época
comandando os Melquizedeque: Orionis tinha dito que Hercobulus estaria visível.

Ele está visível.

Aliás, ele foi reparado no ano em que ele disse e confirmado no ano em que ele disse.

Ele está visível, mas não à visão retiniana já que esta estrela denominada Hercobulus (é uma estrela hein, não é um
planeta) que é muito maior do que Júpiter, 3 vezes o tamanho de Júpiter, ela é visível no infravermelho.

Ela apenas irá se tornar visível quando passar do outro lado do Sol, porque ela não gira no mesmo plano sagital que
vocês, ela está a 90º em relação aos outros planetas.

E as manifestações que vocês observam sobre a Terra, é a conjunção do Sol, é claro, que é o seu próprio Estado de
Ser que se libera, é a conjunção da Onda Galáctica que os atingiu, é a conjunção de Hercobulus cuja atração

gravitacional se esclarece e é, enfim, a chegada da Luz de Órion.

A Luz de Órion que é denominada “a espada do Gigante”, ou seja, a chegada da Luz que vem.

É a Luz do Pai, a Luz da Fonte, é a Luz de Alcyone.

A Luz da Mãe é Sirius C e a Luz do Pai é a Luz de Órion.

Não de Bételgeuse que é a retransmissora, mas da estrela central de Órion que está ligada diretamente à estrela de
Orionis e, então, aos Melquizedeque.

Portanto, é esse triplo aspecto (quádruplo mesmo) que vai chegar a vocês e que chega de maneira sincrônica.

Mas, se vocês estiverem no seu Ser Interior, qual a importância?

Se vocês estiverem completamente centrados no seu Ser Interior, qual a importância?

A projeção termina.

Vocês encontram a Verdade.

Não há alternativa.

Há apenas a porta de saída que é o Coração.

Não há outra.

Eis o que eu tinha a dizer.

***

Pergunta: qual é a ligação entre os 3 Dias do Coroamento e o Anúncio de Maria?

Mas há 2 Anúncios de Maria.

Há o ‘Anúncio da sua Realeza’ e há o ‘Anúncio dos 3 Dias’ que podem, e isso eu havia dito, eu creio, desde o mês de
junho, ser sincrônicos ou defasados no tempo.



O ‘Anúncio da Realeza’ é uma convicção Interior e é o seu Coroamento.

É o que vocês vivem nesse momento.

O único Anúncio que será, ele, planetário, e escutado por um som exterior, é efetivamente os ‘3 Dias de Trevas’.

Agora, como eu lhes disse, pode ser que isso seja antes de 29 de setembro.

Tudo depende, e isso lhes foi dito também.

De quem?

Da Terra.

A Onda Galáctica atingiu a periferia desse sistema solar.

Nós concordamos.

A nova Tri-Unidade está instalada definitivamente, dentro de dois dias, com a presença de Ki-Ris-Ti.

E ninguém pensou em perguntar: “o que vem fazer Ki-Ris-Ti, Cristo, nas Estrelas de Maria, que são mulheres?”

É quando mesmo bizarro, não?

Mas bom, isso virá depois, a resposta.

Ou a pergunta.

O ‘Anúncio da Realeza’?

Mas evidentemente que, se vocês estão coroados, vocês sabem disso.

E aquele que não está coroado, ele faz o quê?

Bem, ele não está coroado.

E o que ele vai dizer?

Que tudo isso, não é verdadeiro.

E ele terá razão, porque, para ele, isso não é verdadeiro.

Essa não é a verdade "dele".

Por outro lado, o processo geofísico planetário, vocês poderão dizer, quer estejam coroados ou não, que não é
verdadeiro, porque aquilo, é planetário.

Isso que vocês vivem agora, a maioria aqui, dentre vocês, é o Coroamento planetário, mas de seres que se tornam
seres Coroados nessa época.

Então, lembrem-se do que eu disse: 3 Dias de Trevas, anunciados 3 dias antes por Maria e manifestados, 24
horas antes desses 3 dias, por um som e 48 horas ainda, pelo som que vocês escutam agora, mas que deve

passar no nível exterior.

Então, é um mecanismo perfeito.

Aqueles que seguem o que nós temos lhes transmitido como ensinamento, se vocês repassarem um pouco sobre isso
e vendo a lógica do trabalho realizado por Miguel e pelo Cristo / Miguel, que se articula com as 12 Estrelas de Maria,

evidentemente, se vocês viverem esses processos, vocês apenas podem aderir já que vocês vivem isso.

Mas, se vocês não os viverem, ali não aderirem intelectualmente, isso de nada serve para vocês.

Mas vocês terão, de qualquer maneira realizado, em certa medida, a revelação do que vocês são.

Não é em 3 anos, em 10 anos, vocês estão, em cheio, dentro.

Mas nesse plenamente dentro, porque desejam que ali tivessem acontecimentos aos quais vocês pudessem se
preparar de maneira formal?

É a Terra que o diz.

Mas nós sabemos que isso irá ocorrer em uma noite excepcionalmente fria.

Mas as noites de intenso frio, isso pode ser esse inverno como o próximo inverno [verão de 2011, no hemisfério Sul],
todos sabendo que há prazos.

E, como vocês sabem, nas Dimensões Unificadas, o tempo não existe.

Então corram contra o tempo.

E conforme o que lhes diria Um amigo ou Sri Aurobindo, com a sua visão vedântica, não é?, é realizar o Si.

E realizar o Si, com o que nós vertemos sobre a cabeça e o Coração, é muito fácil.

Mas ali apenas vocês podem fazê-lo, nós já dissemos.

***



Pergunta: o som que devemos escutar é diferente do som que podemos escutar agora no ouvido esquerdo
ou direito?

Os sons que vocês escutam, o seu som, se vocês forem sensíveis, modificam-se desde a passagem de algumas
Estrelas da cabeça.

É esse som.

Mas lembrem-se de que, no Samadhi, há 7 sons, e que a um dado momento, esse som irá se tornar tão cristalino que
ele se torna o ‘Coro dos Anjos’.

Eu chamo de ‘Coro dos Anjos’, mas isso não tem a ver com a imagem correta.

Mas vocês farão a diferença Vibratória Interiormente e depois, exteriormente.

Porém, essa tonalidade extremamente específica, muito cristalina e muito alto em Vibração, desse ultrasom próximo,
que se torna perceptível.

Mas vocês irão detectar instantaneamente as alterações do som.

***

Pergunta: o Sol apareceu, em certos entardeceres, com zonas coloridas à esquerda e à direita. Elas
correspondem aos 4 planetas que citou agora mesmo?

Completamente.

Enfim os quatro, não, porque há um que nós lançamos fora desse sistema solar.

É a cópia inversa de Nibiru, ou seja, as Embarcações dos Annunaki e, particularmente, a própria Embarcação do
comandante chefe, aquele que vocês têm chamado de Deus, Yaldébaoth.

Yaldébaoth foi reenviado para a Ursa Maior.

Então, não restam 4 embarcações, resta o verdadeiro Neb’Heru, que é uma Embarcação que foi denominada, há
muitíssimo tempo, Yerushalaïm.

É a Embarcação dos grandes Elohim que se sacrificaram sobre essa Terra, que retorna e que havia sido anunciada,
no ano passado, visível no seu céu porque ela chegou ao seu sistema solar.

Ela está aí.

E há, é claro, Hercobulus ou Nêmesis, a retaliação.

É o momento em que se prestam contas.

Esse é o nome que lhe foi dado hein, não nós que lhe demos: para nós, é Hercobulus.

É o companheiro do Sol, é a reunificação do que havia sido separado.

Ou seja, o corpo de personalidade em estrutura de carbono no qual vocês estavam e o Espírito.

É isso que significa Hercobulus.

E então, Hercobulus mais Neb’Heru, traduzem a destruição da matriz ilusória da 3ª Dimensão, a aniquilação das
forças de Atração / Repulsão que haviam sido aprisionadas em meio ao Fogo Prometeico ou Luciferiano, em meio ao

Triângulo anterior do Fogo que, hoje, está reimplantado nos 4 Triângulos que nós chamamos de 4 Pilares.

Tudo isso corresponde à realidade dos fenômenos que chegam até vocês.

***

Pergunta: onde está a Verdade nos ensinamentos da Merkabah?

Caro amigo, a Liberdade e a Verdade estão aí onde vocês as colocarem.

Compreendam bem que, mesmo um ensinamento associado à alma e não ao Espírito, como esse foi o caso para a
Loja Negra, tem utilidade.

E você vive, Interiormente, os processos.

De saber que isso se chama uma flor da vida, ou que isso gira em tal sentido, ou que há tantas faces na Merkabah,
não tem nenhuma importância porque é um conhecimento exterior.

E jamais, jamais, jamais um conhecimento exterior irá acender a Merkabah.



Isso é uma Vibração.

E essa Vibração, ela se expressa pela ativação dos 4 Pilares centrados pelo ER, são os 4 pilares dos Hayoth Ha
Kodesh, 4 Cavaleiros do Apocalipse e alinhados, sobretudo, com o Coração, com o 9º corpo e com o Bindu, o ‘corpo

de Cristal’.

E isso, não é uma visão da mente, é uma realidade Vibratória.

Mas ler um escrito não é viver a Merkabah.

Vocês podem ler todos os ensinamentos da Verdade.

Se vocês perderem a finalidade e se vocês não viverem a finalidade, isso estritamente de nada serve.

Eu creio que alguém disse: “felizes os simples de espírito”.

***

Pergunta: porque Ki-Ris-Ti faz parte das 12 Estrelas de Maria?

Ki-Ris-Ti, o Filho Ardente do Sol, ou Cristo, é aquele que lhes permite encontrar a sua Unidade.

O último corpo é o 12º corpo, ele está associado ao andrógino primordial.

As 12 Estrelas de Maria, encarnadas pelas mulheres nas diferentes encarnações que serviram, de certa maneira, de
pilares da Unidade, se revelam por intermédio de Ki-Ris-Ti, que vem, em Unificação com Miguel e Maria, na mesma

Consciência, vem limpar, vem restaurar, como isso havia sido anunciado.

E então, Ki-Ris-Ti, é uma Estrela, anunciada pela estrela levante, é claro.

Além do Cristo histórico, é uma função essencial que remete o Amor ao devido lugar e que, pela sua Presença,
transcende a matéria, o OD, e a eleva para a Unidade.

No momento, vocês vivem as Estrelas e eu disse que era o mais importante.

A reunificação de Cristo, Maria e Miguel ocorrerá no final desse mês, com vocês.

Mas não é algo externo, é também algo de Interior.

É a fusão das suas 3 Lareiras: Cristo, Maria e Miguel.

A nova Tri-Unidade, substituindo a Tri-unidade falsificada, para aqueles que estão coroados.

Então Ki-Ris-Ti, é o andrógino.

Do mesmo modo que, quando vocês deixam os mundos dissociados e os mundos de carbono, há, o que vocês
poderiam chamar, de polaridades, mas não há densificação das características, das formas, associadas a qualquer

polaridade masculina ou feminina.

Com certeza, um Arcanjo exprime e manifesta uma capacidade de natureza masculina.

Com certeza, Maria exprime uma polaridade de natureza feminina.

Mas não vão ali ver o que vocês veem em meio a esse mundo.

Semelhante para o Bem e o Mal.

No nível da Unidade, o Bem e o Mal não existem.

É um princípio que é chamado de Atração / Repulsão.

Foi assim que Yaldébaoth agiu para falsificar a Criação.

***

Pergunta: existem povos que gerem os planetas para obedecerem a certo plano?

Essa gestão é um processo exterior.

O que vocês veem no céu, que se chama tal constelação, que se chama tal planeta, existe também no Interior.

É uma projeção exterior.

Devem saber e isso já foi dito, mas eu repito.

O que vocês chamam de Cosmos, que lhes parece magnífico, isso vem da raiz sumeriana “Kus Mus” que quer dizer o
quê?



A pele da serpente.

Vocês têm as escamas diante dos olhos, a tal ponto que os seres Unificados que vêm para vocês são obrigados a
colocar óculos, como conchas diante dos olhos, para vê-los, porque vocês são invisíveis, exceto pela Vibração do seu

Coroamento, agora.

Então, o que vocês denominam Cosmos, e as leis físicas que vocês estabeleceram nesse mundo, não existem
simplesmente nos mundos Unificados.

A partir daquele momento, a concepção que vocês poderão ter de um planeta, de uma estrela, de uma constelação
até mesmo da qual eu falo, não é absolutamente a mesma coisa que o que vocês podem conceber realmente aqui.

Assim então, quando eu lhes digo, por exemplo, que os Elohim vêm de tal constelação ou de tal estrela, vocês ali
veem uma estrela visível ou invisível no céu que vocês podem calcular em distância, em intensidade, em magnitude,

etc..

Mas é uma visão exterior.

Quando vocês entram no Si, quando vocês se dissolvem, quando vocês chegam à etapa do Estado de Ser, isso é
apenas uma visão deformada.

Mas não se pode falar enquanto vocês não o vivem porque falar nada quer dizer, vocês devem vivê-lo.

E todos os seres que vivenciaram essa dissolução no Brahman vão dizer-lhes a mesma coisa: “eu não posso te falar
do outro lado, cabe a ti de ir ver”.

A projeção da Consciência na Ilusão falsificada, sustentada pelos ‘meninos malvados’, é um mundo de crenças, é um
mundo de realidades, de verdades relativas e refletindo no nível das leis de atração, de repulsão (a primeira, as

forças gravitacionais), estabelecendo-os em algo ao qual vocês aderiram e nós todos aderimos.

Mas isso é ilusório.

Porque, quando a Luz chega, o que é que ela faz?

Ela dissolve, do mesmo modo que o Ser se dissolve no Todo.

E quando se diz ‘dissolver no Todo’, não é uma ilusão.

Isso é a real Verdade do que vai acontecer.

Mas o Todo não é o que vocês veem no céu.

É algo que foi revestido de uma pele de serpente pela famosa embarcação Nibiru, a malvada, aquela que foi retirada,
que vinha a cada 3.600 anos reformar a matriz.

Então, é para isso que nós insistimos, e que nós insistiremos cada vez mais, para a interrupção total de todas as
suas crenças.

Enquanto vocês tiverem a menor crença, vocês não estarão no Si.

E, se vocês se afastarem do Si, principalmente para aqueles que estão Coroados, isso vai esquentar.

Até que vocês aceitem ser o Si.

E quando vocês estão no Si, quando vocês estão fundidos (e não unicamente alinhados) nas suas 3 Lareiras, a
Verdade absoluta se revela a vocês.

A Verdade absoluta, essa não pode estar em uma palavra, nem em uma descrição qualquer, porque a descrição é já
sair da Unidade.

É o mental que deve se encarregar desse conhecimento.

O Coração, ele, ele não tem que fazer tudo isso porque, quando ele encontra a sua Vibração, quando as Coroas se
alinham e se fundem, ele se estabelece no Samadhi, na Alegria.

E, naquele momento, todo o resto é supérfluo.

Mas enquanto vocês não viverem esse mecanismo, obviamente é algo que vai lhes parecer totalmente ilusório.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu agradeço pela sua escuta extremamente atenta.

De qualquer modo, como de costume, eu vou lhes dar todo o meu Amor.

E eu lhes digo, certamente, até logo.



Que a Graça acompanhe vocês.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que sempre há casulos de Luz novos,
que eu jamais vi.

Então, se quiserem, eu apresento, em primeiro lugar, todas as minhas bênçãos e vamos, como de hábito, partilhar
juntos sobre o que se trata do que está no seu Coração e também na sua cabeça, de preferência centrada, eu diria,
nas evoluções atuais, porque, vocês sabem por meio dos diferentes intervenientes que se expressam através do que

vocês percebem, do que vocês vivem, que há coisas no mínimo incomuns, que se apresentam sobre a Terra, em
vocês, como no exterior de vocês.

São coisas, eu diria, capitais e essenciais (quer vocês tenham uma grande consciência, quer vocês tenham somente
um pressentimento), cuja finalidade, eu os lembro (porque é o seu caminho, será a sua finalidade, mas, em nenhum
caso, é uma obrigação, não é?, vocês são totalmente Livres) é, vocês compreenderam, na condição de que vocês

tenham a lucidez, na condição de que vocês tenham o desejo interior profundo e, sobretudo, de que vocês tenham a
Vibração, de se extraírem da Ilusão.

Nós todos expressamos muito longamente a diferença entre os mundos da Dualidade e os mundos de Unidade.

Obviamente, vocês são Livres, inteiramente, para irem onde os levar, não o que vocês querem na sua cabeça, mas
para onde os levar a Vibração do seu Coração.

Não há ninguém superior, não há ninguém inferior.

Há apenas Seres que realizaram escolhas diferentes.

Pois, é claro, para os Seres que estão na busca espiritual, todos dizem: «eu quero a luz», mas a luz de um é
necessariamente a luz do outro?

O seu futuro e a sua morada não são os mesmos para cada um de vocês, e é a Vibração, a Consciência que vocês
estão estabelecendo que vai, literalmente, ditar o seu futuro e o seu devir.

Cada um vive isso no seu nível, mas retenham bem que nem todos vocês têm o mesmo destino.

Isso é essencial e capital de compreender.

***

Nós começamos a falar e a divulgar, literalmente, sejam quais forem os futuros possíveis.
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E, ainda uma vez, lembrem-se de que tudo estará bem, pois não pode existir, em meio ao desenvolvimento da Luz
Vibral Unitária, coisas que não sejam corretas e que não sejam justificadas, para cada um e cada uma de vocês,

sobre esta Terra, consciente ou não consciente do que está atuando.

Somente o estado do seu Coração e da sua Consciência cardíaca vai decidir o lugar para onde você irá.

Isso é muito simples de compreender, não é?

É o ‘princípio da Lei de atração e de ressonância’.

Nós efetivamente desenvolvemos longamente tudo isso.

Assim como tentamos fazê-los verificar, uns e outros, que o que vocês vivem, ao qual vocês estavam apegados, era
uma Ilusão.

Então, obviamente, é uma coisa dizer, mas é outra coisa vivê-lo e aceitá-lo.

Eis onde vocês estão.

Então, caros amigos, eu gostaria agora de tentar responder às suas questões.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a matéria e a antimatéria?

Então, matéria: há, primeiro, a matriz, a matéria, a manifestação, a mão, mamãe.

Isso é a criação, isso está ligado ao que é perceptível na estrutura de carbono e são as Águas Debaixo.

A raiz é a mesma das Águas do Alto, ou seja, as Águas do Mistério ou, se preferirem, de IM.

Há o MA e o IM, MA-IM, isso, é em hebreu, isso quer dizer Águas do Alto e Águas Debaixo.

As águas Debaixo são as águas de precipitação das Águas do Alto.

A Água é uma matriz, é a memória.

A Água, em todos os universos, é o apoio da Vibração, mesmo fora da Água Debaixo.

Agora, a criação material não é a criação do Espírito.

O Espírito decide, um dia, experimentar Vibrações diferentes da Dimensão da sua Essência e há, naquele momento,
projeção e densificação até certo ponto, onde pode aparecer o que é chamado de alma e vocês descem de Vibração
até a Vibração mais fossilizada, eu diria, mais densa, mais compacta, que é o mundo onde eu vivi e onde vocês vivem

hoje.

Esse mundo é um mundo que foi, em determinado momento (ele não foi sempre assim) cortado (ou, em todo caso,
tentaram cortar) a alma e o Corpo de uma parte do Espírito e, portanto, houve o que chamamos de falsificação.

Esta falsificação está ligada ao desvio da matriz, da qual tentaram retirar o IM, ou seja, as Águas do Alto.

As Águas do Alto e as Águas Debaixo são um cristal.

É por isso que cada planeta possui, no seu centro, um cristal.

Não pode haver desenvolvimento da vida sem as matrizes cristalinas originais.

Do mesmo modo, não pode haver expansão e criação da vida se não houver presença das Vibrações sonoras
ligadas à linguagem arquetípica.

Os mundos são, em todas as Dimensões, forma, som e cor.

No seu mundo, no meu mundo, eis que eu participei deste mundo do mesmo modo que vocês, nós estamos
identificados com uma forma, nós estamos identificados com um papel, com uma função à qual nós nos desdobramos

ou não, aliás.

Mas vocês vão me dizer que se vocês forem um ser humano em um corpo, vocês não podem se transformar em outra
coisa.

Bem, no Espírito é exatamente o contrário.

Vocês não estão identificados, vocês são uma Vibração, e esta Vibração viaja nos universos, nas Dimensões e nas
densidades.

Ora, tudo isso lhes foi cortado pela falsificação.

Eu não voltarei a isso, que foi desenvolvido de forma extremamente longa.

O problema é que, hoje, a maioria dos seres humanos permanece persuadida de que, para ir para a Luz, basta
melhorar, basta trabalhar em si, basta purificar as suas memórias, basta se reencarnar para ir para a Luz.

Bem, tudo isso, se vocês aceitarem, é falso.

Vocês são puros Espíritos prisioneiros em um corpo e em uma alma.



Vocês não são o que vocês creem.

Vocês não são absolutamente o que vocês aderiram.

Então, é muito difícil, porque a falsificação remonta a inúmeros ciclos.

A cada fim de ciclo há uma retomada do zero dos medidores.

Mas, hoje, eu diria que a retomada do zero é profundamente diferente, porque a matriz não será reformada, em todo
caso, neste universo e sobre esta Terra.

Esta Terra vai mudar de Dimensão, ela vai abandonar a sua vida de carbono para encontrar outra vida.

Por que vocês creem que, independentemente das Vibrações que vocês vivem, cada vez mais seres humanos fazem
reviravoltas, mudam, não podem mais suportar este trabalho, não podem mais suportar esta presença, não podem

mais suportar este parente, este filho, este marido, esta mulher?

Porque há, quer vocês queiram ou não, uma transformação da Consciência.

Esta transformação da Consciência visa fazê-los tomar Consciência.

Muitas pessoas não compreendem porque elas não suportam mais tal coisa ou tal coisa.

Vocês não têm todos os meios de compreensão ou todas as explicações que são desejáveis, mas vocês sentem que
algo não está normal.

Então, nesse caso, há uma retomada na questão, há, eu diria, a antiga energia que é a energia do peso, da
dependência, da sombra, da lagarta, a lagarta laboriosa que trabalha, que se diz que se purificando ela vai melhorar,

ela vai aliviar o seu karma e que, um dia, ela vai encontrar a Luz.

Bem, eu já disse, eu repeti, isso pode durar a eternidade.

Vocês jamais sairão desta matriz deste modo.

E isso é tão bem feito por aqueles que falsificaram, que os fizeram crer que havia duas forças que se opunham, o
Bem e o Mal, ou então, assim fica mais bonito, a Sombra e a Luz.

Mas nos mundos Unificados, a Sombra absolutamente não existe, é uma criação falsificada nesta matriz e vocês
aderem a isso.

Mas todos nós aderimos a isso, através das nossas ações.

Quando se é espiritual, é claro, vai tentar fazer o Bem, vai lutar contra o Mal, em si como no exterior de si.

É a melhor forma de manter a matriz de maneira infinita.

É necessário encontrar si mesmo.

Vocês devem aceitar voltar a sua energia e a sua Consciência para vocês mesmos.

Vocês devem se encontrar.

Enquanto vocês não se encontrarem, em essência e em Verdade, em Vibração, vocês não podem sair desta matriz
que podemos chamar de aprisionadora.

Mas vocês têm a ilusão de crer, e as religiões foram criadas para isso e os sistemas de conhecimento esotéricos, até
mesmo, e eu enunciei na minha vida a Cabala, a astrologia, que são verdadeiras em um nível de realidade.

Mas quando vocês falam disso, com relação à Vibração do Coração e à Consciência do Coração, para aqueles que
se despertam ao Estado de Ser, isso não tem mais qualquer sentido, porque, mesmo levar a sua Atenção, a

sua Intenção para esses meios exteriores os afastam do que vocês são, quer vocês queiram ou não.

Portanto, há um momento em que se progride de modo linear.

Então, vai se buscar um conhecimento de si, exterior.

A única forma de sair da matriz é se estabelecer no despertar e vocês jamais irão obter o despertar por um
conhecimento exterior.

Esta foi a maior trapaça de todos os tempos.

O Despertar, o Samadhi, corresponde unicamente à abertura do Coração.

Eu não falo da abertura da cabeça, isso é Lúcifer que faz crer nisso, que o conhecimento iria revelá-los.

Mas a Luz não é deste mundo.

CRISTO disse: “Vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

O problema é que o conhecimento dos outros mundos vocês não o têm mais, é isso que está se restabelecendo junto
a milhões de seres humanos.

A matriz é uma armadilha.

Vocês são Seres que não estão fixos em uma forma.

Vocês são Seres que não são mortais.

Vocês são Seres que mudam de forma à vontade.

Ora, o que é que vocês vivem aqui?



Exatamente o inverso.

Mas, agora, se vocês quiserem, nós sabemos pertinentemente que a grande maioria dos humanos não poderá viver
essa transferência no Estado de Ser, mas terão a Consciência disso e, isso, é o mais importante.

Naquele momento, eles poderão, gradativamente, prosseguindo a encarnação futura na matriz, tornar-se melhor,
porque eles vão ver o Espírito e, vendo o Espírito, eles irão compreendê-lo e eles vão querer ir para este Espírito.

Haverá, portanto, uma redução Vibratória que vai demorar algum tempo, mas não haverá mais ruptura, não haverá
mais separação.

É por isso que cada um irá para onde deve ir, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

***

Questão: a centelha Divina que levamos em nós é feita de antimatéria?

O que você chama de Sombra, o que você não vê, o que os seus cientistas com seus meios limitados de 3ª Dimensão
chamam de antimatéria, é a Luz.

Lembre-se do que nós revelamos no ano passado, desde o início do ano passado, com as Núpcias Celestes, que
vocês estão em um mundo invertido.

Vocês são uma projeção da Vida.

Em resumo, vocês estão em um mundo morto e vocês proclamam que estão na Vida, mas, o que está na Vida não é
este mundo morto, é o que está em vocês.

A antimatéria não é a antimatéria, é a Luz.

O que vocês chamam de Luz no seu mundo, os fótons, o comprimento de onda e o corpúsculo fóton que vocês veem,
estritamente nada tem a ver com a Luz.

É uma luz refletida e desviada.

As partículas que existem em meio à Onda Galáctica que está chegando para vocês nada têm a ver com a gama de
radiação que vocês experimentam nesta faixa de Dimensão, estritamente nada.

Retenham uma coisa: estar em contato com a Vibração da Luz, pelo seu Estado de Ser, pelas Coroas, pelo Sacro e,
agora, pelo Triângulo sagrado do Coração.

Há um marcador que é fenomenal, é que, quando vocês alcançam a Verdade, vocês penetram na Alegria (o que UM
AMIGO chama de Samadhi), o Despertar, mas não o despertar da cabeça, isso é Luciferiano.

É a Vibração do Coração, é a Vibração daquele que sai da matriz e que compreendeu o que ele É.

Há muitos Seres que se expressaram, aliás, bem melhor do que eu, na minha vida, sobre esta matriz.

Mas, na época, eles saíram de modo temporário e eu não falo, por exemplo, da experiência EQM, da experiência de
morte iminente, que os coloca na luz com um Amor inacreditável, por que, isso também, acontece na matriz.

O mundo do Estado de Ser está além de tudo isso e, quando alcançamos e vivemos a experiência do Estado de Ser,
obviamente, o que é que se desenvolve em nós?

É um Amor imoderado da Vida.

Não nos retiramos da Vida, permanecemos na Ilusão, mas conscientes de que é uma Ilusão e, sobretudo, nos
estabelecemos na Alegria Interior, no Samadhi e nas diferentes formas de Samadhi, porque sabemos que não somos

o que cremos ser, porque sabemos que não somos o que delimitamos.

Não negamos, no entanto, a matéria, por que a matéria era sagrada no início.

Mas compreendemos que algo não está certo.

Então, agora, se vocês não compreenderem e quiserem permanecer na matriz, na lei de karma, não sair da
ação/reação, não ir para a Graça, não ir para a Unidade, mas vocês são totalmente Livres.

Nós sempre dissemos isso.

Aliás, não são vocês que decidem e não somos nós, e não é Gaïa, é unicamente a sua Vibração, nada mais.

Mais do que nunca, desde ontem, quando a esfera de ressonância do cristal principal foi ativada e com o Anúncio de
MARIA, da sua Realeza, mas o que é a sua Realeza?

Não vão buscar um reino exterior, como um rei com os seus súditos.

Vocês são o único súdito do seu próprio reino.

Mas cabe a vocês se estabelecerem no seu reino, na esfera do Ilimitado, nas esferas da Beleza, da Unidade, da
Verdade, do que vocês são.

Mas se vocês não quiserem, ou se vocês não puderem, se a sua Vibração não os levar até lá, quem é o responsável?

É o mundo, é o Universo, são vocês, somos nós, é o vizinho?



Simplesmente, não há que ter culpa, isso significa, simplesmente, que o seu caminho o leva a outra via.

Mas o que vocês deveriam compreender, e realmente com urgência, é que não há mais possibilidade de
reencarnação nos mundos dissociados.

A redenção deste mundo será total, mesmo todos vocês não indo para o mesmo lugar.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes transmitir todas as minhas bênçãos e deixá-los trabalhar esperando o Anúncio da
Realeza de MARIA.

Lembrem-se de que, de toda a Eternidade, vocês são os Filhos da FONTE e, como tais,vocês são a Luz do mundo,
mas vocês não são este mundo e vocês são, ainda menos, ao que vocês aderiram e ao que todos nós aderimos.

Então, evidentemente, quando não temos acesso a esses outros lugares, por enquanto, nós duvidamos, percebemos
menos a Vibração ou não a percebemos completamente.

Mas, se vocês não a perceberem, não é grave, é que isso não existe.

Não há que procurar, como vocês dizem, do meio dia às quatorze horas.

Se vocês não Vibrarem nas Coroas, continuem a experimentar e, até o último minuto, isso poderá ocorrer.

Mas, se para vocês não for assim, se para vocês for talvez servir, ajudar, nos mundos da Dualidade, mas também, aí,
bem-vindos à escolha da sua alma.

É tudo tão respeitável como aquele que irá se juntar ao seu Estado de Ser e à sua Realeza, eis que todos vocês são
chamados a se tornarem Seres responsáveis, autônomos e Conscientes, seja qual for o seu destino.

Com isso, eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas bênçãos e, eu espero, até muito em breve.

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

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar pessoas também que
jamais vi.

Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Chefe Croûton, quer dizer que eu sou aquele que
preside a Venerável Assembléia dos 24 Anciões.

Chamam-me de Chefe Croûton porque nós somos todos, parece, os velhos Croûtons, não é?

Então, eu venho sempre entre vocês para discutir com grande prazer, trocar com vocês, ouvir suas questões,
se possível com relação à evolução atual, às evoluções que vocês vivem e que nós vivemos aos seus lados, é
claro.

Então, eu os escuto.

Questão: A Fonte pode se encarnar sobre a Terra para acompanhar as evoluções em curso?

Então, caro amigo, a Fonte, e o Sol Central das galáxias, Alcyone, têm a particularidade de poder estar por toda
parte e ao mesmo tempo.

Vocês são uma extensão da Fonte, vocês são os Filhos da Fonte, como eu sou um Filho da Fonte.

Filho da Lei de Um, a Fonte é Um.

Não confundir com Pai/Mãe, não é?, mesmo se a Fonte é Pai e Mãe.

Mas há especificidades que podem ser tomadas por Consciências que vão levar, literalmente, a Vibração da
Mãe ou a Vibração do Pai.

A Fonte está presente e onipresente, desde a partícula de Luz até mesmo (e mesmo se eles a recusem) nos
maus rapazes, vocês sabem, aqueles que eu chamo agora de fantoches, não é?

Eu quero dizer com isso que a Fonte, ela pode, efetivamente, manifestar-se nesta matriz, mas ela não se
manifestará jamais pelo que é chamado de encarnação.

A Fonte, tendo toda latitude e toda Liberdade para estar presente no conjunto das criações, mesmo
falsificadas, se ela quer se manifestar na Terra, ela vai criar do zero um corpo, e esse corpo é um corpo
temporário, que vai se desagregar, porque o Coração da Fonte não pode penetrar esse mundo durante mais
de certo número de anos.

Portanto, a Fonte é totalmente capaz de criar um corpo que vai subsistir, nesta Dimensão, durante certo tempo.
Geralmente, esse não pode ultrapassar 14 anos.

Aí está o que se pode dizer da Fonte.

Portanto, ela já formatou e criou um corpo para se dar conta, através da carne, do que acontecia nesse mundo
e ela, naquele momento, criando esse corpo, apareceu na idade adulta por certo tempo.

Ela já o fez por duas vezes, neste século.

Aí está o que se pode dizer.

A Fonte não pode estar ausente de qualquer criação, qualquer que seja, qualquer que seja o Universo,
quaisquer que sejam os multiuniversos, os super-Universos e as Dimensões,

É a grande característica da Fonte de estar em cada parcela e no Todo, ao mesmo tempo.

E, como Seres humanos, temos todos uma visão linear e fragmentária.
Quer dizer que, quando se está num corpo, que se é esse corpo, mesmo se falamos do Espírito e da alma,
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não se vive a experiência da Multidimensionalidade, pode-se estar em um único lugar e, por vezes, em dois
lugares (é tão raro que isso se chama de bilocação).

Alguns sábios a realizaram.

Mas, quando vocês são Multidimensionais e não estão sujeitos às leis da atração e da gravidade, vocês podem
se manifestar de múltiplas maneiras, em múltiplas Dimensões, em múltiplos estados e em múltiplas formas ao
mesmo tempo.

É muito difícil, como dizer..., para conceber, assim, com o cérebro, mas é a estrita Verdade.

Então, sim, a Fonte manifestou-se nesse mundo, inteiramente.

Questão: ela vai novamente se manifestar?

Ela não tem necessidade, eis que vocês reencontram, vocês mesmos, o que vocês são.

Recordem-se de que vocês não têm necessidade de um salvador.
Vocês têm necessidade de se reencontrarem vocês mesmos.

Vocês não têm necessidade de alguém de exterior e, ainda menos, de um velho Croûton como eu.

Vocês têm necessidade de se encontrar, vocês mesmos.
E vocês mesmos não é no exterior, é no Coração.

É preciso ir, cada vez mais, para o que vocês são.
Todas as respostas estão no Coração, sem exceção.

Portanto, não contem com algo que virá salvá-los.
Vocês devem, vocês, se salvar a si mesmos.

Então, é claro, vocês terão manifestações específicas e isso vocês sabem.

Muitos, já, começam a perceber as Embarcações de Luz, mas também embarcações de ferragem, no céu,
Luzes também no céu, a Onda Galáctica.

Tudo isso é Verdade.
Mas é você e você sozinho que faz o trabalho e de acordo com sua Vibração, de acordo com o que você aceita
encarnar nesta Dimensão.

Vocês irão onde puderem, segundo sua Vibração, unicamente isso.
Portanto, a Fonte é você, inteiramente.
A única diferença é que a Fonte, ela sabe que ela é a Fonte e você, você não o sabe ainda.

Questão: poderia nos falar do nascimento do Cristo em cada um de nós?

O nascimento do Cristo, historicamente, vem de Ki-Ris-Ti.
São as palavras de uma Estrela de Maria.

Ki-Ris-Ti quer dizer «Filho Ardente do Sol».

Vocês se tornam Ki-Ris-Ti quando despertam sua Dimensão de Existência em vocês.

Como acontece o despertar da Dimensão de Existência em vocês?

Ele acontece unicamente pelo despertar do que é chamado de Coroa Radiante do Coração, ou seja, não é a
Vibração unicamente do chacra do Coração (que, já, é preciso obter), mas a conjunção da Vibração do chacra
do Coração com a ativação das duas novas frequências que lhes foram desenvolvidas por Um Amigo, ou seja,
o que é chamado de 8º corpo e o 9º corpo.

Portanto, a comunicação, a passagem pela porta estreita e a irradiação da Fonte, passando por seu Coração,
faz despertar e elevar o que se chama de Coração Radiante, que é bem além do chacra do Coração.

E a Coroa Radiante, quando ela é desperta, faz de você um Ki-Ris-Ti, quer dizer, um Filho Ardente do Sol.
Porque, naquele momento, você vive o Fogo, o Fogo alquímico.
É um Fogo que não queima, mas que é vivido como um Fogo.
É a irradiação do Amor o mais absoluto, que não é condicionado, nem condicional.
É o Amor ligado ao retorno à Existência.

Essa passagem do nascimento de seu Cristo Interior é o que está se realizando agora.

Alguns de vocês despertaram a Merkabah individual e, desde 29 de setembro deste ano, vocês conectaram



todas as Merkabah despertadas em uma magnífica rede cristalina de Merkabah coletiva Interdimensional.

O que dá uma Embarcação de Luz, que os Seres que a constituem, poderão tomar em comum, sem passar
por uma Embarcação de Luz, sem passar pelas cápsulas de sobrevivência dos Anjos do Senhor, que virão
recuperar os retardatários que protelam.

Vocês acedem diretamente à sua Existência.

Então, entre as pessoas que vivem esse Coroamento, assim como o chamou Maria, ou a Redenção, a
passagem pelas três Cruzes das 12 Estrelas, é o mesmo processo que está em obra atualmente.

É claro, ainda uma vez, há quem não queira esse Coroamento.
É a Liberdade a mais absoluta deles.
Não se vai forçar as pessoas para irem aonde eles não querem ir.
Não se pode pretender na ação de Graça da Fonte e impedir o outro de jogar, não é?

Questão: poderia desenvolver sobre a nuance que vocês fazem entre Fonte e Pai/Mãe?

Vocês têm todos um Pai e uma Mãe comum.
O Pai comum, de acordo com a carne, que lhes permitiu experimentar, antes da falsificação, a estrutura de
carbono, é Orionis, Melquisedeque.

A Mãe, segundo a carne, que criou essas estruturas de carbono, é, como sempre, os Elohim criadores, é Maria
e as outras (porque ela não estava só), que permitiram fecundar a matéria e ali aportar uma Liberdade de
deslocamento para as Consciências Livres e Unificadas.

Portanto, resumindo, vocês têm uma Fonte Pai/Mãe que se espelha nela mesma, como Fonte e Reino.

Há Entidades existentes nos mundos da Criação que foram Pai e Mãe das estruturas de carbono, ou seja, que
a Consciência delas criou, literalmente, esta Dimensão na qual os Filhos da Estrela, os Filhos de Um, vieram
tomar posse de um corpo, mas, na época, sem falsificação.

Quer dizer que havia a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, nesse corpo, mas também, ao mesmo tempo,
em outras Dimensões.
Não havia separação.

A “queda” é um fechamento na matriz, um processo de separação que os fez esquecer o que vocês são e que
nos fez esquecer, a mim também, o que se era, quer dizer, os Filhos da Luz e das Luzes inteiramente.

Portanto, há um Pai e Mãe na carne e segundo a carne, e há uma Fonte em Espírito.

Aí está o que se pode dizer.

Questão: se o que nós somos é Ilusão e se vivemos num mundo de Ilusão, como identificar o que se
é verdadeiramente?

Penetrando o Coração.
Ora, «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma Criança».

Quer dizer que é preciso que a Consciência se torne Vibração.
É preciso cruzar a porta estreita, chamada de 8º corpo.
É preciso se crucificar a si mesmo, abandonar as crenças e passar na Vibração do Fogo do Coração.

Porque, no Fogo do Coração, revela-se o que vocês são.
E, ainda uma vez, nós sempre o dissemos, vocês não podem penetrar a Verdade do que vocês são aderindo
mais à Ilusão.

Isso não quer dizer colocar fim a seus dias, não é?
É uma atitude de espírito que se poderia traduzir em termos iniciáticos.

É, em primeiro lugar, a Transfiguração e, em seguida, a Crucificação.

É o único modo de ir para a Ressurreição.

Vocês são ajudados pela qualidade das vibrações e a qualidade das partículas que se derramam sobre a Terra
desde quase trinta anos.

Mas, ainda uma vez, ninguém pode fazer o trabalho em seu lugar e ninguém pode salvá-lo, a não ser você
mesmo.

Portanto, é um problema de identificação, de projeção.



Encontrar a Verdade não se faz por dedução.
Encontrar a Verdade e a Vibração não se faz pelo conhecimento, jamais.
Isso lhes foi dito: é preciso voltar a ser como uma Criança, quer dizer, aceitar não ser mais nada, não mais se
identificar ao papel que você desempenha para encontrar a Verdade.

Assim é e assim foi, repetido em muitas tradições, é o sacrifício de Abraão, é o mesmo princípio.

É o sacrifício do Cristo, é o mesmo princípio.

Cabe a você saber onde é seu Reino.

Cristo dizia: “Meu Reino não é desse mundo”.

Vocês acabam de viver o Coroamento de sua Realeza, para aqueles que ativaram as Coroas, mas vocês não
podem viver isso enquanto consideram que seu Reino é aqui.

Mas é sua Liberdade a mais estrita.
Se vocês querem aderir a uma estrutura de carbono e estão persuadidos de que, nessas estruturas de
carbono, se encontra seu futuro, eu os tranquilizo, será.

Questão: qual era o interesse da falsificação para os maus rapazes?

O interesse era de se crerem criadores.
Porque eles pensavam, em sua lógica de fantoches, que, quando se cria algo, se tem poder sobre a criação.

Isso não é da criação, isso se chama de escravidão.

Eles não foram capazes de apreender que as criadoras ou a Fonte tornam toda criação Livre e definitivamente
Livre.

Ora, a palavra Livre, no espírito daqueles que organizavam os mundos, era impossível, eis que organizavam os
mundos e os influenciavam por regras, dentro da Liberdade.

Por exemplo, um planeta, ele não gira em quadrado, mesmo nos mundos Unificados.

São as leis geométricas e matemáticas.

Eles quiseram fazer a mesma coisa para os Espíritos.
Torná-los quadrados, e vocês veem no que isso dá.

Um Espírito é Liberdade.
Não há ser fixo dentro de uma forma como vocês foram, mas para viajar nos Multiuniversos, nas
Multidimensões, fazendo passar a totalidade da Consciência de uma Dimensão à outra e, portanto, de uma
forma a outra, e não permanecer fixo dentro desse corpo.

Portanto, não houve qualquer interesse na falsificação.
Isso que foi vendido, é o interesse de dizer que, se comprimimos a Luz, ela vai crescer.
E a Luz não é feita para ser comprimida.
A Luz não é feita para Ser.

Quer dizer, aparecer e viver, e em nenhum caso para ser comprimida e ocultada.
Portanto, é uma grande dissimulação.

E vocês verão, aliás, que, quando vocês se extraírem da matriz, mesmo no que vocês têm, suas vidas
passadas, suas memórias, sua experiência, não pode mais nada dizer nos mundos Unificados e é totalmente
dissolvido.

E há alguns sábios, alguns místicos, que viveram esta dissolução e do que eles falaram, sobretudo no oriente?
Que além de qualquer identificação da forma, vocês se fundem na Fonte, vocês se tornam impessoais, vocês
se tornam Brahma, vocês perdem qualquer marcador ligado à Ilusão.

Quando vocês se tornam isso, qual importância têm seus papeis que vocês tiveram, fossem eles os mais
prestigiosos desta criação?
Mais nenhum sentido.

Mas a problemática é que vocês são identificados a esse corpo, a esta evolução.

A desidentificação é a Crucificação.

A testemunha, ao nível de seu corpo, de que algo se abre, nesse nível, é a Coroa Radiante do Coração e,
depois de um pouco, o despertar das 3 Lareiras, que não vai se fazer em um minuto.



Alguns já o viveram e outros vão levar um pouco mais de tempo para vivê-lo.

Mas, assim que a Coroa Radiante do Coração esteja despertada, assim que o Triângulo sagrado, ponta para
baixo, no Coração, esteja ativo, vocês sabem pertinentemente onde está a Verdade e onde está a Ilusão,
mesmo se vocês estão ainda na Ilusão.

Vocês o sabem porque vocês o experimentam.
Não é mais uma crença, é a Verdade do que vocês vivem.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu agradeço por sua escuta muito atenta e, então, sobretudo, vou desejar-lhes muito
boas Vibrações, porque é o que os coloca na Consciência Unificada.

Vocês não podem pretender estar na Consciência Unificada se não Vibram, se não vivem esta Consciência.

Ainda uma vez, não é na cabeça, não é um desejo, não é um ideal, é um estado.
É profundamente diferente.

Então, eu lhes digo até muito em breve e vão cada vez melhor.

Estaremos em breve reunidos.

Até breve.

__________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que há novas bicicletas que vieram
nesta sala para trocar comigo.

Então, para aqueles que não me conhecem, independentemente do meu nome, eu sou, para os íntimos, Chefe Vovô
ou Chefe Croûton.

Que quer isso dizer?

Eu sou aquele que tem o encargo de regular e de coordenar tudo o que acontece ao nível dos 24 Anciões ou 24
Melquisedeques.

Eu sou um Melquisedeque de Fogo, porque é meu elemento dominante, mesmo lá onde estou.

Quanto à minha origem estelar, dado que parece que Sri Aurobindo a deu a vocês, eu a dou também, não há razão
não é?

Então, eu venho de Vega da Lyra, lá de onde vêm os maiores professores e os maiores pedagogos das Dimensões
Unificadas, porque nós temos um interesse, eu diria, e um gosto por tudo o que é o conhecimento Interior, mas

também exterior, nos mundos Unificados.

Aí está o que se refere a mim.

E eu venho, como de hábito, para aqueles que não me conhecem, para responder às questões e tentar lhes retirar as
pequenas bicicletas.

Vocês vão compreender.

Então, eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a origem estelar?

Então, cara amiga, a origem estelar, digamos que é como sobre a Terra, ou seja, é o lugar onde você passa sua vida,
não necessariamente onde você nasceu, porque nós todos nascemos da Fonte, isso vocês sabem, mas vocês têm

todos um mundo, eu diria, original, quer dizer o mundo onde você se estabelece pela afinidade Vibratória.

Por exemplo, os Arcturianos são conhecidos e reconhecidos por seu gosto imoderado pelas tecnologias, mesmo da
Luz.

Os Vegalianos, eu lhes disse.

Os que vêm de Altaïr, as pessoas que se estabelecem sobre Altaïr, são pessoas que amam ter uma visão, uma
Consciência panorâmica e uma visão como, um pouco, uma águia que vai ver de muito longe e de muito perto etc.

Então, cada sistema solar tem suas características.

Por exemplo, vocês sabem, talvez, que os Delfinóides de Sirius C, são as Criadoras desse mundo etc.etc.

Portanto, cada Consciência tem uma origem estelar.

Esta origem estelar assina a qualidade, não de sua alma, mas o interesse que apresenta sua centelha, sua Fonte,
sua Existência, com relação aos fenômenos da Vida Unificada, simplesmente.

***

Questão: é útil conhecer a origem estelar?

Cara amiga, isso depende do que você chama utilidade.

A utilidade pode ser a curiosidade.

O.M. AÏVANHOV – 3 de outubro de 2010
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Há uma utilidade Vibratória.

A partir do momento em que a Cruz da Redenção é ativada, a partir do momento em que você se centra em seus 4
Pilares e que o conjunto das Lâmpadas se acende em você, naquele momento, e somente naquele momento, isso

apenas pode ser uma revelação Interior, porque ela é Vibratória, é claro.

Se ela é externa, é unicamente da curiosidade e isso não traz estritamente nada.

Então, sua origem estelar vai determinar, se você quiser, sua ‘qualidade de Espírito essencial’, como eu o disse, por
exemplo, os Vegalianos Unificados, que eles estejam na 3D e até as Dimensões muito mais elevadas, são

interessados pela pedagogia, não é?, a comunicação.

Cada sistema estelar tem uma função privilegiada, nos 12 Super-Universos.

Mas esta revelação deve surgir, em você, por sua elevação Vibratória.

Estritamente a nada serve dá-la do exterior.

O que é importante saber, como o disse o Arcanjo Miguel: vocês são todos, aqui, Filhos da Lei de Um e Sementes de
Estrelas e vocês não são desse mundo, é claro.

Vocês têm todos uma origem estelar diferente.

Então, nós temos grandes famílias sobre a Terra.

Nós temos os Sirianos, temos os Vegalianos (muito poucos), nós temos os Orionianos (muito poucos) etc.etc.

***

Questão: há sinais para reconhecer a origem estelar de uma pessoa?

Absolutamente não.

Não é algo que se reconheça segundo a fisionomia.

É um reconhecimento Vibratório, tanto mais que, como talvez o saibam, além desta origem estelar, situa-se, além
disso, o que se chama de ‘Linhagens’.

São os 4 Pilares ou suas Linhagens (Fogo, Água, Ar, Terra), que correspondem, não a suas origens estelares, mas a
suas ‘filiações de Espírito’, que são ainda outra coisa.

Para coroar o tudo, há um ‘estado Dimensional’ que corresponde a seu corpo de Existência.

Vocês sabem que, nos mundos Unificados, vocês viajam de forma em forma, e de Vibração em Vibração, e de
Consciência em Consciência, mas há uma forma que é preferencial, eu diria, que corresponde ao estabelecimento

preferencial de sua Consciência.

Num Arcanjo, sua Dimensão preferencial é a 18ª Dimensão, mas ele pode se manifestar, à maneira de um holograma,
de algum modo, até a 5ª Dimensão.

Obviamente, ele prefere estar estabelecido na 18ª Dimensão e, para vocês que estão contidos aqui, quando vocês
reencontram sua Existência, vocês vão se aperceber que ela pode ser constituída de Luz, de Cristal, que ela pode ser

constituída de uma forma vaga com uma Luz no interior, em particular com outras cores que o corpo de Luz de 5ª
Dimensão, e vocês podem mesmo ter um Corpo de Existência que sai do antropomorfismo.

Naquele momento, isso os remete a outros mundos num outro Super-Universo, mas é muito complexo.

Portanto, é algo, se querem, para o que o conhecimento exterior estritamente a nada serve, mas que se desvenda e
se revela, pouco a pouco, em função de sua Ascensão Vibratória e de sua expansão de Consciência.

***

Questão: qual é a relação entre expansão de Consciência e iniciação?

A expansão Vibratória faz parte de certo número de processos que estão ligados a aberturas de Consciência.

A Consciência é Vibração, a Consciência é Luz.

Portanto, quando vocês vivem processos iniciáticos reais, há transformação total do Conhecimento de um estado em
outro, dentro desta forma, no humano, obviamente.

Mas, se querem, a expansão de Consciência leva a um desaparecimento de algumas barreiras que fazem a
encarnação e que permitem aceder, por círculos cada vez maiores da Consciência, até níveis Vibratórios, porque é

Vibratória, quer dizer que vocês não podem falar de iniciação se não há transformação de sua Vibração.

Então, eu sei que o ser humano tem sempre tendência a empregar palavras que são muito pomposas, não é?, e que
não traduzem verdadeiramente a Verdade do que é vivido.

A ‘expansão de Consciência’ e a ‘iniciação’ são processos de transformação da Consciência, quer dizer, passa-se
de um estado que é situado antes, para um estado que é situado após e o estado Vibratório de antes não é o mesmo

que aquele de após, é claro.

Não é simplesmente uma experiência, é uma transformação duradoura e total da Consciência.

É o que eu vivi, quando eu era um jovem homem, olhando e meditando frente ao Sol.

E cada ser humano, mesmo se tomamos, por exemplo, outros Seres mais antigos que eu, que viveram estados
místicos, eles se recordam pertinentemente do momento em que a Consciência basculou.



De seu tempo, isso foi chamado, por Sri Aurobindo, o Switch da Consciência.

Vocês puderam observar, alguns de vocês, o momento em que a Consciência basculava.

Quando a Consciência bascula, isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que há uma expansão dos campos sutis e uma abertura real da Consciência, traduzindo-se por uma
ativação de alguns chacras e de alguns potenciais.

Não pode haver iniciação real se isso não se produz.

O resto são apenas experiências que apenas passam.

É preciso verdadeiramente diferenciar isso.

A ‘abertura do Coração’ é uma iniciação, porque, quando um chacra se abre realmente, Vibratoriamente, a bainha do
chacra é perfurada, isso é uma iniciação.

Não é similar com o sentir as energias passarem, não é?

Além disso, as qualidades de energia que correspondem à transformação da Consciência são profundamente
diferentes.

No momento em que vocês vivem uma iniciação específica ou uma abertura específica, vocês são penetrados por
Vibrações completamente diferentes, seja o despertar do Kundalini, seja a abertura do chacra do Coração, seja na

recepção do Espírito Santo.

Portanto, jamais a Consciência se transforma se não há Vibrações.

É, aliás, o marcador, esta Vibração, esta percepção específica, da iniciação espiritual e da abertura a outros níveis de
realidade.

Hoje, a iniciação que vocês vivem, através da ativação das 3 Lareiras, é a transformação, a passagem da limitação
ao Ilimitado.

É uma revolução total da Consciência que deve se traduzir, no final, pela ignição total do conjunto de suas Lareiras,
quer dizer, não unicamente uma Lareira, mas as 3 Lareiras, que vão lhes permitir dissolver a Ilusão, um pouco como

o descreveram, por exemplo, os sábios que viveram esse despertar ao Ilimitado, não é?

Este despertar ao Ilimitado é um estado Vibratório.

É muito difícil colocar palavras nisso.

Há percepções reais, Vibrações que percorrem o corpo e que nada mais têm a ver com a simples circulação da
energia como pode perceber, por exemplo, um hipnotizador.

Isso estritamente nada tem a ver.

***

Questão: qual é o interesse para os Seres de nível Vibratório muito elevado, como os Triângulos, de se encarnar
sobre a Terra?

Então, cara amiga, não há qualquer interesse de se encarnar sobre a Terra, estritamente nenhum.

Nós fomos todos presos pela matriz.

A um dado momento, quando os mundos de 3ª Dimensão eram Unificados (como os Vegalianos de 3D Unificada),
obviamente, vocês não estavam fixos numa forma de carbono.

O Espírito ia e vinha e era consciente dos diferentes estados Dimensionais, desde o carbono até ao mais alto.

Mas, a partir do momento em que esta Liberdade Dimensional foi retirada, a encarnação não tem mais qualquer
sentido.

É uma ilusão crer (é, aliás, o que quiseram fazê-los crer) que vocês progrediriam progressivamente.

Portanto, fazer crer que, quanto mais vocês tivessem um conhecimento, mais vocês se aproximassem de algo nesta
Dimensão, vocês iriam vivê-lo, é completamente falso.

Porque, se fosse verdadeiro, haveria então muito mais seres humanos que estariam liberados da matriz.

Mas não, não houve muitos.

Hoje, é uma liberação de massa.

Portanto, o que vocês vão viver é uma iniciação importante, global, ao nível da humanidade, quer vocês o queiram ou
não.

Depois, cada um irá para onde quiser.

Mas é a reconexão com o que vocês são além da Ilusão.

Portanto, não há qualquer interesse de experimentar uma matriz falsificada.

Agora, efetivamente, hoje e como a cada final de ciclo, há Espíritos, Consciências de todas as Dimensões, que
querem viver esta ‘apoteose’, porque é uma, como toda reversão de Consciência.

***



Questão: é frequente a questão de simplicidade. Ora, alguns textos divulgados no site parecem muito complexos,
fazendo trabalhar o mental.

É uma impressão.

Tudo depende daquele que lê.

É claro que o nível de leitura pode se situar em diferentes níveis.

É como o Apocalipse de São João.

Vocês podem lê-lo, é claro que, se vocês utilizam o mental, vocês jamais irão sair do mental.

Mas é preciso estar consciente também que existem seres humanos que, quando leem um texto, não fazem intervir o
mental, mas situam-se imediatamente na Vibração.

Agora, é claro que as maneiras de se expressarem, uns e outros, não são as mesmas.

Em resumo, o mais simples seria mais nada ter para ler, não é? De acordo ?

Mas o ser humano é assim feito, que é muito difícil fazê-lo levar a Intenção sobre a Vibração, se não há um apoio, não
é? Estão de acordo?

Portanto, ainda uma vez, tudo depende do nível do referencial que é o seu, ou seja, para a mesma coisa, alguns vão
fazer trabalhar o mental e outros vão fazer trabalhar a Vibração e a Consciência.

Por conseguinte, efetivamente, um ser que está no mental vai achar as coisas muito complicadas, e elas o serão, uma
vez que, de qualquer modo, se é algo que é exterior, como o mental, permanecerá exterior.

Apenas a capacidade Vibratória de Vibrar na Consciência que suprime o mental.

É o objetivo, aliás, da meditação, a princípio, não é?

Agora, não é porque vocês vão ler a palavra “Amor” 500 vezes que isso vai se tornar simples.

Ainda uma vez, é preciso bem compreender que nada é exterior a vocês.

A partir do momento em que você aceita e vive o fato de que tudo é Interior, que tudo o que é exterior é uma simples
projeção, naquele momento (e nós o dissemos, uns e outros, aliás), a última etapa, quer dizer, o acesso à Existência,

o abandono à Luz, a Vibração do Fogo do Coração, apenas você pode vivê-lo.

E, efetivamente, você não pode vivê-lo enquanto você está no mental, é impossível.

Há seres que leram os Evangelhos e que se exultaram e há seres que leram os Evangelhos toda a vida e nada
aconteceu.

De quem é a falta?

A falta é dos Evangelhos?

Há mesmo quem disse: «Mate-os todos e Deus reconhecerá os seus».

Vocês conhecem a história, não é?

É sempre o mesmo princípio.

Enquanto vocês estão exteriorizados, em algum lugar, vocês estão no mental, não se pode dizer melhor.

Enquanto vocês não se tornaram Vibração, enquanto vocês não Vibram e a Consciência não Vibra, vocês
permanecem no nível comum, o que quer que vocês façam.

Nós insistimos muito amplamente, uns e outros, sobre esta noção de Vibração e de rapidez da Vibração que
caracteriza o Supramental, isso não é para nada.

Mas, obviamente, se você não vive a Vibração, você dirá que é o mental, e é lógico, eis que você não a vive.

Apenas quando você vive a Vibração da Consciência que o mental se cala, não antes.

Aliás, para aqueles que têm o chacra do Coração aberto e de acordo com os protocolos que foram dados por Mestre
Ram, vocês têm a questão que colocam a seu próprio Coração.

Se a resposta é sim, o Coração vibra.

Se a resposta é não, o Coração não vibra mais.

Mas é preciso ainda que vocês saibam observar e sentir a Vibração do Coração.

O mental é ausência de Vibração.

A Consciência é Vibração.

A emoção é Vibração, mas ela é uma gama de Vibrações muito mais baixas que a Vibração do Supramental.

Vocês não estão mais nas vibrações emocionais ou elétricas, magnéticas, mas, quando vocês estão no Supramental,
a Vibração que percorre o corpo nada mais tem a ver com a vibração elétrica.

É a ‘circulação da energia Supramental’, que circula muito mais rapidamente, que dá os formigamentos extremamente
rápidos sobre o corpo, até dar um sentimento de Fogo extremamente potente, que nada tem a ver com o calor do

magnetismo.

Mas, obviamente, enquanto a Consciência não o vive, isso vai permanecer do mental, estamos de acordo?



***

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

(*) – ‘Espiral branca e o Raio Azul’ - NORUEGA (09.12.2009):

*

*

"Cabe a vocês, através das Estrelas de Maria, através de meu raio azul (que foi visível em seu céu há quase um
ano), se estabelecer em sua multidimensionalidade ali elevando sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa

Terra." ARCANJO MIGUEL (29.09.2010)

***
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Questão: como reconhecer a Vibração da Consciência, já que a Vibração se pode viver fisicamente de diferentes
maneiras, pelas pressões, aquecimentos?

O mais frequente, atualmente, vocês viverão pressões na cabeça e dores, por vezes rápidas, na cabeça.

É, infelizmente, o caso para muitos seres humanos, entre os Coroados, porque a Vibração, naquele nível, não desceu
no Coração.

Quando ela descer no Coração, inteiramente, vocês perceberão a Coroa Radiante do Coração, que é uma Vibração
que nada tem a ver com a vibração do chacra do coração, que é muito mais ampla e dá uma pressão ao mesmo

tempo, mas, sobretudo, naquele momento, a Vibração se acompanha de uma Alegria inefável, eis que vocês vivem o
Samadhi.

Mas, enquanto vocês não vivem o Samadhi, isso quer dizer que a abertura está feita, mas vocês estão na cabeça,
mesmo se o mental está em curso de transformação.

O abandono à Luz é deixar as energias descerem no Coração.
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Eu creio que Sri Aurobindo falou muito sobre isso.

***

Questão: pode-se viver por vezes Vibrações muito intensas, muito transformadoras e não mais senti-las na
sequência? Por quê?

Em determinados momentos, há efusões de energia que favorecem, ao nível de sua estrutura e de sua Consciência,
a percepção da Vibração e a amplitude da Vibração do Fogo do Coração.

Por exemplo, esse foi o caso, durante o período do mês de agosto deste ano e do ano passado, porque havia
efusões Metatrônicas.

Eu os recordo que, desde a ignição das Estrelas, vocês subiram ao nível da cabeça e, portanto, há um trabalho que
se faz a um nível e, em outros momentos, ele vai se fazer em outro nível, sobre o sacrum, por exemplo e, após,

voltará ao Coração.

Mas, ainda uma vez, há variações ou flutuações que não dependem unicamente de vocês.

Em contrapartida, quando vocês fazem o abandono à Luz, total, que vocês aceitam a morte da personalidade,
naquele momento, a vibração do Fogo do Coração torna-se permanente e vocês podem, à vontade, se colocarem no

Samadhi.

Obviamente, seres ali chegaram num primeiro golpe e outros, isso vai durar um ano ou dois antes de poderem se
estabelecer.

Tudo depende de sua própria história e de suas próprias resistências.

***

Questão: a vida em casal, as relações sexuais, podem cortar as Vibrações da Existência?

Depende para quem, cara amiga e, primeiro, eu jamais estive em casal, hein?

E vocês compreendem o porquê.

Vocês veem a dificuldade, hoje, que vocês têm, quando têm um companheiro ou uma companheira que não vive as
mesmas coisas que vocês.

Isso se torna muito duro.

Assim como há quem não pode mais trabalhar, outros que não podem mais assistir a televisão.

Isso faz parte das incompatibilidades Vibratórias.

Então, é perfeitamente possível encontrar o Samadhi pela relação sexual, por que não?

Isso foi descrito no Tantrismo.

Mas se os dois vivem os processos de Fogo, vocês arriscam ambos morrerem.

Por conseguinte, quer dizer que há uma rarefação da dinâmica sexual, nesse caso, que é lógica.

Do mesmo modo como há seres que vivem a Vibração da Existência, viajam na Existência, que não têm mais de
forma alguma necessidade de comer o que quer que seja.

Eles são milhares sobre a Terra, dezenas de milhares, ou centenas de milhares, sem se forçar, não é uma privação.

É simplesmente porque eles atingiram níveis de Samadhi tais que se alimentam de Luz.

Efetivamente eu falei de Luz, não de Prana.

Do mesmo modo, quando vocês vivem o Fogo do Coração, vocês ativam então o Samadhi.

Ora, o Samadhi, o que isso dá, se é que se pode fazer uma analogia um pouco desconcertante e não confundir?

É que, quando você está estabelecido no Fogo do Coração, é como se você fizesse o Amor a si mesmo.

Você é inteiro em você, sozinho, portanto, não há necessidade de buscar uma complementaridade através de uma
relação sexual.

O que explica que muitos casais têm dificuldades, hoje, porque há um que quer viver no antigo modo e o outro que
quer viver no novo estado Vibratório, e isso faz tensões enormes, no casal como no trabalho, como nas famílias.

Mas você ali nada pode.

É assim, e nós dissemos, e eu disse, eu mesmo, que havia muitas humanidades que estavam em curso de
separação.

Vocês não têm todos o mesmo destino.

Por que é que vocês querem que todo o mundo vá ao mesmo lugar?

Portanto, é verdade que, num casal, há transformações que se fazem.

Quando vocês descobrem a Vibração da Existência, mesmo sem sair na Existência, vocês se apercebem que não há
mais falta em vocês.

Lembrem-se de que todas as relações de casal, quer vocês o queiram ou não, são sistematicamente baseadas, nesta
Dimensão, na noção de falta.



Você vai encontrar no outro algo que o atrai e que o completa.

Há sim, efetivamente, como vocês dizem, o amor, mas qual amor?

Quando você é inteiro em você sozinho, você ama todo o mundo.

Por que amar uma mulher ou um homem?

Você ama toda a Terra.

Por que os grandes sábios e os grandes místicos viveram sós, rodeados de milhares de pessoas?

Mas nada proíbe também de fazer filhos, é claro.

É uma questão de Consciência e de Vibração.

Mas, nos casais, é verdade que vocês se encontram confrontados ao outro, por vezes de maneira mais delicada,
porque, dadas as evoluções de Consciências atuais, não devem esquecer que aqueles que estão na Existência ou

que vivem a Vibração do Coração sabem pertinentemente quando há uma mentira.

E isso é muito difícil, porque os seres humanos são tão habituados a mentir para um sim e para um não, não
maldosamente, é claro, mas quando há um dos dois que está aberto, ele sabe instantaneamente se o outro mente.

Por conseguinte, vocês veem que isso pode induzir a atritos e, infelizmente, é algo cada vez mais corrente.

Então, obviamente, é maravilhoso quando os dois vivem esta Vibração do Coração, cada um em si e que se abre ao
Fogo do Coração.

Aí, tudo é possível.

Há os que vão poder ter relações sexuais e outros que vão, como vocês dizem, se estourar nas relações sexuais,
pouco importa.

É a Vibração quem decide.

Similar para as pessoas que comem mais.

***

Questão: como as crianças vivem tudo isso, neste período de mudança?

Então, nós todos sempre dissemos, não se preocupem com as crianças.

No momento em que a Luz se derramar, no momento em que a Luz se tornar muito mais intensa, as crianças de
menos de 14 anos serão seus Mestres, porque elas não estão ainda constituídas inteiramente, ao nível do corpo

mental.

Portanto, neles, a Ilusão vai se dissolver muito facilmente.

***

Questão: não mais poder se mover durante uma ½ hora está ligado às novas energias?

Totalmente.

Aliás, nos ‘3 Dias de trevas’, 24 horas antes ou 38 horas antes que isso se instale, vocês sentirão isso cada vez mais
aproximado.

Vocês emergirão durante uma meia-hora e recairão nesta espécie de letargia durante uma meia-hora.

E, ao final, vocês não poderão mais se mover.

***

Questão: se existe uma Coroa ao nível da Cabeça, existe uma ao nível do sacrum?

O Triângulo sagrado é um Triângulo.

A partir do momento em que o Fogo do Kundalini se eleva completamente com suas 3 Coroas, há, previamente, a
constituição do que se denomina o ‘canal do Éter’, ou seja, a aglutinação das partículas adamantinas ao longo do

canal mediano da coluna vertebral, que engloba, aliás, os circuitos laterais denominados Ida e Pingala.

Tudo isso vai criar uma Vibração extremamente potente que vai subir da parte inferior das costas.

Mas não se pode dizer que haja uma Coroa ao nível do sacrum, propriamente dita, como é o caso ao nível do chacra
do Coração, além do chacra do Coração ou da Coroa da Cabeça.

Aquilo dá, antes, um Triângulo, do mesmo modo que há, na Coroa do Coração, o Triângulo que lhes revelou Maria.

E há o mesmo Triângulo, menor, que é situado ao nível do sacrum, com, por analogia, a ponta do sacrum que seria,
de certo modo, equivalente ao chacra do Coração e as duas asas laterais que correspondem à corrente Solar e à

corrente Lunar, Yin e Yang, se preferem.

Mas não há, propriamente falando, uma Coroa que gire.

***

Questão: sentir como uma espiral quente que gira no Coração corresponde a que?



Corresponde a uma das percepções do chacra do Coração.

O chacra do Coração é, em primeiro lugar, uma rotação.

A Coroa Radiante do Coração é uma percepção de Fogo.

A ativação do 9º corpo, corpo de Samadhi, pode dar uma dor na parte inferior do peito e, após, você pode sentir o
Triângulo e, em alguns casos, isso dá um sentimento de imensidão, como uma espiral, não se sabe mais em qual

sentido ela gira, mas que os atravessa.

Tudo isso faz parte das mesmas manifestações Vibratórias.

Não se esqueça de que você volta a se tornar um Ser Multidimensional e que o acesso à Multidimensionalidade se
faz pela espiral, efetivamente.

A espiral que você viu (*) (que lhe foi anunciada por Sri Aurobindo em 8 de dezembro e que corresponde ao acesso à
Interdimensionalidade da Terra) é exatamente o que você vive agora, em você, para alguns: a impressão de grande

vazio ou de grande plenitude, ao mesmo tempo que o Fogo no interior do chacra do Coração.

***

Questão: sentir uma grande fadiga é a manifestação de resistências à Luz?

Então, a resistência à Luz não dá fadigas.

Ela dá dores, dá tensões.

A transformação Vibratória que você vive pode, efetivamente passar, independentemente da rarefação do sono, por
períodos de intensa fadiga, que não vão durar muito tempo.

Por vezes você tem a impressão de que você leva toda a miséria do mundo e, pouco depois, uma hora após ou no dia
seguinte, você vai reencontrar uma energia fenomenal.

Essas flutuações, se prefere, estão ligadas à modificação, não em você, mas também na escala do planeta, das
linhas de força, de todas as distribuições das cargas elétricas existentes, que ligam os vulcões e que existem na

ionosfera.

Tudo isso está em grande transformação e, portanto, as pessoas que têm uma sensibilidade eletromagnética,
independentemente de sua vivência ao nível das Coroas, vão ser mais afetadas, eu diria, que as outras.

Portanto, isso nada tem a ver com uma resistência qualquer.

Isso tem mais a ver com uma ‘sensibilidade’ dita eletromagnética.

***

Questão: vocês todos precisaram que nós iremos para onde nos levar nossa Vibração. Podemos ter uma influência
Consciente ou Inconsciente nesta Vibração?

É preciso ter uma influência Consciente sobre sua Vibração.

Quando você vive o despertar de suas diferentes Lareiras, obviamente, é você que dirige a Vibração, não?

Mesmo se há influências exteriores.

Mesmo se, por vezes, você está sujeito a bombardeamentos energéticos sobre os quais você nada pode.

Mas, evidentemente, ser-lhe-á feito segundo sua Fé e sua Vibração.

É evidente que, se sua Coroa Radiante do Coração está perfeitamente ativa, você nada tem a fazer nos mundos de
carbono.

Quando nós falamos de Vibração, compreenda bem também que é diretamente ligada às Estrelas.

Mas as Estrelas representam o que?

Representam também os fios de DNA.

Representam também os apoios Vibratórios do que denominamos as 4 Linhagens ou os 4 Viventes, 4 Hayot Ha
Kodesh.

Portanto, tudo isso está inscrito em você.

Se você revela Cristo, Miguel e Maria, porque você tem este DNA em você e esta Vibração, pelo que você é nesse
mundo, não há qualquer razão para que você não vá para onde o leve a Vibração.

E, se sua Vibração não existe, não há preocupação a ter, você irá também para onde o leva esta Vibração habitual
que é a sua.

O nível de densificação a que se denomina o corpo é também uma Vibração.

Ela está cristalizada, não é?, até a evolução imperceptível.

E se você muda de densidade Dimensional, você muda de Vibração, é tão simples assim.

***

Questão: qual diferença há entre chacra e lâmpada?



E bem, um chacra é um chacra.

Uma Lâmpada quer dizer simplesmente que o chacra está desperto.

Portanto, ele emite conscientemente a Luz e emite a Luz que começa a se tornar Vibral e não mais unicamente
falsificada.

O que explica as dores que vocês percebem, porque o corpo físico não está ainda habituado a viver isso.

O Fogo do Coração, por exemplo, não é a emissão de uma energia eletromagnética.

São as partículas adamantinas que giram naquele nível.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, o importante é compreender que isso deve se traduzir pela Alegria Interior, mesmo com uma dor
de cabeça de se bater a cabeça contra as paredes.

Então, eu lhes digo: boa evolução em sua Luz e eu os saúdo.

Eu lhes digo até muito em breve.

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

(*) – ‘Espiral branca e o Raio Azul’ - NORUEGA (09.12.2009):

*

*

"Cabe a vocês, através das Estrelas de Maria, através de meu raio azul (que foi visível em seu céu há quase um
ano), se estabelecer em sua multidimensionalidade ali elevando sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa

Terra." ARCANJO MIGUEL (29.09.2010)
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que, como de hábito, há pessoas
novas que vêm me ver. 

Então, quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e, como de hábito, eu venho
escutar suas questões palpitantes e apaixonantes sobre o que vocês estão vivendo nesta Terra. 

Então, caros amigos, eu os escuto.

***

Questão: o que vão se tornar os Arcontes?

Então, aí, caro amigo, cada coisa no seu tempo. 

Há, primeiramente, uma série de elementos importantes para o retorno da Luz Vibral nesta humanidade. 

Houve, como vocês sabem, derrames de raios de Luz, no ano passado, no mês de agosto, que anteciparam o
retorno da Onda Galáctica, não é? 

Como sabem, há certo número de qualidades vibratórias e de Consciência que são derramadas agora sobre a
Terra, já desde certo tempo. 

Eu creio que lhes comunicaram que o primeiro portal remonta do mês de agosto de 1984, que foi a primeira efusão
do Espírito Santo sobre esse sistema solar, que vinha de Sirius, não é? 

Desde quase uma geração do seu tempo, ou seja, desde quase 30 anos, sucedeu-se uma série de ativações
importantes que permitiram, efetivamente, realizar e concretizar o que foi denominado, pelo Arcanjo Miguel, «Os

Casamentos Celestes». 

Uma etapa importante foi cruzada, como sabem, no final de setembro, quando a Tri-Unidade se reinstalou no seu
Coração.

Nós restabelecemos a Luz Vibral autêntica, Universo após Universo, de maneira a tornar cada sistema solar livre
para o seu regresso à Unidade ou então livre para a sua perpetuação, durante certo tempo, no nível das estruturas

em carbono Unificadas, desta vez, e não mais dissociadas como nesse mundo. 

Aquele a quem nós chamamos de chefe dos Arcontes, o Draco Yaldébaoth, se quiserem, aquele que nós não
procuramos, propriamente falando, colocá-lo na prisão, não é? 

Ele os colocou na prisão e não creiam que a Luz vai, por sua vez, colocá-lo na prisão.

A lei de Talião [‘olho por olho, dente por dente’] não é a lei da Luz, não é? 

Portanto, esse ser se retira, pouco a pouco, nos Universos que não foram ainda restabelecidos, eu diria, à Luz
Vibral.

Isso não se faz de um dia para o outro, porque nós devemos esperar, uns e outros, em função dos Universos e em
função dos diferentes intervenientes dos Universos em causa, e de certo número de fatores astronômicos

extremamente precisos, correspondendo ao regresso da Luz. 

E a cada vez que a Luz se restabelece, em Unidade, em Verdade e em Vibração, naquele momento as forças ditas
opostas ao restabelecimento da Luz são obrigadas a se retirar para territórios que são ainda, elas acreditam, sua

O.M. AÏVANHOV – 16 de outubro de 2010
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propriedade exclusiva. 

Por conseguinte, não é questão, se quiserem, para a Luz, de engajar um combate contra a Sombra.

Esse combate é, de fato, o direito de restabelecimento da Luz, mas, em nenhum caso uma ação contra qualquer
coisa.

Sem isso, não seria mais a Luz Unitária. 

Portanto, nós restabelecemos, uns e outros, no nível dos mundos Livres, a Vibração Unitária e a possibilidade, para
as consciências confinadas, de novamente se religarem à sua Unidade, ao seu Espírito e, se tal for a sua decisão,

de regressar à sua Unidade, à sua Dimensão original, ao seu mundo original, se tal for o seu desejo. 

Lembrem-se de que cada um é livre, inteiramente, para ir onde quiser, mas na condição de saber e de ter, como
vocês dizem, todas as cartas sobre a mesa.

Porque aqueles que não tiverem todas as cartas sobre a mesa não podem sequer imaginar, nem supor, que todas
as escolhas que estão abertas correspondem a uma Verdade. 

Então, o problema dos Arcontes não é um, de fato.

Porque, a cada vez que a Luz se restabelece em um Universo, ele é liberado, no sentido mais nobre do termo, e os
Arcontes se retiram, progressivamente, a lugares onde a Luz Unitária ainda não está. 

Portanto, nós não nos colocamos verdadeiramente a questão de fazer algo, de perseguir ou de punir o que quer que
seja ou quem quer que seja.

A Luz tem liberdade de penetrar e de se estabelecer em todos os Universos, em todas as Dimensões e em todas as
criações, mesmo nesta criação que foi falsificada.

A Luz jamais teria estado ausente. 

E o que vocês vivem, como sabem, é o retorno desta Luz Unitária e a sua capacidade para discernir,
verdadeiramente, onde vocês querem ir, não em função da sua vontade, mas em função da sua capacidade

Vibratória. 

Então, vocês sabem, os Arcontes que fecharam os sistemas estão, pouco a pouco, dando-se conta de que não há
saída em meio à falsificação, de que não há saída para fechar uma criação e de que a criação pode dar, qualquer

que seja a Dimensão, o seu pleno potencial, apenas se for Livre. 

E este erro não trouxe mais Luz, mas, finalmente, era um caminho que eu chamaria de atalho ou de beco sem
saída. 

Portanto, quando nós chegarmos ao final (quando eu digo «nós», não é necessariamente nós, os Melquisedeques,
isso depende dos Universos) desse beco sem saída, nós veremos efetivamente o que permanece como Dracos

opostos à Luz.

E, agora e já, vocês conhecem a resposta, não restarão mais.

***

Questão: a transformação do nosso sistema solar vai se desenrolar no período dos 3 Dias?

Então, caro amigo, quanto mais houver tempo diante de vocês, mais, é claro, o tempo que restará, para o que é
chamado de ‘grandes transformações’ será curto.

E quanto mais o tempo que transcorre ficar livre de qualquer perturbação, eu diria, mais vocês podem se considerar
felizes. 

O que quer dizer que há limites.

Os limites não são extensíveis.

Eles são ligados a fatos astronômicos extremamente precisos.

Esses fatos astronômicos extremamente precisos foram localizados e impressos, obviamente, na pedra, pelos
Maias, como sabem. 

Todos vocês sabem também que os maus rapazes (os fantoches, como eu os chamo agora) sempre tentaram se
servir do que existia para levar à própria vantagem deles.

É o grande ‘princípio da falsificação’: nada criar (porque eles são incapazes disso), mas simplesmente utilizar o
existente para desorganizá-lo. 

Então, isso, são as datas, se quiserem, que são limite, e quanto mais vocês avançarem para esta data limite, em
uma paz relativa, mais vocês são abençoados do Céu, quer dizer que vocês terão menos períodos difíceis para

atravessar. 

Mas eu não escondo de vocês, obviamente, e vocês veem ao seu redor, seja no nível geofísico, seja no nível social,
seja no nível financeiro, seja no nível da própria consciência da humanidade, que há um equilíbrio, eu diria, no fio da

navalha, ou seja, que tudo pode bascular em um sentido ou no outro. 

Mas, quanto mais esse tempo se desenrolar no seu Universo, sobre esta Terra, menos o período de desequilíbrio



irá persistir por muito tempo. 

Então, é claro, o ideal seria que os famosos ‘3 Dias’ ocorressem no extremo limite da transformação desse sistema
solar.

Mas, ainda uma vez, como sabem, isso não é nem vocês que decidem, nem nós, nem Maria,mas é Gaia, é a Terra. 

Simplesmente eu confirmo que, desde 29 de setembro, a Merkabah Interdimensional de Luz está ligada sobre a
Terra.

E isso depende também de vocês, não para o dia preciso, mas para acelerar, não para as perturbações, mas para
a abertura de Consciência. 

Quanto mais vocês trabalharem na Coroa da Cabeça, mais vocês irão viver a Tri-Unidade no Coração e no sacro,
quer dizer que, quanto mais as 3 Lareiras estiverem alinhadas e ativadas, mais vocês irão concorrer para o que é

chamado (por Maria e por Miguel também, e por Anael) de Serviço à humanidade.

O resto não deve preocupá-los. 

Evidentemente, todo ser humano vai se encontrar, e já se encontra, frente a uma escolha.

E essa escolha, para alguns, é ainda, eu diria, como vocês dizem, corneliana (*).

Ou seja, ela está aí: há coisas que vêm chocar no nível da minha Consciência.

Aí, a partir daí, tenho três soluções: ou eu reajo e permaneço na Dualidade; ou eu me recuso a ver o que acontece
e continuo adiante, eu permaneço também na Dualidade; ou eu me coloco sob a influência da Luz Unitária, ou seja,
eu me abandono à Luz, eu acolho a Luz e eu confio no que vocês poderiam chamar de ‘Divina Providência’ (ou o
que temos chamado de ‘Inteligência da Luz’), o que não é uma reação pela vontade pessoal, mas é uma reação

pela Inteligência da Luz. 

Quer dizer que é a própria Luz que vai fazer o melhor possível para fazê-los ir para a própria Luz. 

E há apenas essas três soluções. 

Então, é preciso também definir isso com relação à ativação, é claro, da Tri-Unidade, com relação aos 4 Pilares,
também com relação à Cruz na sua cabeça. 

Lembrem-se: a Atenção e a Intenção, quer dizer que, onde vocês colocam a sua Atenção e a sua Intenção, a
energia e a Luz seguem isso. 

Em seguida, se vocês se definirem entre a Ética e a Integridade que lhes são próprias (não mentir, não enganar,
estar em concordância com a Luz, além de consigo mesmo), naquele momento, vocês estão alinhados na Cruz dos
4 Pilares e tudo o que acontecer, mesmo que lhes parecer chocante, em um primeiro momento, na sua vida, será

apenas o reflexo, em última análise, do que vocês criaram como própria ressonância, seja com relação a um
parente, seja com relação a uma doença Interior, seja com relação à sua posição na sua família ou no seu Universo,

globalmente. 

Portanto, a partir desse princípio, vocês compreendem bem que muitos seres humanos que vivem situações
penosas vão entrar em reação: a reação de querer restabelecer o Bem, para eles, de querer estabelecer isso,

aquilo, uma situação, um casamento, um filho etc.

Ou então vocês se entregam à Luz e, aí, vocês saem da Dualidade. 

Isso não quer dizer permanecer como alguém que nada faria, como um molusco invertebrado que não se move.

Não quer dizer isso.

Isso quer dizer, simplesmente, deixar agir a Luz em si. 

É o único caminho da Unidade, senão, vocês entram sistematicamente na Dualidade, mesmo se quiserem
restabelecer uma Verdade que vocês consideram absoluta.

Tudo depende, de fato, da energia e da consciência que vocês utilizam para o mesmo resultado, porque, a Luz
sendo Inteligente e vocês deixando a Luz agir na sua vida, tudo o que era da Sombra vai desaparecer. 

Por outro lado, se a sua vontade, mesmo de Luz (de Guerreiro de Luz, se vocês quiserem chamar assim), neste
período especial que vocês vivem, quiser agir, ela está no direito de agir, mas, naquele momento, o que é que lhes

prova que a sua ação, mesmo a mais luminosa para vocês, inscreve-se no âmbito da Luz Unitária?

Vocês não têm qualquer meio, com a inteligência comum e com a intuição, de sabê-lo. 

Portanto, o mais sábio é, efetivamente, acolher e se abandonar à Luz. 

Quando nós falamos muito longamente disso, se quiserem, não é uma ideia assim, não é uma concepção, é um ato
de Consciência e um ato Vibratório total, que vai engajar, é claro, a sua Vibração atual e, portanto, o seu futuro

possível. 

Mas, lembrem-se de que, quando vocês estão no Abandono total à Luz, vocês vivem (como Um Amigo disse, como
Sri Aurobindo) a sincronia, vocês vivem a Alegria Interior e, em meio a esta Alegria Interior, evidentemente, tudo é

fácil. 

Mesmo um acontecimento que poderia ser julgado, segundo a personalidade, como detestável, catastrófico, é vivido
totalmente de um de outro modo, na Alegria Interior. 

A Alegria Interior não é uma renúncia, a não ser uma renúncia à ação da personalidade ou, o que foi denominado
mais recentemente, a Crucificação do ego. 

Vocês não podem chegar à Luz Vibral sem a crucificação do ego.



Isso é impossível. 

Portanto, voltando à pergunta, vocês são abençoados porque, por enquanto, vocês continuam a viver sem qualquer
privação, com dificuldades, certamente, segundo o país, ligadas aos elementos, ligadas à economia, mas, em

resumo, pode-se dizer que, por enquanto, tudo se desenrola na calma, mesmo sendo a calma antes do colapso. 

E quanto mais este colapso demorar, melhor isso irá valer para vocês, porque deixa mais tempo para encontrar a
sua Presença, a sua irradiação e a sua Alegria.

***

Questão: por que viver, hoje, acontecimentos das vidas anteriores?

Bem, então, aí, caro amigo, isso quer dizer que você não está no instante presente.

A capacidade para reviver, de forma memorável, visualmente, emocionalmente, para fazer reviver o passado está
ligada à ativação do 3º Olho, que está acima do corpo causal. 

Isso o faz penetrar no 3º Olho, na Ilusão.

E houve inúmeras explicações sobre o que é o 3º Olho em relação ao corpo. 

Enquanto você estiver centrado no amanhã, enquanto estiver submisso à influência de uma vida passada, você não
é você mesmo, ou seja, você não está no Presente. 

Não estando no Presente, você não está na Vibração Unitária. 

A Vibração Unitária é o Samadhi, tal como foi definido.

É a Alegria Interior.

O passado não tem mais qualquer incidência. 

Colocando-se sob o Abandono à Luz, o amanhã, tampouco, não tem mais qualquer espécie de importância. 

Você refina e reforça a sua conexão com o Estado de Ser.

O Estado de Ser não se importa com as vidas passadas.

A sua vida presente, como as vidas passadas, é da mesma natureza, ou seja, de uma ilusão total. 

Portanto, se você estiver identificado a uma vida passada, ou se você estiver identificado às suas projeções com
relação ao amanhã, ou se você estiver identificado a esta personalidade, você não pode penetrar a Vibração do

Coração. 

Aliás, São João disse (ou Sri Aurobindo agora, se preferirem): haverá muitos chamados, poucos escolhidos. 

Os chamados, qual é a característica?

Eles são marcados na testa.

Eles abriram o 3º Olho, mas eles não abriram a Coroa.

Eles têm acesso às vidas passadas.

Eles têm acesso a intuições.

Eles têm acesso a visões.

Eles têm acesso a coisas maravilhosas, mas que pertencem à matriz, definitivamente. 

As vidas passadas, o próprio conceito de ‘reencarnação’ é um conceito ilusório.

É uma verdade relativa. 

É claro que vocês viveram essas vidas.

É claro que nós todos vivemos vidas passadas, porque estivemos identificados a essas vidas e vocês pagam as
consequências e os pesos. 

O que foi chamado de ‘lei de Carma’, não é?

De ‘ação/reação’. 

Mas eu espero que você tenha, ao menos, considerado o conceito de que mesmo a ação/reação faz parte da
falsificação. 

A ‘ação da Graça’ é a Lei Vibral Unitária, que não obriga nenhum Espírito a se encarnar ou a se reencarnar.

A Liberdade é total, no nível do Espírito, o que não é o caso no nível da personalidade e da alma. 

A alma é apenas um intermediário entre o corpo e o Espírito, mas a alma, também, não existe nos mundos do
Espírito.

Ela pertence apenas a esta matriz. 



Portanto, viver vidas passadas significa simplesmente que a consciência está focada no 3º Olho e somente no 3º
Olho. 

Mas, hoje, você deve se apressar para penetrar o santuário do Coração, porque, como nós dissemos, uns e outros
(e eu os remeto para isso a uma carta magnífica que foi a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios): «Vocês

podem ter o conhecimento de todos os milagres de todas as suas vidas passadas, vocês podem falar a língua dos
Anjos, vocês podem ter uma Fé para deslocar todas as montanhas, mas se vocês não estiverem no Coração, vocês

nada serão». 

A única porta de saída para o acesso à Luz Vibral não é o conhecimento, não é o esoterismo, é o Coração, e
unicamente o Coração.

E quando eu digo o Coração, não é uma Vibração abstrata.

Não é algo que se considera como uma ideia, é a Vibração da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Tri-
Unitário cardíaco.

É a sua chave e é o seu passaporte.

Não há outro. 

É-lhes solicitado, a uns e outros, qualquer que seja o seu caminho, para não julgar o caminho do outro, porque é a
liberdade dele mais imprescritível. 

Mas você não pode ir ao Coração e ir ao 3º Olho ao mesmo tempo.

É um ou outro. 

Lembre-se de que a Merkabah Interdimensional coletiva está ativa desde 29 de setembro.

Você tem a possibilidade com ali se juntar, com ali se conectar e isso será feito de modo que a limitação do 3º olho
desapareça.

Não será mais uma venda sobre a fronte, será uma Coroa. 

Quer dizer que a falsificação, ligada a Prometeu ou a Lúcifer, não existirá mais em você.

É isso que irá permitir a ativação do Coração. 

E, ainda uma vez (porque muitos seres humanos têm tendência a crer que o Coração é a boa vontade ou é a
vontade de Bem ou é o bem pensar, bem imaginar na cabeça), estar no Coração é Vibrar o Coração. 

É uma Vibração e uma Consciência.

É um chacra que gira dentro de uma Coroa Radiante e é um Triângulo que é percebido,Vibratoriamente, no
Coração.

É uma verdade vivida nesse corpo que você habita. 

Agora, não há que culpar se você decidir permanecer no nível do 3º Olho.

Você voltará a trabalhar no nível de uma 3ª Dimensão em carbono, mas, desta vez, Unificada.

Isso já é enorme, não é? 

Mas eu chamo sua atenção (sobretudo no momento em que as duas humanidades estiverem se separando): por
que você quer que todos os seres humanos tenham que ir ao mesmo lugar?

Com qual direito você obrigaria sua avó a ir ver o mesmo filme que você? 

Cada um deve permanecer e continuar livre para ir onde ele quiser e não é onde ele quer, é onde irá levá-lo a sua
Vibração e onde estiver a Vibração. 

Não há Vibração?

É possível.

Há uma Vibração unicamente na cabeça?

É possível.

Há uma Vibração unicamente no Coração?

É possível.

Ou há uma Vibração nas 3 Lareiras? 

A única resposta está nesse nível.

Todo o resto é apenas um artifício mental. 

Sejam as auras, perceber o outro e ver o futuro, ou ver o passado: tudo isso são armadilhas, como disse Buda, já,
na época. 

Hoje, o que é que você percebe?

O que é que você vive e o que é que você Vibra?

A chave, ela está aí, a sua chave pessoal. 

É aquela que irá levá-lo ao mundo que você escolheu experimentar e no qual você vai prosseguir.



***

Questão: poderia desenvolver sobre a Vibração do Coração?

A Vibração do Coração, cara amiga, é sentir a Vibração.

Quando você está, por exemplo, em um local vibrante, você percebe uma Vibração?

Bem, é o mesmo processo que existe no nível dos chacras. 

No nível do Coração é exatamente a mesma coisa. 

A primeira fase é a pressão que se estende entre os chacras chamados de Enraizamento da Alma e Enraizamento
do Espírito. 

Depois, será uma pressão sobre o chacra do Coração e, em seguida, será a rotação, percebida como uma
Vibração, como um agulhamento, um formigamento. 

A sensação é diferente de acordo com cada um e de acordo com a fase. 

Mas há, incontestavelmente, uma Presença que é percebida no Coração e aqueles que abrem o Coração percebem
esta Presença.

É a Verdade.

É, aliás, nisso que a maior parte das falsificações os enganou, porque elas falaram do Amor como um ‘ideal
abstrato’.

Elas falaram dos chacras.

Elas falaram de iniciações que trabalhariam, sobretudo, o 3º Olho. 

Há diferentes técnicas energéticas que foram empregadas, mas é uma coisa abrir o 3º Olho e sentir o 3º Olho, e é
outra coisa sentir o Coração. 

Quando eu digo ‘sentir o Coração’ é uma percepção real, não é uma visão da mente.

Não é algo que se situe na vontade de Bem ou na ideia de fazer o Bem.

É o Fogo do Coração.

A chave está aí. 

Nós chamamos sua atenção sobre qual é o lugar onde você Vibra.

Isso é semelhante para a abertura da Lareira inferior: se o Triângulo Sagrado se colocar a Vibrar, você vai sentir
que há algo naquele nível, você vai sentir as Vibrações, você vai sentir escoamentos que sobem, você vai sentir o

Fogo que sobe. 

Não é uma ilusão, é uma verdade, não é?

Para o Coração, é exatamente a mesma coisa.

***

Questão: isso significa que o Fogo seria uma Vibração?

É claro!

É a Vibração da Essência. 

O Fogo do Espírito, não o fogo Luciferiano, Prometeico que, no mito de Prometeu, obriga-os a se reencarnar e a
renascer em meio a esta matriz. 

O triângulo encarnado, com ponta para cima, o Fogo do Espírito não é assim.

Esse é o ‘fogo do ego’. 

O Fogo do Espírito é o Triângulo encarnado com ponta para baixo que é o símbolo de Sirius, que é a fecundação
da matéria pelo Espírito, e a elevação deste Espírito mais livre. 

Portanto, o Fogo do Coração é o reflexo do seu acesso, aqui, neste corpo ilusório, à sua Dimensão de Estado de
Ser.

E isso se expressa, sobretudo, por uma Alegria Interior independente de qualquer apoio. 

É como (mas é uma imagem, ainda uma vez), quando você é um jovem, você cruza com o Amor da sua vida, o
Coração se põe a vibrar, a pulsar.

Todos sentiram isso, ou então, com uma música.



Mas, exceto que ali é algo permanente e que cresce cada vez mais. 

Muitos seres humanos têm o hábito de pensar que o coração é uma ideia: “eu tenho coração”.

Não, ser o Coração não é ter o Coração.

Não é, realmente, a mesma coisa. 

Quando da palavra «Amor» nós a substituímos por Luz Vibral, porque cada ser humano agrega na palavra Amor os
seus desejos, antes de qualquer coisa. 

Em suma, eu diria que o Amor da Vibração Unitária é um Fogo devorador, um Fogo, o Fogo do Espírito que arde e
que, no entanto, não queima. 

Isso foi com Moisés, por exemplo, quando retorna do Arbusto Ardente, com o rosto em Fogo.

Ele viveu o Fogo. 

Isso foi com Enoque, que viveu o Fogo.

Foi com Cristo, também.

Isso foi com alguns místicos que descreveram essas experiências, perfeitamente. 

Houve muitas pessoas, no século XX, durante a minha vida, que manifestaram esse Fogo, mesmo se eles não
puderam, naquele momento, extrair-se completamente da matriz. 

Olhem Ma Ananda Moyi, olhem Maharshi, olhem Yogananda, etc., etc..

Eles estavam no Fogo do Coração, portanto, na Vibração do Coração.

O que é outra coisa do que estar na energia que eu chamaria de Luciferiana, ou seja, na abertura do 3º Olho que,
efetivamente, pode proferir o conhecimento, pode proferir uma série de poderes, como Buda escreveu, ou seja,

os Siddhi.

Mas os poderes não são a finalidade, exceto para alguns.

Cada um é livre para a sua finalidade, é claro.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, creio que vocês vão acolher o Arcanjo Miguel, com um trabalho muito especial.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

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

(*) - No sentido figurado, que evoca os heróis das tragédias de Pierre Corneille, as quais fazem passar o seu dever
antes de tudo, ou, diz-se de uma situação onde o sentimento e o dever estão em conflito.

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=798

16 de outubro de 2010

(Publicado em 22 de outubro de 2010)
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Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas. 

E eu venho para ver se vocês têm, é claro, como sempre, questões a me colocar, a me submeter, que possam ser
aproveitáveis a todo o mundo, não é? 

Então, recebam todas as minhas bênçãos, toda a minha gratidão por sua presença e vamos dialogar juntos e trocar
sobre o que vocês têm no coração durante este período. 

Eu lhes dou, portanto, a palavra.

***

Questão: qual é a diferença entre os fótons e as partículas Adamantinas?

Então, cara amiga, o que é chamado de fótons, quer dizer, a luz que você vê (ondas e partículas) no universo da 3ª
Dimensão dissociada corresponde, de fato, à rarefação, pela difração e rompimento do que são denominadas

partículas de Luz Adamantina. 

As partículas de Luz Adamantina, quando aparecem em sua Dimensão, aparecem como uma bola de luz com uma
cauda de cometa atrás. 

Mas, na realidade, nos mundos Unificados, o que vocês chamam de fótons é agrupado por seis, como a estrutura de
um núcleo em carbono e é esta estrutura hexagonal que é uma partícula de Luz Adamantina nos mundos Unificados. 

De fato, o que vocês chamam de ‘luz’ é apenas a quebra da Luz pelas forças Arcônticas e pela aplicação das forças
gravitacionais e eletromagnéticas neste universo. 

Portanto, o fóton é limitado, em seu deslocamento, numa onda e numa partícula.

O fóton não é absolutamente interdimensional, enquanto que a Luz Vibral, Luz Adamantina, característica dos
universos Unificados, é absolutamente interdimensional. 

Ela está presente em todas as Dimensões e sua forma não é uma onda ou uma partícula, mas ela é, de algum modo,
um ‘tijolo’ que permite a combinação e a organização dos diferentes mundos e das diferentes Dimensões.

***

O.M. AÏVANHOV – 21 de outubro de 2010
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Questão: poderia desenvolver sobre a frase: «feliz aquele que crê sem ter visto»?

É uma frase que teria sido pronunciada pelo Cristo.

Ele disse também: «felizes os simples de espírito, porque o Reino dos Céus lhes pertence». 

Isso significa: esse mundo é uma ilusão e, portanto, querer construir e elaborar, através do mental, através
do intelecto, os modos de raciocínio e das leis adaptadas nesta Dimensão falsificada, corresponde a uma ilusão

total. 

Feliz aquele que crê sem ter visto, porque, aí, não se está ao nível da Crença, é uma palavra latina, grega, que foi
traduzida por “crer”, mas isso não é crer, é aquele que tem a Fé, a Fé na Unidade da Luz.

A Fé na Unidade da Luz não é algo que se vê. 

Nós desenvolvemos, uns e outros, e insistiremos, cada vez mais, sobre a separação que está se produzindo, através
da revelação da Luz Vibral, em meio mesmo a esta Dimensão falsificada. 

Por exemplo, se você toma os Anjos do Senhor, os Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada, para intervir em sua
densidade (não se esqueça de que vocês são estritamente invisíveis, porque vocês estão inteiramente na Sombra,

numa projeção exterior à verdadeira Vida), penetrando nesta Sombra, eles são obrigados a ter protetores
oculares que, de algum modo, revelam a eles a Sombra e a manifestação da Sombra. 

Porque vocês são, para nós, como que escondidos no Interior de uma massa específica, fixa, que se chama a
‘matéria’ e, além disso, falsificada, que não está mesmo religada à Unidade. 

Portanto, feliz daqueles que creem sem terem visto, porque o fato de ‘ver’ não permite aceder à Vibração da Unidade. 

Houve muito, muito numerosos desenvolvimentos com aqueles dos Melquisedeques que tinham uma sensibilidade,
eu diria, oriental (seja Sri Aurobindo, seja Um amigo, ou, ainda, Mestre Ram) e que desenvolveram a diferença

essencial: a Vibração não é visão. 

Ora, a realização do Si e a realização da Vibração, no Coração, transcendem muito amplamente o que é chamado de
“ver”. 

De fato, seus olhos veem o que não existe.

É um agenciamento específico, justamente, desta luz falsificada que vocês chamam de ‘fótons’, que foram
extremamente reduzidos. 

Quando vocês param um fóton, ele vai, de algum modo, se congelar, Vibratoriamente, e ele vai deixar aparecer
a estrutura da matéria, tal como ela é conhecida por seus cientistas, com os elétrons que giram ao redor de um

núcleo e separados pelo vazio, o que vocês chamam de vazio. 

A Luz, ela está justamente nesse vazio. 

Portanto, «felizes daqueles que crerão sem terem visto», é: «felizes daqueles que Vibrarão», porque a Vibração não é
uma visão, é um estado de Consciência. 

E é através da Vibração e do estado de Consciência que se manifestará o Estado de Ser.

Porque, nos universos Unificados, vocês são tudo, exceto uma forma.

Vocês não são uma forma fixa, vocês são uma Vibração Eterna e Infinita que pode se estender no conjunto dos
universos, no conjunto das Dimensões, em todos os multiversos e em todos os super-universos. 

Não há mais qualquer limite, não há mais território. 

Como o desenvolveu amplamente, não faz muito tempo, Um Amigo, com relação ao ego e ao Si (*), o ego está
fechado num território que lhe é próprio, que é uma forma própria, que é um modo de funcionamento que lhe é próprio

e que é, a princípio, distinto de todas as outras partículas egoísticas chamadas de ‘humanas’. 

Mas, em verdade, vocês sabem agora, mesmo se não o vivam ainda, que tudo isso é totalmente ilusório.

Mas, o único modo de sair daí é o Coração, e o Coração é Vibração. 

Mas ninguém pode abrir seu Coração pelo exterior, absolutamente ninguém.

Aí está, se querem, todo o sentido do que nós demos, desde alguns anos, que foi também dado por intermédio de
outros canais sobre este planeta, a fim de lhes revelar, progressivamente, pela Vibração que vocês percebem em

diferentes lugares, que é esta Vibração que os conduz a viver a Verdade do que vocês são, bem além do que vocês
acreditam ser.

***

Questão: o que se tornou Peter Deunov?

Ele estava à cabeça dos 24 Anciões desde que ele interveio pessoalmente como Orionis, há mais de 50.000 anos,
para evitar que os Espíritos que estavam prisioneiros nessa Matriz não fossem definitivamente presos, ou seja,

eternamente confinados na ilusão. 



Ele, portanto, supervisionou a criação de Atlântida, ele supervisionou a evolução das diferentes civilizações e evitou,
durante todo esse tempo, que, como dizer..., o conjunto dos Espíritos que se encarnavam, progressivamente, sobre a

Terra, não fossem definitivamente confinados. 

Ele previu uma saída de socorros e manteve esta saída de socorros que vocês vivem atualmente. 

Portanto, é claro, Bença Deunov, meu Mestre, Orionis, estava no Interior como walk-in, há aproximadamente 40 anos,
no momento em que Bença Deunov parou as atividades anteriores que ele tinha, ele deixou o lugar, inteiramente,

para Orionis, no Melquisedeque inicial, se preferem. 

Mas, agora, ele regressou para seu lugar de vida, na 18ª Dimensão.

***

Questão: como intervêm aqueles que nos acompanham de outros planos?

Eles intervêm, mas não da Dimensão deles.

Os 7 Arcanjos (que estão agora em Conclave desde já mais de um ano, que entregaram as chaves Vibratórias a
Maria) supervisionam a evolução no Comando da Frota Intergaláctica de Luz, cuja maior parte das Embarcações vem

de Sirius e da 18ª Dimensão. 

Eles «modificam», eles «controlam», se é que se pode assim dizer, os fluxos solares, de modo a evitar que o que eu
chamei, há quase dois anos, de «planeta grelha», não ocorra de maneira improvisada, porque, aí também, como o
sabem, há certo calendário astronômico extremamente preciso que deve ser respeitado, que vocês conhecem em

parte. 

Portanto, se querem, há muitos seres, atualmente, que começam a descer, como isso foi anunciado pelo Arcanjo
Miguel, em meio mesmo à sua Dimensão, quer dizer que o conjunto das Embarcações de origem da Luz Unificada

intervém diretamente em seu céu, ou seja, mesmo em seu espaço visível da 3ª Dimensão. 

São as formas de Luz branca que aparecem desde uma semana agora.

Tal como isso foi anunciado por Miguel, as Embarcações da Confederação Intergaláctica e a Embarcação dos
‘Croûtons’ [Anciões], que está um pouco atrás com relação a isso, densificam a presença, ou seja, eles se aproximam

Vibratoriamente da sua Dimensão. 

Como disseram os Arcanjos, nós passamos, inteiramente, diante do Sol e aproximamos nossa Vibração e nossa
Dimensão de vocês, ao mesmo tempo controlando o que acontece no nível do Sol, efetivamente.

***

Questão: por que esses zumbidos nos ouvidos e uma surdez no ouvido direito?

Os zumbidos no ouvido são uma testemunha e um indicador da ativação do Antakarana, ou seja, da ‘ponte de Luz’
que une o corpo e a alma, ao Espírito. 

Do mesmo modo que, desde dezembro de 2008, a Terra está religada ao Sol por seu próprio Antakarana, a ponte de
Luz que fraturou a magnetosfera. 

Do mesmo modo, há seres humanos que, desde 1984, desde a primeira Onda Galáctica, perceberam o ‘canto da
alma’ ao nível do ouvido. 

Esse zumbido é, de fato, o indicador do estabelecimento de uma comunicação com os outros mundos, com a
Verdade.

Portanto, não é uma finalidade em si. 

Então, você se torna surdo porque não há nada de interessante para ouvir aqui. 

Do mesmo modo que, enquanto sua Consciência estiver prisioneira nesse mundo, como eu o fui, como nós todos o
fomos durante milhares de anos, nossa consciência era focalizada sobre esta vida, nesta Dimensão, nas

“capacidades de evolução” (entre aspas, eis que não há evolução dentro da Matriz). 

Hoje, a reativação do Antakarana e, sobretudo, do que foi ativado há algumas semanas, quer dizer,
a Merkabah interdimensional coletiva, conectada à Merkabah da Terra, permite abrir novos Céus, uma nova Terra,

se quer, mas, sobretudo, novos Céus e abrir para a Verdade. 

Portanto, tudo o que faz seu engajamento nesta ilusão vai, cada um a seu ritmo, lhes ser retirado. 

Entre aspas, vocês vão se tornar «surdos», «cegos», «mudos» e «impotentes».

Mas tudo isso, no espaço de alguns dias.

É o único modo de sair da Matriz.



***

Questão: o estado de estase faz parte do que você descreve?

Eu o evoco inteiramente.

Os sintomas que vocês percebem, eu não falo unicamente dos zumbidos no ouvido ou da surdez, mas do sentimento
de dormência, de perdas de indicadores que vocês têm em alguns momentos são, de algum modo, a prefiguração do

que vem. 

A um dado momento, como o sabem, eu disse que era preciso fazer escolhas.

Vocês não podiam mais permanecer entre duas cadeiras. 

Mas, mesmo tendo escolhido o Estado de Ser, vocês estão ainda nesse corpo, pelo momento, porque é possível.

Mas é preciso efetivamente compreender que, um dia, isso não será mais possível.

E então vocês distinguirão duas humanidades: os que fecharam a porta do Coração e que estão fechados nas
próprias criações e projeções egotistas deles.

Estes, não se poderão reanimá-los, seremos obrigados a transferi-los com esse corpo, ou pelas portas chamadas de
morte, numa Dimensão Unificada. 

E aqueles que estão despertos à porta do Coração transitarão sem qualquer dificuldade em seu corpo de Estado de
Ser.

Eles estarão despertos.

E, depois, alguns permanecerão sobre este planeta, para acolher os últimos ensinamentos da nova Dimensão, antes
de voltar a subir em sua Dimensão de origem. 

Mas o que vocês vivem, além das Vibrações ao nível de suas Lâmpadas, esses episódios em que, ou os retém-se
pelos tornozelos, ou pelos braços, esses sentimentos de peso, ou, ao contrário, de leveza, ou de dor, por vezes, que

aparece nos chakras, são extremamente importantes.

É o ajuste de precisão, de algum modo, que prepara sua mecânica quântica e de Luz para funcionar de outro modo.

É exatamente isso que vocês estão vivendo.

***

Questão: ouvir como efeitos de ‘microfonia’ corresponde a esta evolução?

Perfeitamente.

Há uma modificação importante, como você vê em seus Céus, como o disse Miguel, no Sol. 

Há modificações importantes em suas estruturas.

Em suas vidas também, há coisas que mudam de um dia para o outro, que são extremamente rápidas. 

Tudo isso faz parte das primeiras primícias da Onda Galáctica e dos banhos de partículas Adamantinas que a Terra
recebe girando e, em particular, nos fenômenos noturnos que chegam entre 22 e 23 horas. 

Há ressonâncias energéticas que são muito fortes agora, a partir de 17h, 18h (na hora francesa), porque isso os
aproxima da ‘intensidade Vibratória máxima’ que vocês vivem quando estão religados à Merkabah interdimensional

coletiva. 

É nesses momentos, e após, mais tarde na noite, que as partículas Adamantinas vão fazer o trabalho delas sobre a
Terra.

***

Questão: isso corresponde às «tribulações»?

Completamente, mas vocês já entraram na Tribulação.

Esse é o caso desde 15 de agosto do ano de 2009 (**).

 ***



Questão: quando eu repito a frase: «eu acolho a Luz Crística em Unidade e em Verdade» tenho a impressão de ver
a Luz difundir de meu corpo. É minha própria Luz?

Perfeitamente.

É a manifestação, por vezes sensível, para alguns, além da Vibração, pela emanação da cor, ou ao redor da cabeça,
ou na escala do tronco em sua totalidade, englobando então o chakra do Coração.

É efetivamente isso que se produz. 

Quando Miguel disse que vocês deviam irradiar a Luz, é exatamente isso que vocês fazem. 

A Luz Vibral, a Luz Adamantina, a radiação Ultravioleta, a irradiação da Fonte, a irradiação do Espírito Santo, deviam
encontrar primeiro os guias sobre a Terra. 

Os guias, era primeiro a própria Terra, ou seja, os ‘Círculos de Fogo dos Anciões’ que foram deixados pelos Gigantes
no momento de sua partida deste planeta.

E, em seguida, não pode haver emergência, saída, de algum modo, da ilusão, se não tivesse havido suficientemente
seres humanos capazes de acolher esta Luz.

É a coisa que realizaram as ‘Núpcias Celestes’, na totalidade. 

E, um ano após a mensagem de Miguel do ano passado, de 29 de setembro (e eu os convido a olhar, para que vocês
já encontrem o que iria se perfilar durante este ano de 2010) (***), vocês então conectaram e despertaram o Cristal

que havia sido trazido pelos Elohim Criadores, há 50.000 anos. 

Vocês ativaram a Merkabah interdimensional coletiva, que permitirá, quando a Terra o decidir, o final total desta
Dimensão.

***

Questão: a que correspondem pequenas rajadas de luz azul ao redor da gente?

Então, é talvez uma interação que se produz, devido à reação alquímica entre as partículas Adamantinas ou a
irradiação da Fonte ou, talvez, a irradiação do Espírito Santo que tem uma característica de azul, que interagem com

as partículas a que chamamos de o ‘Prana’, simplesmente. 

O que você vê, cara amiga, é a interação, não é a realidade das partículas Adamantinas.

É o choque entre a Tripla Irradiação que você recebe, que chega em alguns momentos, e as partículas de Prana.

***

Questão: a atividade solar vai proximamente despertar-se de maneira bastante forte?

Sim, não há unicamente a chegada da Onda Galáctica, há também a chegada de Nêmesis, Hercobulus
(Hercólubus), que vai modificar completamente as gravitações no conjunto desse sistema solar. 

O que vocês vão observar no Sol, a liberação de seus corpos de Estado de Ser, está ligado, obviamente, à ruptura
completa do que é denominada a ‘heliosfera’, que se realizará no momento oportuno e, portanto, a ruptura das forças

eletromagnéticas gravitacionais. 

Tudo isso vai se realizar, mas deve realizar-se de maneira sincrônica, quer dizer que, no momento em que vocês
forem liberados, a Onda Galáctica e as forças gravitacionais devem se modificar no mesmo momento.

Esse é o processo terminal, eu diria.

Ele se estabelecerá no espaço de 8 segundos.

É muito rápido. 

Mas há etapas intermediárias e eu já disse que vocês deveriam render graças, porque, quanto mais o período dos 3
dias se afasta de vocês, mais o tempo que restará após os 3 dias e o momento final será curto, é claro. 

Portanto, quanto mais vocês estão tranquilos mais tempo, melhor é, para vocês, porque vocês têm ainda um corpo a
manter e funções a manter nesta “sociedade”, entre aspas.

***



Questão: você diz frequentemente: «quando a Terra tiver decidido passar». Quem é a Terra?

Mas os planetas são todos ‘entidades de Luz’.

Há Consciências humanas confinadas nesse corpo, que são, aliás, planetas, ou Sóis, livres.

A Terra, se é que se pode expressar assim, esta Terra, é uma filiação espiritual e uma descendência espiritual
de Sirius.

É o Filho de Sirius, se querem.

No sentido o mais nobre.

***

Questão: a que correspondem as sensações de «falhas» no Coração?

Então, cara amiga, na Dimensão falsificada, o batimento do coração, o chakra do Coração, há contração/dilatação e
ritmo cardíaco que é procedente, que é a tradução direta do Coração, ao nível dos mundos dissociados. 

Quando você está em seu veículo, seja de 3D Unificada para alguns, seja de Luz ou de Cristal ou mais elevado,
existe um Coração Vibratório.

E este Coração está em emissão permanente.

Não há alternância. 

E os momentos em que você passa da consciência egoística para a Consciência do Si podem se traduzir, ao nível do
Coração, por irregularidades, ou dores, ou compressões ou um sentimento de abertura enorme. 

Todas as manifestações se produzem na ‘região do Coração’, do chakra do Coração, do chakra do fígado, do chakra
do baço, dos chakras de enraizamento da alma e do Espírito, correspondem a esse famoso circuito que foi descrito

no ‘Yoga da Unidade’, passando pelo oitavo corpo [ponta do esterno]. 

Você sabe, a famosa ‘cruz inclinada’, que traduz a passagem de uma Consciência para outra.

É a passagem da Porta Estreita.

A passagem desta Porta Estreita, seja na meditação, seja nos períodos de alinhamento, pode dar irregularidades
importantes no nível do Coração, é completamente normal.

***

Questão: a que correspondem as aparições marianas?

A projeções de hologramas, simplesmente.

Vindas da própria Maria ou, em todo caso, das embarcações da Confederação Intergaláctica e, em alguns casos,
eram falsificações dos Dracos, desde a Dimensão intermediária deles. 

Quando Maria vem lhes dizer que ela vai castigá-los, puni-los, dar-lhes uma surra, não é Maria. 

Quando Maria vem lhes dizer que ela os ama e que ela vem salvá-los, é Maria. 

Tudo o que é à base de castigo, dizendo-lhes para se converterem ou prestarem atenção, porque o Céu vai lhes cair
sobre a cabeça, é, evidentemente, uma falsificação dos Dracos que, pela drenagem das energias emocionais, vão

atraí-los para desviar sua Energia do próprio controle deles, para alimentar os reservatórios de ilusão ligados a
Lúcifer. 

Vocês sabem, muitas coisas foram escritas nas diferentes mensagens, nas diferentes aparições.

O que quer que seja, qualquer que seja o lugar da aparição, esta projeção de holograma, ou da Consciência de
Maria, portanto, das forças Unificadas, ou por tecnologias ao nível das forças dissociadas da Matriz, a consequência,

é qual? 

Ela é que, antes de tudo, os seres humanos vão orar, e são as ‘egrégoras da oração’ que criam uma Energia dita
Mariana. 

Enquanto que as forças opostas à Luz tentam aspirar esta egrégora ao nível da luz falsificada. 

Mas há também seres que estão na Luz Unificada que oram nesses lugares aí.

E eles, eles oram com o Coração. 

Portanto, isso nutre, de qualquer modo, as duas polaridades.



Ao mesmo tempo a Unidade e ao mesmo tempo as forças opostas à Unidade.

É isso que é necessário, se querem, apreender. 

Não é tanto discorrer, saber se é verdadeiro, se é falso, se é Maria, se não é Maria, dado que, de qualquer modo,
a ressonância e a reação que será aportada pelos humanos em oração vão criar uma Energia específica. 

Se vocês colocam milhares de seres humanos a orar em um lugar, eles vão elevar as Vibrações do lugar.

Eles vão permitir as características precisas de Luz se manifestarem. 

Após, o uso que é feito, é profundamente diferente, de acordo com os que ‘puxam as cordas’ do lugar, é claro. 

Mas todo ser humano que vai nesses lugares vai Vibrar, vai sentir algo, é claro. 

A problemática não é saber se é Maria ou não é Maria.

A problemática não é saber se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. 

Eu os remeto à frase do Cristo: «reconhece-se a árvore por seus frutos». 

Será que o que vocês visitaram, viram e vibraram os elevou no Coração ou não?

É toda a questão, o resto não é absolutamente nada, é a História. 

E, depois, de todas as maneiras, com tudo o que vocês sabem agora e tudo o que vocês vivem como Vibração, eu
espero que vocês tenham compreendido que o importante é o que acontece em vocês, dado que todo este exterior,

finalmente, não existe. 

Portanto, saber se é verdadeiro ou não é verdadeiro nada muda, dado que isso não existe, não é? 

É o princípio mesmo da realização do Si, que lhes explicou muito amplamente Um Amigo.

É também o sentido do que lhes explicou Sri Aurobindo sobre o medo e sobre o choque que chega para vocês. 

É por isso que nós insistimos no Coração. 

Lembrem-se de que nós não podemos forçar ninguém a ir no Estado de Ser e na Unidade.

É uma decisão interior, ligada à ativação do chakra do Coração e a nada mais. 

Se sua atenção, sua Consciência, é levada para coisas muito densas, espirituais, se vocês não querem deixar esta
estrutura ilusória, vocês não a deixarão, e nós não temos qualquer meio de decidir em seu lugar. 

E a ‘única chave’, vocês sabem todos agora, é a Vibração do Coração e nenhuma outra.

O único lugar em que vocês devem ir é no Coração e nenhum outro.

***

Questão: o que acontece atualmente vai para um melhoramento global ou não?

Oh, cara amiga, nem um, nem outro.

Quer dizer que, com relação à Luz que chega nesse mundo, há aqueles que estão abertos para esta Luz, que se
impregnam e que abrem o Coração. 

Há os que vão dela se servir para desviá-la ao nível do próprio ego, da própria pequena pessoa.

Isso é Luciferiano. 

E, depois, há toda a massa de todos os seres que vão manifestar sinais de Fogo ao nível da personalidade.

Estes estão inseridos na Matriz.

Eles não estão de modo algum numa diligência dita espiritual, correta ou não, pouco importa.

Mas eles estão num fogo chamado «por atrito», quer dizer que tudo o que vai se manifestar para eles é a violência, a
raiva, a necessidade de mudar as coisas para um mundo melhor. 

Mas, como eles não podem conceber outro mundo além deste, eles vão prosseguir um ideal quimérico, que é o ideal
deles e que é respeitável, que é o de ‘mudar o mundo’, através da violência, através da chegada da Onda Galáctica.

É exatamente o que vocês estão assistindo, nesse momento mesmo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



***

Então, caros amigos, como de hábito, vou agradecê-los por terem me acolhido e eu voltarei, é claro, tão
frequentemente quanto necessário em seu caminho, aqui como em outros lugares. 

Eu lhes digo boas Vibrações com sua Merkabah interdimensional coletiva e até muito em breve. 

Fiquem bem e todo meu Amor e o Amor de todos os Melquisedeques os acompanhem. 

Até breve.

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

(*) – Mensagem do Venerável UM AMIGO (16.10.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-16-de

(**) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL e do Senhor METATRON (15.08.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-e-senhor

(***) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL (30.09.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/mensagem-do-arcanjo-miguel-30

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=811

21 de outubro de 2010

(Publicado em 26 de outubro de 2010)

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de me reencontrar entre vocês para, sempre, dialogar.

Então, recebam todas as minhas bênçãos e todo o Fogo da minha Presença entre vocês.

***

Questão: qual é a diferença entre o chacra do Coração e a Coroa do Coração?

Então, aí, caro amigo, o que é chamado de Coroa Radiante do Coração é o chacra do Coração sobre o qual foi
colocada uma Vibração periférica muito mais importante do que o que existe no próprio interior do chacra do Coração.

É a conjunção do chacra do Coração com o que foi chamado de Fogo do Coração, ou seja, a agregação, pela
abertura conjunta do chacra do Coração e do que vocês chamaram, eu creio, de nono corpo (Ponto ER do corpo).

Quer dizer que, naquele momento, cria-se um processo específico, em que as partículas Adamantinas, que estão
presentes em número cada vez mais importante, poderão vir, do mesmo modo que elas se agregam no nível do canal

do Éter, elas poderão vir se situar na periferia do chacra do Coração.

Portanto, a Coroa Radiante do Coração é bem mais do que o chacra do Coração.

Eu especifico, contudo, que essas partículas Adamantinas vão, como dizer..., estabilizar, de algum modo, o chacra do
Coração e também o chacra do nono corpo, ou seja, vão permitir estabelecer doravante, vocês sabem, a nova Tri-

Unidade, quer dizer, a capacidade, para o plano da Luz Vibral, para vir indiretamente tocá-los no Coração.

Portanto, nós podemos, imediatamente, como as partículas Adamantinas, tocá-los diretamente no Coração.

É o que muitos de vocês começam a experimentar, a sentir, essas espécies de calor intenso, no nível do peito, de
Vibração ou de compressão, em alguns casos expressando o acesso ao Si.

E, para muito em breve, para a maior parte, ao Estado de Ser.

***

Questão: quando se fala de Vibração, isso supõe um movimento de rotação?

Por vezes sim, por vezes não.

A ativação, por exemplo, do nono corpo, vai se refletir, geralmente, por uma Vibração que não é rotativa.

O.M. AÏVANHOV – 24 de outubro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-EenF3YCsdo8/UeIwZKxXNuI/AAAAAAAACmU/h26Q0CmiJhk/s1600/000+omraam+-+24.10.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


As Vibrações percebidas, por exemplo, nos novos corpos não estão ainda, propriamente falando, nem nos corpos,
nem nos chacras constituídos, já que estão, eles, no nível multidimensional.

Por exemplo, a ativação do 11º corpo, que é recente desde o ano passado, reflete-se por Vibrações que circundam a
boca.

Elas não são, no entanto, circulares.

Do mesmo modo que a ativação da androginia, no nível do 12º corpo, dá Vibrações que se estendem sobre as asas
do nariz.

As Vibrações-rotações estão ligadas, antes de tudo, aos chacras principais e, sobretudo, agora, à restituição à sua
integridade no nível da totalidade do sexto chacra, que é bem mais, como vocês compreenderam, do que o terceiro

olho.

***

Questão: joias em metal em torno do pescoço, presilhas no cabelo, podem interferir nessas Vibrações?

Então, cara amiga, quando você coloca, no alinhamento do eixo central dos chacras (sobretudo agora que o ‘tubo de
Cristal’ existe entre o chacra do Coração pela Lemniscata Sagrada que volta a subir até o Bindu), algo, sobre esse

eixo, você arrisca ter amplificações ou reduções, de acordo com o que você coloca.

É preciso ser, eu diria, prudente.

Não é preciso banir, mas é preciso ‘estar atenta’ ao que acontece quando você coloca agora colares ou cristais sobre
o eixo que é aqui.

Não há, propriamente falando, regra geral.

Cabe a você perceber o efeito que isso tem.

Você compreendeu, através do que eu acabo de dizer, que não é nem necessário amplificar, nem necessário reduzir.

Portanto, você pode muito bem imaginar uma joia que será neutra nesse nível.

Isso depende também da sensibilidade ou da suscetibilidade de cada um.

***

Questão: desde essa manhã tenho a visão de triângulos no meu canal em ressonância com dois pontos à
frente e dois pontos atrás. Ao que isso corresponde?

Então, cara amiga, assim como sabe, a estrutura cristalina do ser humano é uma realidade nos mundos
multidimensionais, que isso se refira aos corpos de Luz de 5ª Dimensão, que isso se refira aos corpos das outras

Dimensões.

A geometria, em particular, que foi chamada de ‘fractal’, corresponde aos arranjos das facetas de Luz, das partículas
Adamantinas constituídas cada uma de seis fótons.

O que você percebe é a ignição dessas estruturas Adamantinas.

***

Questão: há uma relação entre os novos corpos e o DNA humano?

Sim, necessariamente.

A ativação das cinco novas chaves Metatrônicas, em relação com os cinco novos corpos, está restituindo-os ao seu



DNA original, que é constituído não de duas fitas, mas de 12 fitas.

Portanto, as cinco novas frequências correspondem a ‘cinco pares de fitas’.

Aliás, o DNA, uma vez que você fala desta molécula, desta proteína, eu lhe digo, em suma, o DNA que você tem é um
DNA que foi amputado.

Já os seus cientistas dizem que há 80% que de nada servem.

Eles nada compreenderam, porque 80% são o ‘DNA das suas Linhagens’.

Mas, independentemente disso, privaram o acesso à Multidimensionalidade, como vocês sabem, por um
confinamento no nível das diferentes camadas elétricas, eletromagnéticas que existem.

Mas também, no nível celular, é o mesmo princípio.

Retiraram-lhes, literalmente, as cinco fitas de DNA.

É o mesmo princípio da falsificação Luciferiana, que nós já explicamos no nível da coroa da cabeça, que estava
restrita à zona frontal.

É o mesmo princípio.

Então, é claro, este DNA é multidimensional e está presente, por exemplo, nos seres que têm as estruturas em
carbono e que estão na 3ª Dimensão Unificada, como os Vegalianos, por exemplo.

***

Questão: o Corpo de Estado de Ser corresponde às 12 fitas de DNA que serão então restituídas?

Então, aí, cara amiga, isso depende de qual é a estrutura desse Corpo de Estado de Ser.

Ele tem uma Dimensão específica.

Isso permite ser um corpo de Luz, um corpo de Cristal, um corpo de Diamante.

Pode ser um corpo muito mais simples na aparência, como, por exemplo, na 24ª Dimensão ou como os seres de 21ª
Dimensão.

Naquele momento, não há mais DNA, no sentido em que vocês entendem.

Há ‘codificações Vibratórias’, cujos apoios não são mais as cadeias moleculares do seu DNA na terceira Dimensão,
ou o que está também presente na 3ª Dimensão Unificada.

São estruturas Vibratórias analógicas no plano conformação, mas não se pode mais falar, naquele momento, de
estrutura de DNA.

É outra coisa.

O que permanece comum é a arquitetura, através do simbolismo da Cruz e os quatro Hayot Ha Kodesh,
simplesmente, e o acoplamento dois a dois.

***

Questão: sentir-se como aturdida pode refletir uma necessidade de adaptação do corpo físico?

Cara amiga, desde que a Coroa radiante da cabeça, as Estrelas, estejam inteiramente ativadas, desde que o
Triângulo da Tri-Unidade esteja realizado, desde a reversão do Triângulo, o corpo vive fenômenos por vezes muito

violentos e muito específicos.

Isso não significa que há uma dificuldade de adaptação.

Não é porque você tem dores em barra, vertigens, ou outros, que isso signifique que você não integrou.



Isso significa simplesmente que você está plenamente dentro.

Não quer dizer, tampouco, que isso vai desaparecer, porque nós vamos reforçar isso, nós os prevenimos, até o final
deste ano.

Portanto, se isso se torna insuportável, coloca-se no Si e não se move mais.

***

Questão: elevar-se Vibratoriamente provoca uma elevação Vibratória dos outros?

Cara amiga, nós havíamos simplesmente expressado que vocês entrariam, agora, desde 29 de setembro, 30 de
setembro, no sentido do Serviço.

Miguel os nomeou Semeadores de Luz.

É a única coisa que vocês têm a fazer.

É realizar, como Um Amigo, o Si.

Se vocês realizarem o Si, se vocês conectarem com o seu Estado de Ser, se vocês ativarem as suas diferentes
Lareiras, vocês realizam o trabalho mais crucial que vocês poderiam realizar.

Para vocês, é claro, mas também no sentido do Serviço aos seus Irmãos e às suas Irmãs.

Portanto, é evidente que o nível Vibratório de um ser humano que atinge esses níveis de Consciência favoreça a
elevação da totalidade, mas isso favorece também as resistências daqueles que são opostos.

***

Questão: se a Luz pode penetrar diretamente no Triângulo do Coração, o que é então das Estrelas de Maria?

Mas é justamente a ativação das 12 Estrelas de Maria que permitiu que penetrasse diretamente no Coração.

Se não tivesse havido a ativação das 12 Estrelas de Maria, isso jamais teria podido penetrar diretamente no
Coração.

Eu os lembro de que o Coração está em ressonância com o centro da cabeça.

É a Roda na Roda.

A Roda na Roda não estava ativa anteriormente.

Lembrem-se também de que o que acontece na Vibração, seja no Triângulo Sagrado, no Triângulo da Tri-Unidade,
ocorre também na sua cabeça, no nível do cérebro.

Isso não é absolutamente contraditório.

Bem ao contrário.

Vocês não são constituídos apenas de um Coração.

Mas, era importante que a Luz Vibral, que o conjunto da Tripla radiação que lhes chegava, chegue, um dia, a se
estabelecer diretamente no Coração.

É isso o retorno à Unidade e a translação Dimensional.

É exatamente o que vocês vivem.

***

Questão: como saber se esse famoso Triângulo da cabeça inverteu-se, a título individual?



Ele se inverte apenas quando a Coroa Radiante do Coração e o Triângulo da Tri-Unidade estão ativos, no nível do
peito.

E, além disso, não é algo que se saiba.

É algo que se vibra.

***

Questão: quais são então as percepções que estão ligadas a esta forma de Vibração?

É, simplesmente, que aparece um ponto de Vibração situado muito exatamente aqui (ndr: na base do nariz), e o
Triângulo, naquele momento, está perfeitamente desenhado, não estando mais centrado no ponto AL, mesmo se a

Coroa passar por AL.

O ponto AL permanece onde ele está.

O Triângulo que se criou é um novo Triângulo.

Nada tem a ver com os Triângulos que lhes foram comunicados.

***

Questão: no Apocalipse de São João, ele faz referência a um dragão de sete cabeças com, sobre cada
cabeça, um, dois ou três chifres. Qual é a explicação?

Eu creio que Sri Aurobindo sempre lhes disse, agora, para não tornar o livro amargo.

Ele lhes disse que esse livro é doce à boca e amargo ao ventre.

Ele foi escrito de acordo com uma estrutura Vibratória específica e que vocês poderiam sempre tentar encontrar as
explicações para o que foi escrito, mas que essas explicações são apenas a retórica e não têm qualquer utilidade

com relação ao que está descrito no nível Vibratório.

***

Questão: como parar o mental?

Caro Amigo, o mental se para sem trabalhar com o mental.

O mental não é de qualquer utilidade para fazê-lo calar.

Portanto, não é sua vontade que vai dizer «cale-se», porque você jamais irá calá-lo. 

É simplesmente, isso se denomina, me parece também em seus dias, meditação.

A partir do momento em que as Vibrações se instalarem, basta simplesmente levar a Consciência nas Vibrações e na
sua respiração e você verá que o mental vai se calar.

Primeiro, alguns segundos.

Em seguida, alguns minutos.

E na sequência, cada vez mais tempo.

***

Questão: reencontrar grupos de almas faz parte da realidade ou da falsificação?



Isso pertence, definitivamente, à matriz.

Vocês são corpo-alma-Espírito.

Mas vocês são, antes de tudo, Espírito.

É o Espírito que vocês vão reencontrar, ao menos nós esperamos, muitos de vocês, mesmo se vocês levarem o
corpo.

A alma é um intermediário ligado à matriz e, portanto, às encarnações tomadas na matriz.

Portanto, vocês reencontrariam almas gêmeas, irmãs..., o que vocês chamam de ‘famílias de almas’, porque vocês
tinham os mesmos polos de interesse Vibratórios.

Mas, agora, não é mais questão de reencontrar tudo isso, eis que pertencente à falsificação.

O importante é reencontrar as suas Linhagens espirituais, as suas Linhagens Vibratórias.

Isso é válido para uma época, porque o fato de colocar em ressonância grupos de almas, famílias de almas, podia
desencadear movimentos Vibratórios.

Agora, terminou tudo isso, porque o objetivo é ‘juntar-se ao Espírito’, para a maior parte de vocês.

Agora, se seu caminho for prosseguir com a alma, é a sua escolha.

***

Questão: poderia explicar a qual contexto pertence o fato de partir com o corpo?

Mas a diferentes contextos.

Há múltiplos destinos e múltiplas formas.

Portanto, não há um caminho único, se você manter o corpo.

Você pode manter o corpo para aportar um material, você pode manter o corpo porque ele irá se transformar, no
último final, em um corpo de Vibrações diferentes, para aqueles que irão permanecer até o final, e você pode também

levar o corpo, por exemplo, na Intraterra.

Não há um único destino para aqueles que mantêm o corpo.

Ele é múltiplo também.

Do mesmo modo que para aqueles que não mantiverem o corpo, há múltiplos destinos, de acordo com a origem
Dimensional.

É o mesmo princípio.

Mas eu os lembro de que de nada serve conhecer isso.

O mais importante é vibrar.

É a sua Vibração que irá guiar.

Não são vocês que vão decidir: «eu quero manter o meu corpo ou eu não quero manter o meu corpo».

Não são vocês que decidem: «eu quero ir para lá ou para lá».

É a sua Vibração quem decide.

***



Questão: existem diferentes tipos de serviço a Gaïa?

Vocês estão no Serviço pela Vibração que vocês são.

É preciso perder os hábitos de compreender o Serviço como o serviço encarnado.

Vocês estão em um ‘Serviço de Luz’, porque vocês estão na Vibração.

Se a Vibração que vocês são, que eu expressei há pouco, tornar-se cada vez mais irradiante ou difusora, se
quiserem, a Luz que vocês irão emitir não tem necessidade de ser dirigida no sentido do Serviço, de dizer: «eu vou

nutrir ali 10 %, ali 10 %».

É a Inteligência da Luz que age.

Querer se colocar esse gênero de questão é querer dirigir a Luz.

Mas a Luz não tem necessidade de ser dirigida.

Ela É.

***

Questão: como acontecem as afinidades entre Espíritos?

Elas são Vibratórias.

É a Vibração quem decide, é a Inteligência a Luz.

Ela se faz natural e espontaneamente, contrariamente ao que vocês têm o hábito de buscar sobre esse mundo,
devido às suas faltas, inerentes à constituição desse corpo.

***

Questão: o funcionamento na estrutura geodésica de 24 Unidades aplicar-se-á à Dimensão humana?

Ela se aplica unicamente à 5ª Dimensão.

Nós estamos reunidos, mesmo sendo da 9ª Dimensão, na 5ª Dimensão, em 24.

As Estrelas de Maria e a Vibração das Estrelas de Maria estão situadas acima, no plano Dimensional da 11ª à 18ª
Dimensão.

Elas não estão, portanto, em 24, mas em 12.

A estrutura de Consciências Unificadas que lhes foi dada, em seu tempo, por Ramatan, corresponde à terceira
Dimensão unificada e à 5ª Dimensão.

***

Questão: é graças a essas estruturas que o Supramental trabalha?

Felizmente não.

Você trabalha no interior de você mesmo, sozinho, estritamente sozinho.

Depois vocês podem criar o que eu chamaria de Supra-Consciências ou Super-Consciências, ligadas à famosa
estrutura geodésica.

Mas isso vocês não têm que decidir com a cabeça.



Isso se faz espontaneamente.

E isso se fará espontaneamente.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Eu lhes digo até breve, com todo o meu Amor.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, se quiserem, eu vim, como de hábito, para dialogar com vocês e ver se
vocês têm questões a me colocar.

*** 

Questão: qual é a relação entre o mental, o Pensamento, a Consciência?

Então, cara amiga, é muito simples.

A diferença vai se fazer no nível do Corpo, quer dizer, pela Vibração. 

O mental, que ele esteja Feliz ou que ele esteja polarizado por emoções negativas, o que eu chamo de ‘pequenas
bicicletas’ que giram, vai se traduzir, no nível do Corpo, por uma condensação ou uma cristalização, quer dizer que,

se o mental estiver muito presente, ele vai induzir, qualquer que seja a atividade desse mental, cristalizações e,
portanto, ausências de Vibração no nível do Corpo, que podem se localizar não importa onde. 

Em contrapartida, a Consciência, quando está liberada do mental, é Vibração, e isso Um Amigo, no nível do’Yoga da
Unidade’, ‘Yoga da Verdade’, perfeitamente lhes explicou. 

O mental é redução da Vibração e, portanto, da Consciência. 

A Consciência é Vibração e quanto mais a Consciência se expandir, mais há Vibração. 

O mental é diretamente o oposto da Consciência ou do Supramental. 

A Consciência é expansão, Vibração e Dilatação.

O mental é contração e ausência de Vibração. 

Vocês têm, todos vocês (e nós tivemos todos, enquanto ser humano), as ‘pequenas bicicletas’, não é?

E essas pequenas bicicletas provocam cristalizações no corpo, em diferentes lugares, dado que, a partir do momento
em que o mental está em atividade, ele cria uma zona de vibração pesada e densa no nível dos casulos de Luz.

 E, pouco a pouco, esta Vibração pesada e densa vai se condensar, se reduzir cada vez mais e conduzir ao que se
chama de ‘doenças’. 

O ser humano que não tem mais mental, não tem mais doença. 

E, enquanto vocês tiverem o mental, vocês vão efetivamente ter cristalizações no corpo, onde quer que seja. 

Então, agora, vem um problema, porque, quando alguém se coloca a pensar, vai se dizer: «quem é que pensa: será
que é o meu mental ou será que é a Consciência que emite pensamentos?». 

A Consciência, em certo nível, não é mesmo mais o Pensamento. 

O mental são os pensamentos, mas esses pensamentos não estão ligados às atividades da Consciência Unificada,
mas à consciência Dual, ou seja, do Ego e da Personalidade. 

O.M. AÏVANHOV – 5 de novembro de 2010
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A característica do mental é sempre a de se colocar na Dualidade, ou seja, na escolha.

Por exemplo: «está bem ou não está bem».

«É bom ou não é bom». 

E a maior parte da atividade mental é procedente, sempre, desse problema de ‘escolha’ e de ‘indecisão’, porque o
mental tem sempre a escolha entre alguma coisa e o seu contrário, o que não é o caso assim que vocês estão no

nível da Consciência Supramental ou do Supramental. 

Quer dizer que, assim que vocês tocam, de maneira importante, e que vocês se estabilizam no Supramental, é
a Consciência que emite os pensamentos e ali há uma diferença fundamental. 

A consciência dissociada, no nível do mental, ela é sempre ligada à Dualidade. 

A Consciência, na Unidade, ela é ligada à Unidade, quer dizer que jamais pode ali haver questionamento ligado às
escolhas na Consciência Supramental.

É tão simples assim. 

Quer dizer que, enquanto você se questiona sobre um marido ou sobre a escolha de uma batata, é que você está no
mental.

Jamais a Consciência propõe uma escolha. 

A Consciência Supramental É, e quando a Unidade se estabelece, há Vibração.

E, naquele momento, o mental não pode mais continuar literalmente a existir e, então, vão se apagar literalmente do
seu consciente, mesmo os pensamentos e, sobretudo, os pensamentos ligados a escolhas, a decisões e a

questionamentos.

*** 

Questão: como isso se articula com os Pilares Atenção e Intenção?

Se você tentar colocar a Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade para esperar alcançar a Unidade, infelizmente
não é possível.

Por quê?

Porque a Ética, por exemplo, se ela estiver no nível da Dualidade, ela não se chama mais Ética, vai se chamar
‘moral’. 

Quer dizer que isso vai estabelecer um julgamento de valor entre o que está bem e o que não está bem.

Isso é a moral. 

A Ética não se coloca esse gênero de questão: há uma ressonância e um acordo Vibratório com o Coração. 

Similar para a Atenção e a Intenção, aí, é ainda mais simples.

Se a Atenção e a Intenção forem desencadeadas a partir do mental, será muito difícil manter a Atenção, porque a
Atenção tende para a Unidade e eu creio que vocês tiveram nossa amiga Hildegarda de Bingen que lhes expressou,

justamente, esta Atenção e esta tensão para a Unidade. 

A partir do momento em que você decidir estar na Atenção, quer dizer que você vai se exercer no nível mental, você
vai se aperceber do quê?

De que a Atenção vai ser desviada muito rapidamente. 

Façam um exemplo: tentem manter sua Atenção na respiração.

Vocês vão se aperceber, muito rapidamente, de que o mental vai tirá-los desta Atenção.

Enquanto que se vocês estiverem na Vibração do Supramental, a Atenção irá se manter sem qualquer dificuldade.

É exatamente similar para todo o resto. 

Portanto, o que foi estabelecido através dos ‘Pilares’ realiza-se verdadeiramente quando a Coroa Radiante da
Cabeça está ativada inteiramente.

Senão, obviamente, vocês vão vagar nos limbos do mental e vocês não vão de forma alguma realizar a Ética, mas
vocês vão recair na moral. 

A Atenção vai se manifestar sem poder se manter.

A Intenção, naquele momento, será múltipla.

Quanto à Integridade, nem se fale.

Isso quer dizer que, na cabeça, tudo se entrechoca, no nível da Dualidade.



*** 

Questão: a certeza é algo que se sente ou é um objetivo a atingir?

Mas não é um objetivo a atingir.

A certeza se estabelece por si quando você está no Coração e se estabelece no Coração. 

Enquanto você permanecer no mental, há sempre incerteza.

A incerteza está também, efetivamente, centrada na projeção, no amanhã, ela está centrada no questionamento
afetivo («será que o meu marido me ama ou será que o meu marido me engana?»). 

A busca pela certeza é uma atitude mental. 

O estabelecimento na certeza é a Vibração do Coração.

O Coração é certeza.

O mental é incerteza.

Porque, na incerteza, há sempre a escolha.

Na certeza não há mais escolha.

*** 

Questão: o meu medo de ser roubado está ligado à minha bagagem cármica ou é transgeracional?

Por que querer separar?

O carma vem sempre de si com relação a si. 

Mesmo se alguém matar você, quem tem o carma? 

Tem-se tendência em crer que é o assassino que constrói um mau carma.

Mas quem diz que ele não ‘reparou’ um carma? 

Portanto, onde é a partida?

É o mesmo princípio.

Será que a partida é o ovo ou a galinha?

Portanto, isso gira em círculo. 

Nós sempre insistimos, e desde os Casamentos Celestes, sobre as duas Leis do Universo: a lei falsificada
(Ação/Reação) e a Lei de Verdade (Ação de Graça). 

Naturalmente você adere e crê que é atingida por um carma e, sobretudo, se você considerar que a sua bagagem é
pesada, é um modo de se descarregar, em outro lugar, do que você vive agora. 

Ora, não há outro lugar e não há outro tempo além do Agora, senão, você não está na ‘Ação da Graça’. 

A Ação da Graça é se colocar no presente. 

Enquanto você crer que o que lhe acontece é o resultado de um carma, você irá viver isso. 

Mas não é uma questão de pensamento ou de funcionamento, é uma atmosfera Vibratória que decorre de ‘crenças’. 

Há medos, os medos são cristalizantes, porque eles são procedentes do mental.

 Não há qualquer importância dizer-se que é cármico ou que isso está nascendo hoje, porque está aí hoje. 

Este medo cria o medo da agressão e do roubo, que provoca, ao redor, pelo ‘princípio de Atração’, a agressão e o
roubo.

É tão simples assim. 

Portanto, depois, querer dizer: «não fui eu que criei, mas é o meu carma», é uma forma de tirar a responsabilidade de
si mesmo. 

Enquanto você estiver identificada e viver nos seus medos, você irá manifestar o que você tem medo.

É uma lei dita ‘cármica’, de Ação/Reação, ligada à Lei de Atração que foi modificada. 

Portanto, quem é que pensa?

É o mental, você não pode se desembaraçar disso.



*** 

Questão: isso significa então que o transgeracional não existe?

Mas as memórias transgeracionais (se isso vir realmente daí, e isso pode vir realmente nesta realidade aí, daí), isso
quer dizer o que, se elas se manifestarem?

Isso quer dizer simplesmente que você está identificada a isso, de uma maneira ou de outra e que não há, portanto,
no seu presente, uma noção de medo que faz atuar esta Lei de Atração e de Ressonância que vai então favorecer a

manifestação do que vem do passado, no caso, aqui, do transgeracional. 

A Lei de Ação/Reação é linear, em um triplo tempo ilusório, mas ao qual vocês estão sujeitos: Passado, Presente,
Futuro. 

A Lei de Ação da Graça situa-se no presente.

Não há nem passado nem futuro. 

Portanto, enquanto você estiver sujeita a esse passado, o que isso quer dizer?

Quer você não esteja no seu presente, que você esteja na projeção dos seus medos e da antecipação, e o que isso
gera? 

Obviamente, sempre o mental que é, eu a recordo, cristalização e ausência de Vibração.

E, portanto, todos os sintomas que vão daí decorrer: fadiga, localização no corpo, sensação de impotência, poder-
se-ia dar milhares de sintomas que vocês reconheceriam, todos vocês, sem exceção. 

Em resumo, não se pode superar o mental pelo mental, porque o mental não é feito para superar o mental.

O mental é feito para manter o mental e perdurar e, sem parar, fazer referências ao passado e ao futuro.

*** 

Questão: o ideal é então a invocação à Luz Vibral?

Primeiro, o que é uma invocação à Luz Vibral? 

Como foi dito, eu creio, por Sri Aurobindo, vocês receberam uma tripla radiação, que começou pouco após o meu
falecimento. 

Primeiro o Espírito Santo e, em seguida, isso se completou e se amplifica. 

Desde as Núpcias Celestes, as Partículas Adamantinas estão cada vez mais presentes. 

Vocês têm a capacidade para, como dizer..., não fabricá-las, mas para sintetizá-las, porque elas estão presentes
agora e vocês têm em vocês os mecanismos que permitem organizar as Partículas Fotônicas do Prana. 

Agora, se você se tornar você mesma a Luz Vibral, por que querer conceber, ainda, que é exterior a você?

Essa é ainda uma visão Dual. 

Por conseguinte, você considera que você não é a Luz Vibral.

Então, você chama algo de exterior a você. 

Mas se você mesmo se tornar esta Luz Vibral, você não tem mais necessidade de chamá-la, não é?, dado que ela é
você mesma. 

É um mecanismo de pensamento que não deve ser voltado para o exterior ou para um hipotético céu ou um hipotético
deus, mas que deve ser voltado para si mesma. 

Eu atraio sua atenção, cara amiga, sobre isso.

Quer dizer que você considera que é exterior a você. 

Enquanto você considerar que é exterior a você, bem, a realidade será essa.

É todo o ‘princípio de afirmação positiva’, como o Eu Sou, Eu Sou aquele que Eu Sou, Eu Sou a Luz, etc..

Mas é exatamente a mesma coisa. 

Considerar que você vai invocar a invocação faz parte de algo que é exterior a você.

Uma vez que você a invoca, isso quer dizer que você não a tem em você, enquanto que já está presente em você.

É só revelar, desvendar e manifestar. 

Conectar-se não quer dizer que é exterior, porque está presente na Vibração e nas ondas que estão presentes em
vocês e ao seu redor.



Não é exterior, agora.

*** 

Questão: ouço sons nos ouvidos, criando até mesmo pressões, dores.

Isso corresponde à Consciência que se volta cada vez mais para o Estado de Ser.

Portanto, é normal. 

Como você quer desaparecer da ilusão se todos os sentidos estiverem voltados para o exterior?

Atenção, isso não quer dizer que assim que um sentido desaparecer você vai necessariamente para a Luz, não é? 

Mas, para os seres despertos, efetivamente, a modificação (e isso foi explicado longamente) das percepções
sonoras, ligadas ao Antakarana e aos sons da alma, os Nada, ou ao som do Espírito, são perfeitamente lógicos. 

É a imersão na Vibração que desencadeia o som.

Aliás, vocês devem ter observado, muitos de vocês, que nos períodos de alinhamento ou nos períodos em que vocês
alimentam a Merkabah Interdimensional coletiva, o som se modifica profundamente.

É perfeitamente normal.

*** 

Questão: como frear o mental?

Então, cara amiga, vamos fazer isso... Eu vou lhe dar uma receita. 

Há, no nível das têmporas, lá, onde se encontram simplesmente duas Estrelas que são
denominadas Clareza e Precisão, os pontos que desprendem a atividade mental Dual ligada ao bem e ao mal. 

Se você massagear esses pontos, você vai, você mesma, liberar o seu mental.

E é muito eficaz. 

Agora, se você tiver uma cabeça de «caboche», ou um pouco dura, simplesmente você coloca uma gota de óleo
essencial de lavanda e você massageia as têmporas. 

Isso é conhecido por muitas pessoas, quando há dor de cabeça, espontaneamente vocês massageiam as têmporas,
por vezes a nuca. 

Agora, se você tiver tendência para acumular a energia aqui e para ter a bicicleta que gira muito rapidamente, o fato
de liberar, pelas massagens desses pontos, vai provocar uma dissipação da constrição de energia, chamada de 3º

Olho e, portanto, ligada ao mental.

*** 

Questão: por que sinto mais as duas Estrelas, justamente Clareza e Precisão?

Há um trabalho enorme que se faz, atualmente, sobre esses dois pontos.

Obviamente, vocês são numerosos a tê-lo sentido. 

Clareza e Precisão estão diretamente conectadas, no nível Vibratório, com os chacras de enraizamento da alma e de
enraizamento do Espírito, ligadas também com os pontos Ki-Ris-Ti e Visão.

É perfeitamente normal. 

Eu os lembro também que, no nível do Yoga de Um Amigo, foi-lhes dada a Cruz de Redenção anterior, entre Alfa e
Ômega e, justamente, entre Clareza e Precisão.

É a Crucificação do Mental.

*** 



Questão: qual é o nome do meu Anjo Guardião?

Isso não é algo que possa vir do exterior.

Jamais um ser pode dar a você o nome do seu Anjo Guardião.

Apenas ele é quem pode sussurrá-lo no seu ouvido, após tê-lo chamado pelo seu nome.

*** 

Questão: qual é a diferença entre um Anjo Guardião e um guia?

Um Anjo Guardião está aí para assegurar que o seu contrato, que você tomou no Plano da matriz, antes de descer,
seja respeitado. 

O Anjo Guardião, obviamente, tem a possibilidade (que foi dada quando da falsificação desta realidade) de
estabelecer, mesmo de maneira tênue, um contato com A Fonte. 

Esse contato não pode ser estabelecido por vocês mesmos, sem isso, vocês sairiam, literalmente, da matriz.

Isso foi bloqueado. 

Em contrapartida, os Anjos Guardiões guardaram esta possibilidade, e felizmente, de conectá-los, quando vocês
estão nos Planos ditos da morte, no nível da matriz. 

São os Anjos Guardiões que velam para que isso não vá muito longe. 

Portanto, eles guardam vocês, literalmente, no nível Vibratório. 

O Guia é aquele que vai intervir quando vocês conseguirem tocar as esferas elevadas da matriz. 

Os Guias se manifestam na matriz ou fora da matriz, em função do seu estado Vibratório. 

Um Anjo Guardião não é um Guia.

Por vezes ele pode guiar, quando de missões específicas. 

E um Guia não é um Anjo Guardião, jamais.

*** 

Questão: se a Luz se instalar, qual é a utilidade das Embarcações que estão ao redor da Terra?

As Embarcações da Confederação Intergaláctica pertencem a muitos Universos e a muitas Dimensões. 

Os mais próximas de vocês, que vocês já veem, são os Anjos do Senhor.

São os únicos que podem intervir fisicamente na sua realidade. 

No que se refere às Embarcações da Frota Mariana, estabelecida na 11ª Dimensão, é a sua aproximação progressiva
da sua Dimensão e, portanto, dos seus Céus, em distância e em Vibração, que permite o estabelecimento da Luz e

que acompanha a Onda Galáctica. 

A Luz nada tem que combater porque, se a Luz combatesse, ela cairia na Dualidade. 

Ela se estabelece, como lhes foi dito pelo Arcanjo Miguel. 

Então, nós viemos apoiar e nós viemos manifestar a Luz.

Nós iremos manifestá-la nos seus Céus, isso vocês sabem. 

Mas jamais foi dito que as Embarcações da Confederação Intergaláctica multidimensional pousariam em algum lugar,
uma vez que são multidimensionais. 

Simplesmente elas aparecem no que vocês chamam, na sua escala, de estratosfera.

A estratosfera é a faixa de ar situada a 20 Km acima do solo.

É o limite inferior da Confederação Intergaláctica.

Se nós cruzarmos este limite, a Terra explode.

Esse não é o objetivo.

***



Questão: qual é o simbolismo das festas de Natal*? 

Noel quer dizer o quê?

NO-EL, isso quer dizer Sem os Elohim.

NO-EL, é a festa sem Elohim, ou seja, sem a Luz. 

Vejam vocês como as coisas foram invertidas. 

Mas é preciso recolocar as coisas no contexto.

Quando vocês dizem a alguém «Feliz Natal», vocês desejam a ele um feliz dia Sem Luz.

É tão simples assim. 

E tem-se chamado o dia do nascimento de Cristo, o que é totalmente falso, na Verdade. 

Encobriram-nos bastante com palavras que querem dizer o inverso, no nível do que vocês creem. 

Quando vocês desejam bom ano, vocês desejam Bom Anou.

E quem é Anou?

É Yaldébaoth. 

Por conseguinte, vocês festejam Yaldébaoth, que os fecha por mais um ano. 

É o mesmo quando vocês festejam o seu Aniversário, vocês festejam Anou, vocês lhe agradecem por tê-los fechado
nesse corpo.

E, aliás, faz-se de tudo, naquele dia, para que vocês não estejam na Luz, não é?

Através do álcool e de todas as carnes e de todos os alimentos abundantes que vocês comem naquele dia. 

Como vocês querem estar na Luz, naquele dia, enquanto que esse dia foi, antes de tudo, a festa do renascimento do
Sol? 

Vocês têm um vislumbre das coisas, como elas lhes são modificadas, e tudo é assim.

(*) em francês, "Feliz Natal" é dito como "Joyeux Noël", ou seja, literalmente, "Feliz Noel".

*** 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, vou trazer-lhes todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como de hábito, para aqueles que não me
conhecem, eu sou chamado de «Chefe Croûton», ou seja, aquele que preside os Melquisedeques e eu fui Omraam

Mikaël Aïvanhov quando da minha última vida, para aqueles que vêm aqui pela primeira vez. 

Então, o meu modo de proceder é sempre o mesmo, se quiserem.

O meu prazer (que é também o seu, eu espero), é responder às suas questões, porque através das suas questões
gerais, é claro, é evidente que muitas pessoas que vão ler, depois, o que eu contei como tagarelice ficarão, elas

também, muito contentes por encontrarem algumas respostas, ao menos eu o espero. 

Então, inicialmente, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos. 

A palavra está com vocês.

*** 

Questão: como analisar o que acontece no corpo, atualmente?

Isso pressiona, hein, não é?

Então, vocês são muitos, eu diria, segundo sua evolução e seu destino, a viverem percepções muito, muito
específicas. 

Então, não se vai fazer um catálogo, porque se eu lhes perguntasse, a vocês, aqui, vocês teriam todos percepções
similares em alguns lugares e percepções diferentes em outros lugares. 

O que acontece no interior do seu corpo, hoje, e da sua Consciência, é exatamente a mesma coisa que o que
acontece no seu Céu e sobre a sua Terra. 

Então, o que acontece?

Sobre a Terra, eu já anunciei há cinco anos, que viria o momento em que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico
se reacenderiam.

Isso se realizou desde o início deste ano. 

Há os relevos vulcânicos, vocês sabem, os vulcões que fazem como montanhas, que se despertam por toda parte
sobre o planeta. 

Há agora o que se chamam as Caldeiras [crateras], ou seja, as zonas magmáticas muito maiores do que os relevos
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vulcânicos, que estão se despertando e entrando em erupção. 

No seu corpo, o que acontece?

A pressão que vocês sentem, quaisquer que sejam as palavras e as percepções que vocês utilizam são, para a maior
parte, ligadas ao que se chama o despertar da Kundalini. 

Então, obviamente, o despertar da Kundalini pode causar dificuldades.

Essa dificuldade conforme vocês tenham feito, ou não, o trabalho de descida do Espírito Santo ou da radiação do
Ultravioleta, das partículas Adamantinas, se preferem. 

Mas a humanidade, em sua totalidade (mesmo os que não compreendem nada, que não sabem do que se trata) vive,
seja ao nível do corpo, seja ao nível da Consciência, transformações consequentes, ligadas ao que acontece sobre a

Terra e ao que acontece no seu Sol. 

Para os que têm ainda a fibra romântica ou meditativa solar, que olham o sol, o que vão ver?

Que o sol nada mais tem a ver com o sol que existia há ainda 10 anos.

É uma evidência: a irradiação, o espectro de emissão não é mais de modo algum o mesmo, é claro. 

Isso prepara a transformação que foi anunciada há muito tempo, já, por Séréti, sobre a qual ele voltou, ou seja, a
transformação desse sol em um gigante vermelho. 

E depois, há também as Embarcações no céu, as Embarcações que vêm de toda parte, aliás. 

Portanto, há modificações importantes que se produzem ao nível de seu corpo, de sua cabeça e também, é claro, de
seu Coração. 

Lembrem-se do que disse Sri Aurobindo.

A mutação solar em curso está ligada à liberação do sol, mas também ao trabalho notável que vocês realizaram pela
constituição, como disse o Arcanjo Miguel, da Merkabah interdimensional coletiva, que lhes permitiu restabelecer,

literalmente, a conexão entre o núcleo cristalino da Terra e de Sírius e, também, do núcleo cristalino da Terra com o
Centro Galáctico. 

E vocês são (nós somos todos) religados a esse núcleo cristalino, por Sírius, é claro, que é o lugar de onde vêm os
Mestres geneticistas que criaram as estruturas em carbono que eu chamaria livres, mas também por sua Dimensão

estelar, quer dizer, sua Dimensão de ‘Semente de Estrela’, que está diretamente inscrita na matriz cristalina da Terra. 

Portanto, vocês liberaram a Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês liberaram o sol, o que faz com que, agora, se vocês fazem a experiência de se colocarem ao sol, pela manhã, a
irradiação solar vai chegar diretamente no Coração.

A irradiação não chega mais pela cabeça. 

Nós tivemos, vocês tiveram êxito em desviar a cabeça.

Cortou-se a cabeça, está muito bem.

E tudo isso, vocês o vivem. 

Então, para alguns que ainda têm resistências, serão problemas «psicológicos», noções de apego: tem-se dificuldade
para se separar de algo, de situações, de um modo de pensamento, de pessoas. 

Para outros, será um sentimento de Alegria extrema. 

Tudo depende do modo com que vocês prepararam, de algum modo, o seu futuro e a sua evolução. 

Como o sabem, nós estamos nos últimos instantes desta Dimensão, os quais cada um vive a seu modo. 

Do mesmo modo, se querem, quando se anuncia a alguém que há uma doença e que ele vai morrer de um câncer, há
vários modos de tomá-lo, mas eu creio que o Bem Amado Sri Aurobindo desenvolveu amplamente sobre isso, através
do choque da humanidade que está se produzindo que é, de fato, a revelação, vocês compreenderam, da Dimensão

extraterrestre e, sobretudo, das outras Dimensões. 

As partículas Adamantinas estão agora cada vez mais presentes na superfície da Terra e vocês têm também a
possibilidade de sintetizá-las, vocês mesmos, literalmente, por intermédio da ‘alquimia’ fotônica, restituindo à Luz a

sua verdadeira conformação de origem, constituída de seis fótons, o que se chama o ‘hexafóton’, também chamadas
de partículas Adamantinas.

É exatamente isso que vocês vivem. 

Então, há quem não vai dormir, há quem vai dormir todo o tempo, há quem vai viver os pesos do corpo, outros que
vão viver sentimentos de leveza. 

É o mesmo processo que está a caminho para todo o mundo, mas que é em função da sua própria capacidade para
o abandono à Luz. 

Alguns de vocês o realizaram.

Outros ainda não realizaram e, outros enfim jamais irão realizá-lo.

Mas isso é um destino que é pessoal e um caminho que é diferente para cada um. 

Mas o que vocês vivem, nesse momento, como lhes foi dito por várias pessoas, vai, dia a dia, até o final do ano, se
amplificar. 



Haverá mais, como nos 30 anos anteriores, ‘montanhas russas’, ou seja, com fases de subida e fases de calma.

Vocês estão em uma fase de elevação constante, agora, da Luz.

E isso não irá parar mais de modo algum. 

Vocês o sentem, aqueles que seguem, por exemplo, o trabalho da Merkabah interdimensional coletiva, à noite, eu
creio, às 19h (16h – horário de Brasília), em que nós os acompanhamos. 

Obviamente, naquele momento, são momentos de conexão que os conectam com o quê?

Com a Merkabah interdimensional coletiva, mas também com o conjunto dos outros seres humanos do planeta que
realizaram esse trabalho do corpo de Luz, o trabalho ascensional. 

Vocês estão, se quiserem empregar palavras que gostam, em plena translação dimensional e em pleno processo
de Ascensão, que irá se desenrolar, isso lhes foi anunciado, entre imediatamente e muito pouco tempo.

Quer dizer, agora.

*** 

Questão: hoje, o fato de observar o sol apresenta um perigo?

Mas, cara amiga, eu jamais disse para observar o sol.

Eu disse para ‘acolher’ a sua irradiação no Coração.

Não é questão de ali colocar os olhos. 

O sol emite irradiações profundamente diferentes.

Elas têm a mesma capacidade para queimar a retina, mesmo se alguns se aperceberem de que podem olhar o sol de
frente, sem problema.

Mas, assim mesmo, não se deve generalizar. 

Quando eu digo ‘observar o sol’ é observar com o Coração, não com os olhos.

Há riscos de queimadura enormes.

*** 

Questão: aqueles que não alcançarem o corpo de Estado de Ser irão permanecer na matriz?

Não, a matriz não existirá mais, nós já dissemos. 

Hoje, o que acontece?

Há seres humanos que seguiram o que se chamaram os ‘Casamentos Celestes’.

Eles viveram uma abertura espiritual.

E depois vem um último momento, do qual o Arcanjo Anael falou-lhes longamente no ano passado, que é o momento
(simbolicamente ilustrado pela vida do Cristo na Cruz, a Crucificação), ou seja, da morte do ego, do abandono da

personalidade e o fato de abandonar, também, os mundos em carbono para se juntar ao Estado de Ser. 

Há seres que viveram um pouquinho o Samadhi, a abertura da Coroa Radiante do Coração, e eles se apercebem do
quê (e é a liberdade deles)?

Que eles não querem ir para os mundos que não são de carbono.

Eles se atêm à materialidade. 

Mas como a matriz não existirá mais, essas almas (uma vez que a alma irá persistir para eles) serão transferidas aos
mundos de 3D Unificada, sejam humanos, sejam não humanos. 

Vocês podem se reencontrar junto aos Arcturianos ou junto aos Vegalianos, por exemplo.

Nós somos para a mistura de raças, nós também. 

Lembrem-se de que a realização do Si (ou seja, a Vibração das Três Lareiras, o alinhamento das Três Lareiras)
permite aceder à Alegria interior, ou seja, ao Samadhi.

Mas o Samadhi não é o final, é uma etapa. 

Depois, é preciso ‘passar no Estado de Ser’.

E depois, há seres que estão muito bem no Samadhi e que têm ainda vontade de viver a personalidade.

Quer dizer que eles foram tão condicionados pelo poder sobre o outro que eles querem ainda ‘exercer poder sobre o



outro’. 

Isso vocês observam nos casais, nas organizações, nas sociedades secretas. 

Portanto, há seres que estão perfeitamente conscientes de que a Luz se manifesta, mas não têm ainda vontade de
regressar à casa. 

É a liberdade deles, nós sempre o dissemos.

Eles farão a escolha deles em conhecimento de causa. 

Mas não há noção de julgamento de valor ou de nota que é dada.

Cada um vai para onde quiser e, sobretudo, para onde o levar a sua Vibração.

Porque há seres que dizem, por exemplo, no nível da personalidade: «eu quero permanecer em um corpo», mas eles
têm uma Vibração tão elevada que eles não poderão manter um corpo de 3ª Dimensão, porque já penetraram o

Estado de Ser. 

Há outros, em contrapartida, que clamam, por toda parte, que eles querem a Luz que realizaram.

Mas o ego está tão presente que eles jamais irão à 5ª Dimensão.

Mas eles não irão, tampouco, aos mundos matriciais, está terminado para este universo local. 

Por conseguinte, vocês jamais estarão mais cortados da Fonte.

A informação da Fonte, a confiança, a orientação do Coração, tornar-se-á agora a única real, qualquer que seja o seu
futuro e qualquer que seja a sua evolução, seja na 3D Unificada, na 5D, na 11D ou outras.

*** 

Questão: não fechar definitivamente a porta do ego é devido exclusivamente à ausência de abandono
completo à Luz?

O não abandono completo ao Estado de Ser, à Luz, está sempre ligado ao medo, de maneira fundamental.

Os seres que, por exemplo, dão «marcha à ré», é o medo, o medo de perder.

Mas isso se junta ao abandono. 

É exatamente o que Sri Aurobindo lhes disse com relação ao ‘choque’ da humanidade. 

Hoje, muitos de vocês vivem percepções de pressões, de explosões, de funcionamento mesmo, ao nível do cérebro,
de maneira multidimensional, quer dizer que vocês tratam não de uma informação ao mesmo tempo, mas de milhares.

Isso lhes chega, para milhões de pessoas, às 19h (16h no horário de Brasília) sobre a Terra, viver, portanto, este
aspecto multidimensional. 

E depois, há quem não queira ir mais longe.

Eles adoram a personalidade deles, eles adoram o corpo, eles adoram, sobretudo, o poder. 

E, no entanto, são seres que têm coração tanto como vocês, tanto como os outros.

Mas eles fizeram escolhas.

E essas escolhas, agora, são irreversíveis. 

Entre essas atrações, se quiserem, do ego (que não são do ego, no sentido negativo, ainda uma vez) retenham três
palavras: sedução, poder, sexualidade. 

Mas, antes de tudo, o poder. 

Enquanto existe em vocês um poder expresso sobre o outro, vocês não podem tocar sua potência Interior.

Vocês não podem tocar sua liberdade enquanto vocês não atribuem a mesma liberdade ao resto do universo.

É tão simples assim. 

Ora, a não crucificação do ego é o ‘medo do ego’.

É a frase que pronunciou o Cristo na Cruz: «Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?».

É o sentimento final, se querem, no qual vocês estão «em particular».

É o abandono à Luz.

Vocês não podem mais contar com nada que existia anteriormente.

Vocês não podem contar com nada de exterior ao que vocês são, em Verdade, na profundeza de vocês. 

E essa ‘passagem’, que foi, aliás, denominada primeiramente o switch, a passagem da personalidade à Vibração do
Coração, mas não é a finalidade.

A finalidade, como lhes disse o Arcanjo Anael, era o abandono à Luz. 



O que é o abandono à Luz?

Eu volto muito brevemente sobre isso.

É deixar agir, em sua vida, a Inteligência da Luz.

É: «que a Tua Vontade seja feita e não a minha»: a vontade da Luz, porque ela sabe o que é bom para vocês. 

Se a Luz os fizer mudar de coisa ou de pessoa ou de situação, ou do quer que seja, vocês devem aceitar,
inteiramente.

É isso o abandono à Luz.

E é apenas através desta perda de poder sobre a materialidade que se realiza a potência do Estado de Ser.

Não há alternativa. 

Ora, desde a realização da Merkabah interdimensional, muitos seres humanos foram confrontados com escolhas:
definitivamente, renunciar à personalidade ou recair na personalidade. 

A personalidade não é negativa, ela pertence aos mundos de carbono.

Ela não existe no nível dos mundos Unificados. 

Portanto, aqueles seres decidiram, consciente e deliberadamente, prosseguir nos caminhos da materialidade, não
mais dissociada, mas Unificada.

Eles não estão prontos ou eles não querem abandonar o corpo de carbono. 

Isso dito, eles o abandonarão assim mesmo, aqueles que partirão sem o corpo.

Mas os que partirão com o corpo abandonarão assim mesmo, um dia, esse corpo, para tomarem outro corpo, ao nível
dos sistemas solares onde eles forem teleportados, de algum modo. 

Portanto, se querem, há escolhas cruciais (cruciais é o caso de dizer, é a Cruz, é a Crucificação) que são efetuadas
atualmente. 

E vocês têm até 21 de dezembro para efetuá-las.

Depois, acabou, as portas são fechadas para aqueles que têm ainda, como eu disse neste verão (inverno, no
hemisfério sul), as nádegas entre duas cadeiras. 

Mas, depois, acabou.

Dir-se-ia, como se diz isso..., a sorte, o destino está selado, definitivamente.

*** 

Questão: as oportunidades se apresentam para reiniciar a atividade artística que eu abandonei. Deixar de
fazer seria uma forma de abandono à Luz?

A partir do momento, cara amiga, em que não é você quem decide e que isso lhe cai em cima, assim, se você não
procurou reiniciar algo, naquele nível, é a Inteligência da Luz, é claro.

Todo o mundo não tem que parar de trabalhar.

*** 

Questão: o que você nos aconselha fazer até 21 de dezembro?

Se fosse na minha vida eu diria: orar, orar, orar. 

Agora, vocês sabem que a oração é um ato, geralmente, emocional. 

Portanto, a melhor maneira é ‘pedir’.

Não se pode pedir o abandono à Luz.

Pode-se pedir à Luz que os preencha totalmente. 

Lembrem-se de que vocês têm a possibilidade de se conectarem com a Merkabah interdimensional coletiva a
qualquer momento do dia e da noite, independentemente mesmo do horário das 19h [16h em Brasília]. 

Que vai acontecer se vocês pedem conscientemente a conexão à Merkabah interdimensional coletiva?

A Coroa Radiante da cabeça, as 12 Estrelas de Maria, vão se acender umas após outras. 

Naquele momento, peçam e instalem em vocês o Triângulo Tri-Unitário do Coração. 

Se vocês realizarem isso, todo o resto não tem mais qualquer espécie de importância e irá se realizar assim mesmo. 

Eu não disse para se colocarem como Buda, sob uma árvore e permanecerem assim até 21 de dezembro, não é?



Mas, se vocês tiverem alguns minutos no dia para fazer isso, assim como se vocês tiverem alguns minutos para se
colocarem frente ao sol, pela manhã, de olhos fechados, vocês irão sentir o que acontece, é uma evidência.

***

Questão: a alma teria medo da sua própria morte, no momento em que a matriz não existir mais?

Não, a alma é considerada como um ‘intermediário’ entre o corpo e o Espírito.

A alma tem uma existência própria.

A personalidade tem uma existência própria.

O Espírito tem uma existência própria. 

É a conjunção dos três que realiza a Verdade e a Luz, no nível desse mundo como de todos os mundos, quaisquer
que sejam os corpos, aliás. 

Agora, o Espírito, a alma, a personalidade se desvendam e se revelam um ao outro.

É o ‘princípio da ressurreição’. 

Então, obviamente, o medo da morte está inscrito no seu cérebro reptiliano.

É um fator a superar, porque, até prova em contrário, a morte é considerada como o ato o mais horrível que possa
acontecer à personalidade.

É claro, eis que ela não existe mais no momento da morte. 

Portanto, ela vai tudo fazer para negar ou retardar a morte.

É o que foi chamado, eu creio, o ‘instinto de sobrevivência’, não é? 

Este instinto de sobrevivência que, como seu nome o indica, está inscrito diretamente nos cérebros arcaicos, os
cérebros dos répteis, que está na sua cabeça. 

Por exemplo, se vocês colocam a mão sobre algo que queima, antes que sua Consciência diga: «isso queima», a
mão será retirada.

Esse é o instinto de sobrevivência. 

Por conseguinte, vocês têm que lutar contra o instinto de sobrevivência.

Como?

Descobrindo a verdadeira Vida e não a «sobre-vida». 

Vocês estão em um mundo, e nós estivemos em um mundo de sofrimento, de ilusões.

Nós estamos inteiramente nesse mundo em uma projeção holográfica que não tem qualquer substância, qualquer
realidade. 

Há uma realidade para a personalidade, eis que ela é procedente deste holograma, mas ela não tem qualquer
consistência nem qualquer realidade no nível do Espírito. 

Portanto, se vocês chegarem a despertar o Espírito no corpo físico, obviamente, vocês descobrem a verdadeira Vida.

Isso se chama o Despertar, a Iluminação, a Transfiguração e a Ressurreição. 

A partir daquele momento o medo da morte não pode mais existir.

Se ele ainda existir, é simplesmente porque vocês não alcançaram o Espírito.

É tão simples assim. 

Mas lembrem-se de que está inscrito no nível do cérebro arcaico.

E quando vocês descobrem a Luz, quando vocês ativam a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, ou o Triângulo
Sagrado, o que acontece?

Há modificações extremamente importantes que são produzidas ao nível do corpo físico como dos diferentes corpos. 

Eu creio que Sri Aurobindo empregou, para o medo, a palavra «secreção».

É uma secreção muito específica de química no cérebro.

Mas, do mesmo modo, o que se chama a Iluminação, o despertar à Luz Vibral, é também uma secreção, oposta ao
medo, eis que isso se chama a Alegria. 

Portanto, vocês não podem ter medo da morte e, ao mesmo tempo, reivindicar o fato de estar na Alegria.

Se vocês estiverem na Alegria, não há qualquer medo. 

A Alegria não é o oposto do medo, não confundir com o prazer.

O prazer vai dissolver o medo e, aliás, o ser humano passa seu tempo a procurar prazer, seja sexual, afetivo, no



poder, no exercício de uma profissão, de uma arte, não importa o que.

Isso propicia o prazer. 

O prazer é o que vem se opor ao medo.

Portanto, o prazer é feito para compensar o medo, o que não é de modo algum o caso da Alegria interior, que é um
estado Vibratório ligado ao Fogo do Coração. 

É a realização Crística, ou despertar em si a dimensão Ki-Ris-Ti, ou seja, o Filho Ardente do Sol.

Se preferirem: Ressurreição. 

Até 21 de dezembro vocês podem olhar, por exemplo, onde estão os ‘seus últimos medos’.

Não para colocar o dedo em cima, porque isso de nada serve.

Vocês não podem esvaziar um medo trabalhando em cima dele. 

Vocês podem apenas deixar agir a Luz, que vai dissolver, descristalizar esses últimos medos.

É o que muitos de vocês vivem nesse momento. 

Antes, as poeiras e as porcarias, colocavam-se sob o tapete.

Mas, aí, agora, retiraram o tapete e a Luz ilumina a poeira.

Não há meio de fazer de outro modo, além de tê-las aí, sob os olhos: as próprias faltas, as próprias insuficiências. 

Então, não se pode preencher uma insuficiência pela suficiência.

Isso é ainda a personalidade que age.

Não se pode varrer a poeira para colocá-la em outro lugar, ou fazer cara de não a ver.

Mas é preciso se abandonar, inteiramente, à Luz.

Apenas ela é capaz de vir na extremidade do que lhes é mostrado, do que lhes é percebido atualmente.

*** 

Questão: como estar seguro de que o que nos é pedido provém da Luz?

A Luz não pede jamais.

A Luz age e ela É. 

E são as circunstâncias de sua vida que vão se fazer no sentido da facilidade. 

Há um modo muito simples de compreender se é a Luz ou não, e de vivê-la: o que é da Luz se faz sem resistência,
sem sofrimento, se seguimos a Luz. 

Se resistimos à Luz, é claro, haverá sofrimento, de uma maneira ou de outra. 

Agora, muitos seres humanos vivem hoje, já desde 2-3 anos, o que eu chamo de ‘impulsos da alma’, como dizem
os Hayoth Ha Kodesh.

Os impulsos da alma são algo que emerge.

Não é necessariamente suave.

Isso pode vir nos sonhos, pode vir, assim, como um pensamento que chega, de um golpe se diz: «é preciso parar tal
coisa, tal relação, tal trabalho, tal região». 

Se for a Luz, isso se fará de maneira natural, sem forçar, sem poder.

Se isso não se fizer, é que não é da Luz. 

Há muitos seres humanos que vivem isso: eles decidem vender e, antes mesmo de terem colocado à venda, já está
vendido.

E há outros, eles pensam receber um impulso e isso não se vende.

Naquele momento, é preciso tirar as conclusões. 

O que se faz sob a influência da Luz Vibral é evidência, facilidade e Alegria.

Sempre centrado no que foi chamado de ‘4 Pilares’.

Se vocês permanecerem na sua estrada, entre o Alfa e o Ômega, se vocês estiverem em sua Ética pessoal, se vocês
estiverem em sua Integridade pessoal e se não for desviado pelo poder, pela vontade do ego, naquele momento, tudo

irá se colocar absolutamente no lugar para concretizar a Inteligência da Luz nesse plano.

*** 



Questão: por que viver períodos de Alegria Intensa sem razão, mas sem outro sentido?

A Alegria, por definição, se define sem objeto e sem apoio.

Não é a alegria de um reencontro, não é a alegria de uma vitória.

É um ‘estado de ser’. 

Fala-se de Alegria quando se realiza o Samadhi, quando a Coroa Radiante do Coração é percebida, quando a Coroa
Radiante da cabeça gira e quando, naquele momento, se estabelece um estado onde uma Alegria está lá. 

Para aqueles que vivem isso pelas primeiras vezes, é surpreendente, porque poderia ser assimilado a uma espécie
de exaltação, mas não é uma exaltação, é um estado de ser. 

É a Alegria da reconexão com o que vocês são, em Verdade, e não nesta projeção. 

Tomem um exemplo, é muito simples: vocês jogam um jogo, vocês desempenham um papel.

Vocês estão tão imersos nesse jogo de sociedade ou nesse jogo de vídeo (e, sobretudo os jogos de vídeo modernos,
eu creio que eles jamais têm fim, eu não sei como isso se chama), portanto, vocês estão ali dentro e vocês

desempenham um personagem.

Vocês se identificam a uma ‘projeção’. 

E bem, vocês imaginam a mesma coisa com vocês que estão aí, aqui, hoje.

Vocês estão num jogo de vídeo.

Vocês estão identificados a esse jogo de vídeo. 

Quando a Luz Adamantina se estabelecer inteiramente (o que eu chamei de ‘planeta grelha’, quando a Onda
Galáctica varrer esta Dimensão ilusória), o jogo não existirá mais. 

Portanto, estejam prontos para deixar o jogo e se juntarem ao que vocês são, em Verdade, ou vocês não estão
prontos. 

É uma mudança total de paradigma. 

Então, a alguns anos, as pessoas não haviam compreendido assim.

Elas estavam persuadidas de que a Luz iria chegar, que a Luz iria torná-las felizes e que a rotina da vida na 3ª
Dimensão iria continuar. 

Hoje é diferente.

O Céu está aberto.

Ele vai se rasgar.

Portanto, vocês têm acesso à Verdade.

Portanto, há quem decidiu parar na Vibração do Coração porque, para eles, eles tocaram algo e eles querem
permanecer nesta Dimensão. 

Mas esta Dimensão, ela não irá permanecer sobre esta Terra, creiam-me.

Ela existirá, mas em outro lugar. 

A Terra é um planeta sagrado, e ele vai reencontrar o seu lugar de sacralidade. 

Lembrem-se do que foi dito: o núcleo da Terra foi liberado.

O sol foi liberado.

O jogo de vídeo, se quiserem, as baterias estão vazias.

Há apenas jogadores que pensam que isso pode durar eternamente. 

Portanto, se eu tomo a analogia do jogador de vídeo, ele está imerso no seu papel.

Vocês, vocês estão imersos no seu papel: pai, mãe, filho, profissão, relação sexual, vida de casal, etc., etc.. etc..

Mas é um jogo, isso jamais existiu. 

Então, é claro, há leis que foram criadas.

Há mesmo leis espirituais, digamos: o carma, a reencarnação, há compêndios enormes de conhecimentos esotéricos
e espirituais.

Mas isso de nada serve.

Eles os fazem ‘permanecer no jogo’. 

Olhem bem, mesmo os processos ditos iniciáticos, Vibratórios, que abrem o 3º olho, vocês os têm muitos. 

O 3º olho se abre e vocês chegam onde?

No nível dos poderes da alma.



Vocês veem coisas maravilhosas, vocês veem as auras, vocês veem a própria arquitetura do jogo. 

Mas será que, no entanto vocês saem do jogo?

Não.

Certamente não.

Vocês são presos no jogo. 

A única saída possível do jogo é o Coração.

E aceder ao abandono à Luz, ou seja, juntar-se ao que vocês são, em Verdade.

E isso passa pela morte do ego e pela morte de todas as ilusões. 

Se vocês mantiverem a menor ilusão, através do sexo, através da sensualidade, através do poder sobre o outro,
vocês não podem se juntar ao Estado de Ser.

Vocês continuam o jogo, é tão simples assim.

Não há alternativa. 

Vocês querem voltar a ser multidimensionais ou vocês querem permanecer fechados em uma Dimensão?

De fato, o resumo está aí. 

Vocês não podem pretender voltar a ser multidimensionais, ou seja, a viajarem nas formas infinitas, nas Dimensões
infinitas, nos mundos infinitos, nos multiversos infinitos e querer, ao mesmo tempo, preservar algo de limitado. 

Vocês não podem ser ilimitados e limitados.

É preciso escolher.

E o tempo pressiona, eu lhes disse. 

21 de dezembro, 21h (hora francesa – 18 h, horário de Brasília).

(ndr: intervenção prevista de Maria, em canalização)

[nde: intervenção prevista do Arcanjo Miguel, em canalização: "Eu voltarei, quanto a mim, de maneira também
Vibratória, em 21 de dezembro, às 21h [18h00 – hora de Brasília]. ARCANJO MIGUEL - 16.10.2010]

Em outros termos, não há mais tempo de querer resolver as suas pequenas problemáticas.

Não há mais tempo de querer resolver um conforto material ou um conforto do ego ou um conforto de casal ou um
conforto profissional.

É urgente definir e viver o que vocês têm que viver: a limitação ou o ilimitado.

Não haverá meias-medidas, é impossível. 

***

Questão: quando as Coroas da cabeça, do Coração e do sacro Vibram, as agitações da personalidade ligadas
à encarnação não obstruem?

Caro amigo, a partir do momento,

1: em que a Coroa da cabeça está ativada,

2: a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração Vibre (seja na Coroa Radiante ou ao nível da Tri-
Unidade).

A partir do momento em que o Fogo do Sacro está desperto, o que acontece?

Há acesso ao Estado de Ser, portanto, as rotinas da vida quotidiana, as preocupações da vida quotidiana não têm
mais qualquer espécie de importância.

É toda a diferença. 

Você vai efetuar suas tarefas da mesma maneira. 

Em um caso, você está apegado à tarefa e ao resultado.

No outro caso, você está completamente desapegado. 

É, aliás, um dos grandes princípios da filosofia oriental e budista, não?

Não estar apegado ao resultado das suas ações. 

Portanto, a partir do momento em que há ativação Vibratória, percebida real e concretamente no nível das 3 Lareiras,
se não houver acesso ao Estado de Ser, significa que há, efetivamente, ainda, naquele momento, freios no nível da



personalidade. 

Quais são os freios?

Isso se junta à primeira questão: é o medo da morte.

Tão simples assim. 

Sempre foi dito: ‘é preciso estar pronto para tudo perder, para encontrar a Luz’. 

Você está pronto para tudo perder?

É o sacrifício de Abraão, é a mesma coisa que vocês vivem. 

E vocês vão vivê-lo de modo crescente e com acuidade, dia a dia, agora.

É a Luz que faz isso. 

Lembrem-se, os que observam o céu no fim do dia ou exatamente antes que o sol se levante, vocês vão ver
partículas como a neve.

Não são glóbulos de prana.

Vocês vão ver as partículas que se deslocam como a neve.

São as partículas Adamantinas.

Portanto, a Luz está aí. 

Quando nós dizíamos, desde já mais de um ano, que a Luz havia ganhado o direito de se estabelecer, de se
restabelecer, era a estrita verdade. 

Agora, é preciso assumir a escolha Vibratória: ou então vocês decidem permanecer na 3ª Dimensão, não é um
problema, são vocês que decidem.

Mas vocês decidem pela Vibração. 

Portanto, a Vibração, a um dado momento, quando as duas Coroas Radiantes e o Triângulo Sagrado estão
despertos, quando há conexão com a Merkabah interdimensional coletiva, há possibilidade, a partir de 21 de

dezembro, de partida, a qualquer momento. 

Há partidas em massa, vocês as veem sobre a Terra, elas se preparam. 

Eu anunciei que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico anunciariam os movimentos das placas tectônicas, em
2005.

É exatamente o que está acontecendo. 

Há a chegada de Hercobulus (Hercólubus).

Há a Terra que está crescendo, literalmente.

E vocês também, vocês crescem.

Há quem prefira permanecer pequeno, é problema deles.

Eu não falava de estatura, é claro. 

Vocês querem crescer em Espírito ou vocês querem permanecer pequenos em Espírito?

O perigo seria crer que o Espírito virá alimentar a personalidade. 

Muitos seres que se engajaram em um caminho espiritual, fizeram-no com um coração enorme.

E, quando eles compreenderam que era necessário abandonar até mesmo esse coração da personalidade, aí não foi
mais de modo algum similar, porque necessitava perder uma série de coisas às quais eles se atinham.

É tão simples assim. 

E não é um processo vicioso, é um processo perfeitamente natural, ligado ao desvendamento da Luz. 

Vocês querem se tornar Luz?

Vocês querem ser esta Luz?

Mas ser esta Luz não é possível nesse corpo.

É um período de transição. 

A maior parte dos ensinamentos ditos esotéricos fala da luz Luciferiana, que não é Vibratória, ou, em todo caso, é
Vibratória astral, que nada tem a ver com a Luz Vibral.

Toda a confusão vem daí. 

A Luz da emoção não é a Luz da Fonte.

A emoção está ligada à ação/reação.

Ela está ligada ao que se chama de Fogo por atrito, que nada tem a ver com o Fogo do Amor.

O Fogo por atrito é o que se opõe ao Amor e à Unidade. 

E nós todos caímos, nesta vida e desde milênios, no quadro de crer que, quanto mais se trabalhasse na
personalidade, mais se iria eliminar e mais se iria subir para a Luz.



personalidade, mais se iria eliminar e mais se iria subir para a Luz.

Isso é impossível em certo nível, que é chamado de Samadhi, que viveram muitos místicos. 

Olhem Mestre Philippe de Lyon, que realizou, na sua vida, milagres.

Ele permaneceu limitado, ele não teve acesso ao Estado de Ser. 

O acesso ao Estado de Ser é possível apenas desde muito pouco tempo. 

Mesmo os seres dos quais eu ouvi falar na minha vida, seja Krishnamurti, seja Osho Rajneesh, seja Sri Aurobindo,
atingiram certo limiar. 

Eles viveram, realmente, a realização na matriz, mas não puderam viver a realização fora da matriz. 

O que vocês vivem atualmente nada tem a ver com uma história pessoal individual. 

Vocês estão sujeitos a uma ‘história coletiva’, que é o reencontro com a Luz. 

Então, que vocês a chamem de Centro Galáctico, de Onda Galáctica, de Nova Era, etc., etc., isso abrange uma
realidade.

Esta realidade é que a Luz está vindo a vocês.

Ela está aí.

E que os seus Irmãos e Irmãs do Espaço estão vindo também a vocês.

*** 

Questão: para se tornar um ser multidimensional, é preciso primeiro realizar o Si?

Vocês não podem aceder à multidimensionalidade sem realizar o Si.

É impossível. 

Não há acesso possível para a multidimensionalidade fora do Coração. 

Mas vocês podem muito bem realizar o Si, viver a Alegria e o Fogo do Coração, ao mesmo tempo decidindo
permanecer nos mundos de 3ª Dimensão Unificada.

É a sua escolha. 

Mas, geralmente, essas escolhas não são escolhas lúcidas e conscientes.

Elas estão ligadas aos medos que não tiveram êxito para se extirpar do seu inconsciente, se gostarem dessa palavra
aí.

Elas estão ligadas aos apegos, e isso foi dito em todos os ensinamentos. 

Esse mundo é Maya, Ilusão.

São os apegos que os mantêm nesse mundo.

O dia em que não houver mais apego a esse mundo, vocês não têm mais razão de ali estar.

A título coletivo isso será tanto mais verdadeiro.

*** 

Questão: se nos abandonamos à Luz, os medos partem por si mesmos?

Necessariamente.

O abandono à Luz é a dissolução dos medos. 

Vocês vão «vencer», entre parêntesis, porque não é questão de combater. 

Ou vocês se abandonam, ou vocês não se abandonam.

Em um caso, é trágico, é o abandono ao ‘vazio’ e, portanto, a morte desse veículo.

No outro caso, é o abandono à Luz. 

E o abandono ao vazio não é a mesma coisa que o abandono à Luz. 

Portanto, obviamente, para viver o abandono à Luz não basta enunciá-lo intelectualmente,isso deve se encontrar e se
verificar na sua vida, no seu corpo, a cada minuto, a cada sopro. 

É uma realidade Vibratória, não é um mecanismo que aconteça unicamente na cabeça, porque, sem isso, vocês
poderiam decidir na sua cabeça: «aí está, eu sou multidimensional». 



Será que aí vocês são?

Não.

Apenas a Vibração é que pode conferir a multidimensionalidade. 

Mas, ainda uma vez, há seres que, com todo conhecimento de causa, se abriram à Luz e decidem permanecer em um
corpo em carbono, porque eles não superaram algumas coisas. 

Será que eles são criticáveis por isso?

Não.

Isso quer dizer, simplesmente, que esses seres, com ou sem o corpo, serão transportados, alma-Espírito, ou corpo-
alma-Espírito, em outros universos Unificados. 

Portanto, com esse corpo ou sem esse corpo, isso não tem qualquer diferença, porque eles serão obrigados a passar
por algumas etapas de depuração, para refazer, de algum modo, se quiserem, os ciclos.

Mas não são os ciclos como nos universos dissociados. 

Os mundos Unificados, mesmo em carbono, que não foram falsificados, são mundos em que não há predação e,
portanto, onde o sofrimento não existe, onde a ‘trama astral’ é pura.

Ela não é poluída pelos predadores. 

E, portanto, onde tudo se desenrola segundo a harmonia e a beleza. 

Mas, ainda uma vez, não é a multidimensionalidade. 

É uma coisa o ser consciente da Fonte (pelas Vibrações e pela Alegria).

É outra coisa penetrar nas esferas da Eternidade. 

Alguns, também, não têm o direito de aceder à Eternidade no momento, sem isso, eles não voltariam.

Mas isso já lhes disseram. 

Há seres que, durante as meditações de 19h [16h – horário de Brasília], vão sentir como se fossem apertados nos
tornozelos ou nos pulsos, por vezes nas pernas ou nos braços.

Eles não têm o direito de partir, porque, se eles partissem no Estado de Ser, não voltariam. 

Ora, como nós sempre dissemos, os Arcanjos e nós também, nós temos necessidade de vocês aqui. 

Por conseguinte, vocês podem muito bem ter feito a escolha do Estado de Ser e da multidimensionalidade e ali não
aceder por enquanto, porque vocês são retidos pela ‘missão’, pelo ‘sentido de responsabilidade’, nesse corpo, nesta

Vibração de Alegria, mas vocês não podem dele sair. 

Há seres que podem sair, cada vez mais numerosos, tanto de modo transitório excepcional, como de modo regular.

Enquanto que aqueles que escolheram a 3ª Dimensão dita Unificada, progressivamente e à medida das semanas,
vão perder o que se chama a ‘Vibração do Coração’, que é a Vibração de acesso ao Estado de Ser. 

Aqueles que, em contrapartida, ainda não viajaram no Estado de Ser, mas que abriram as Coroas e que sentiam
menos o Coração, vão senti-lo cada vez mais.

É tão simples assim.

É um problema de drenagem, vejam vocês, não é complicado.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes agradeço por todas essas questões muito inteligentes que me permitiram, como vocês observaram, re-
situar o seu instante presente na trama do que acontece sobre esta Terra. 

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe.

************ 
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de reencontrá-los após tão pouco
tempo. 

Então, caros amigos, todas as minhas Bênçãos.

*** 

Questão: é possível que a Onda Galáctica ocorra antes dos 3 dias e 3 noites?

Então, cara amiga, a Onda Galáctica está já, vocês estão, como dizer..., plenamente dentro, mas vocês não estão no
meio. 

Isso quer dizer que já desde vários meses, as partículas Adamantinas da Onda Galáctica e os raios Gama que estão
ligados à irradiação da Fonte, que constituem a Onda Galáctica, estão penetrando a periferia desse sistema solar já

desde este verão [inverno no hemisfério sul] e começou agora a penetrar, eu diria, os planetas do sistema solar
exterior. 

Bem.

O que quer dizer que os efeitos da Onda Galáctica já são perceptíveis.

Eles são perceptíveis para alguns humanos, mas também para a Terra, através de tudo o que vocês observam. 

Então, a Onda Galáctica, há as datas que foram dadas, em particular pelo calendário Maia.

Obviamente, aqueles que conhecem desde muito tempo esta data haviam baseado todo o plano deles de dominação
e de escravidão da humanidade em circunstâncias cataclísmicas ligadas, não à Onda Galáctica para eles, mas

ligadas ao que foi chamado de Hercobulus (Hercólubus) ou Némésis (Nêmesis), ou seja, a Anã Marrom [Naine Brune],
companheira desses sistemas solares nos quais estamos. 

Bem.

Portanto, eles sabiam pertinentemente que todos os 25.920 anos se reproduzia um cataclismo importante sobre a
Terra, que destruía toda forma de vida.

Eles haviam então antecipado, porque eles conhecem isso desde muito tempo, e «calculado», o plano deles nesta
data de aniversário dos 25.920, que caía em 21 de dezembro de 2012. 

Uma data da qual, agora, muitas pessoas, através dos filmes, através dos escritos, através dos pesquisadores,
conhecem a importância. 

O.M. AÏVANHOV – 21 de novembro de 2010
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Toda a sutileza da Confederação Intergaláctica da Luz foi antecipar esta data para, de algum modo, frustrar o avanço
(*) dos fantoches, não é? 

É exatamente o que aconteceu, uma vez que pudemos (para aqueles que seguiram o cenário, não é?)
eliminar [blackbouler] (eu adoro essa palavra), eliminar Nibiru, ou seja, a embarcação dos Annunaki. 

O que era essa embarcação dos Annunaki?

É uma embarcação metálica de um tamanho considerável, bem maior do que a Terra, que estava em órbita ao redor
de Némésis / Hercobulus e que, devido à aproximação de Hercobulus, provocava, por sua rotação e pela passagem
na «proximidade» da Terra, um reforço do que se chamam as forças gravitacionais, nas quais vocês estão fechados. 

No mês de agosto de 2009, quando houve a entrega das chaves Metatrônicas houve, ao mesmo tempo, uma
irradiação Gama, que foi focalizada (é a palavra exata) e condensada, dirigida diretamente sobre essa Embarcação,
que estava em aproximação e que foi, então, eliminada para bem mais longe, do outro lado, se querem, de onde ela

orbitava. 

O que quer dizer que jamais as forças de compressão gravitacional se reproduzirão neste planeta. 

Desde aquele dia, desde o mês de agosto de 2009, a Luz se estabelece sobre esta Terra. 

Agora, é verdade que, de modo sincrônico, em algum lugar, há a chegada de Hercobulus e há a chegada da Onda
Galáctica.

A Onda Galáctica, os raios gama, vocês devem compreender que é a verdadeira Luz constituída das partículas
Adamantinas. 

Vocês, o que vocês observam, é algo de terrível, porque provoca mutações genéticas, penetra todos os tecidos,
isso... como dizem seus cientistas... ioniza todos os tecidos e provoca a morte dos tecidos em carbono.

Mas isso permite revelar a Luz. 

Então, obviamente, vocês penetram nesta Onda Galáctica. 

Aliás, desde muito numerosos anos, eu o disse ontem, eu anunciei que o conjunto dos grandes acontecimentos
planetários ocorreria a partir do momento em que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico estivessem todos

novamente acesos.

É efetivamente o caso, já desde este ano. 

Agora, como vocês sabem, a maior parte está em pré-erupção, em erupção ou em pós-erupção, o que traduz os
movimentos extremamente importantes ao nível do planeta. 

Então, sim, obviamente, a Onda Galáctica já está aí. 

Agora, e como o sabem, não é a Onda Galáctica, nem Hercobulus que dão os quadros precisos da ação da Luz e da
ação da Anã Marrom, que foi separada do verdadeiro Sol.

Dão um quadro temporal específico, que é um tempo astronômico, ao qual deve responder um tempo planetário
humano ligado à 3ª Dimensão dissociada.

E, nesse quadro, é a Terra, e unicamente a Terra, quem decide. 

A Onda Galáctica, vocês já estão dentro. 

Agora, o afluxo das partículas Adamantinas, como o sabem também, é regulado pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica.

É preciso ajustar a boa dose sobre a Terra.

Demasiado, e transborda, isso quer dizer que não está bom.

Não o bastante, não vai rápido o bastante, não está bom tampouco. 

Portanto, há um ajuste que se faz e que depende, é claro, de seu trabalho para vocês, como humanos, sobre
a Merkabah interdimensional coletiva. 

Quer dizer que, se vocês decidem, onde quer que estejam sobre este planeta, que a Ascensão é amanhã, vocês
podem desencadear, vocês mesmos, a Ascensão amanhã. 

Não há mais qualquer limite, são vocês, como seres humanos, coletivamente religados com
a Merkabah interdimensional coletiva que, em acordo com a Terra, podem desencadear o movimento final. 

Vocês são, portanto, responsáveis por sua própria evolução.

Então, agora, quem vai dar o sinal?

 Será que é um humano, será que é a Confederação Intergaláctica, será que é um Arcanjo, será que é o povo
intraterrestre, será que é a própria terra que vai anunciar, pelos seus abalos e pelo seu pré-basculamento dos polos,

a Verdade do que vai chegar? 

Nós não sabemos mais do que vocês, mas nós sabemos, é claro, como o dissemos, uns e outros, ontem, que é algo
que acontece agora. 

No agora, compreendam, pode ser imediatamente, enquanto se está aí, como pode ser, o mais tardar, daqui até o
final do próximo ano. 



Portanto, isso quer dizer que vocês estão num período em que, efetivamente, o cenário, tal como foi escrito pelos
profetas do antigo tempo, e mesmo através do que foi visto hoje pelas pessoas que acessaram o Estado de Ser ou,
em todo caso, a memória do Éter, de algum modo, que não é a memória do astral, que acessaram, pelas percepções

novas e os novos corpos o que vai acontecer, veem essas imagens. 

Mas as imagens mudam dia a dia. 

Mas, o que é importante compreender é que, agora, o fruto está maduro, e ele pode passar na Dimensão nova de um
instante para o outro. 

É claro, há datas limites, há reuniões que lhes foram dadas.

Por exemplo, Maria marcou reunião com vocês para 17 de dezembro, às 21h [hora francesa – 18h no horário de
Brasília], mas, se necessário, será antecipada. 

Não é uma reunião fixa que vai determinar a evolução da Terra, é a própria Terra e vocês todos reunidos
pela Merkabah interdimensional que trabalham para isso. 

Portanto, os 3 dias, eles irão ocorrer, eles não irão ocorrer, de maneira, como dizer..., preliminar ao basculamento dos
polos?

Se preciso, eles não irão ocorrer. 

Se um número suficiente de seres humanos tiver este impulso do Espírito para ir para o Estado de Ser, então, tudo
pode ocorrer agora, doravante, extremamente rápido, de um minuto para o outro. 

Tudo está pronto. 

O Arcanjo Uriel, vocês sabem, está muito presente, o Cristo está agora presente em seu Éter, tal como ele partiu, e
tudo pode se realizar de um minuto para o outro. 

Vocês estão, como eu digo a cada vez, dentro, mas aí, até o pescoço.

Na Luz, hei, não na caca.

*** 

Questão: uma Vibração no nível da Coroa da cabeça pode estar ligada à Vibração do Coração?

É exatamente a mesma coisa, dado que, na Coroa da cabeça há a imagem da Coroa do Coração. 

O ponto ER, que corresponde ao 9º corpo, e no cabelo de Buda há a Coroa Radiante da cabeça, ao centro, a Coroa
Radiante do Coração. 

Portanto, é normal que, a um dado momento, pela irradiação, por exemplo, de um Arcanjo ou de Um Amigo, vocês
tenham a capacidade para entrar em ressonância e para perceber diretamente no nível do Coração. 

E a cada dia, lembrem-se também do que dizia Sri Aurobindo, vocês têm a capacidade para receber diretamente as
partículas do Sol no Coração, sem passar pela cabeça.

É uma realidade Vibratória. 

Vocês vão constatar, por toda parte ao redor de vocês, cada vez mais seres que tinham dificuldade, mesmo se
estivessem abertos no nível da cabeça ou do sacro, para instalar a Vibração do Coração.

Isso começa. 

As quatro semanas que se chamam, eu creio, no calendário: «o advento», portam bem o nome, vocês vão poder
contar os dias e abrir cada dia as pequenas janelas do calendário.

Cada dia será uma surpresa.

*** 

Questão: qual é a diferença entre Vibração do Coração e Fogo do Coração?

Há uma diferença importante.

A primeira etapa da abertura do chacra do Coração (e do 9º corpo o mais frequentemente, atualmente, é conjunta) vai
se traduzir por uma pressão, uma ‘barra no peito’. 

Devido à ativação da nova Tri-Unidade, a inversão do Triângulo dito Luciferiano, hoje ativado no Coração, vai dar
pressões no peito.

Em seguida, vocês vão sentir Vibrações em turbilhão, ou ao redor do chacra, ou ao redor do que é chamada a Coroa
Radiante do Coração. 

Vibrações que seguem ritmos específicos, de acordo com seus humores, de acordo também com o humor do



cosmos. 

E, a um dado momento, esta Vibração será substituída por uma sensação indefinível, primeiramente de respiração.

É como se o coração, ao invés de bater, se põe a respirar.

E é bem o Coração e o chacra do Coração que se põe a respirar. 

Naquele momento, o Fogo chega.

É um Fogo que corresponde a agulhadas extremamente rápidas ou Vibrações extremamente rápidas com um Fogo
devorando, mas que não queima. 

É muito difícil explicar com palavras, enquanto vocês não o viveram.

Aqueles que o viveram compreendem perfeitamente esta expressão do ‘Fogo do Coração’. 

Isso pode dar um verdadeiro calor no corpo.

É um Fogo que consome, ele consome simplesmente o que eu chamaria as partículas falsificadas de carbono e lhes
permitem agregar, literalmente, as partículas Adamantinas ao nível do ‘canal do Éter’, do Sushumna, do canal da

Coroa Radiante do Coração e do ‘canal de Cristal’ e, em seguida, na escala do corpo inteiro. 

Esse processo, que se realizava de modo extremamente lento há ainda alguns anos (mesmo para aqueles que foram
os «primeiros»), vai hoje muito rapidamente. 

Isso quer dizer que vocês podem passar, de um dia para o outro, de um período de pressão no peito para a
percepção do Triângulo da Tri-Unidade ou simplesmente para a percepção da Coroa Radiante e se estabelecerem

espontaneamente no Samadhi o mais alto, na Alegria Interior que acompanha sempre o Fogo do Coração. 

Mesmo se a Alegria possa acontecer, para alguns, no fundo de um leito, com dores terríveis por toda parte.

Isso não retira a Alegria.

*** 

Questão: sentir uma Vibração diferente à direita e à esquerda é um sinal de desequilíbrio?

Do corpo sim, é um desequilíbrio.

No nível dos chacras, não. 

Há alguns seres, por exemplo, que percebem mais as Estrelas do lado direito.

Outros, do lado esquerdo.

Outros, no nível do chacra do Coração, nesse momento, em particular, vão sentir pressões muito fortes de um lado ou
do outro, que correspondem ao trabalho nos chacras de enraizamento da alma / Espírito, nos pontos Cristo / Miguel,

mais de um lado do que do outro. 

Cada indivíduo vive diferenças específicas. 

Agora, a diferença de percepções de alto ou baixo, de um lado ou do outro do conjunto do corpo, geralmente, é uma
defasagem do conjunto do corpo etéreo.

É independente dos processos atuais.

Os processos atuais não podem descentrar, bem ao contrário, eles centram e alinham.

*** 

Questão: a que corresponde o fato de sentir como um segundo Coração no lado direito do peito?

Mas porque no chacra do Coração há uma haste que passa da parte de trás para frente, portanto há, geralmente, no
nível da vértebra chamada D5, a 5ª vértebra dorsal, o ponto de entrada das energias do canal do Éter. 

Vocês sabem, o Sushumna (canal do Éter) está forrado, doravante, para os ‘mutantes’,

[NOTA: os mutantes são aqueles que ativaram, já desde alguns anos, o despertar da Kundalini. Eles receberam o Espírito
Santo, eles têm as bainhas dos chakras perfuradas. Eles se uniram, pela energia do Espírito Santo, à energia da Kundalini, e

essas duas energias se elevaram ao mesmo tempo, ativando os novos corpos e lhes conferindo o status do que eu tenho
denominado ‘mutante’, mas são seres totalmente despertos. OMRAAM (09.05.2009)]

 pelas partículas Adamantinas e são essas partículas Adamantinas que se agregaram no canal do Éter, que penetram
atrás, no meio do Coração, e pelo ponto que foi dado por Mestre Ram. 

É um protocolo que foi dado há algum tempo, concernente, justamente, à ativação de alguns circuitos ao nível do
Coração e esse ponto extremamente preciso e sob a 5ª vértebra dorsal (**). 



Após, como foi dito, e eu o disse ontem também, isso pode, por vezes, difundir lateralmente, mas isso são também
outros circuitos que se ativam. 

Pelo momento, vocês têm os circuitos, Anael lhes falou ontem sem lhes dizer a totalidade. 

Há as correspondências e as ressonâncias, obviamente, entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do
Coração, ponto por ponto. 

Há 6 pontos que foram dados por Mestre Ram.

Há também 12 pontos ao nível da cabeça.

Há, obviamente, 6 pontos posteriores e vocês começam a perceber e a sentir alguns desses 6 pontos posteriores. 

E eu não os darei hoje, senão vou me fazer incendiar por Um Amigo...

***

Questão: nos protocolos ligados às Estrelas de Maria, se sentimos dores na parte de trás da cabeça, isso
corresponde a um bloqueio?

Não há qualquer bloqueio.

As energias podem ser extremamente violentas, atualmente, no nível de algumas das Estrelas da cabeça. 

Vocês vão se aperceber, por exemplo, de que alguns vão sentir queimação em Ki-Ris-Ti.

Outros vão sentir um peso de chumbo, no momento das meditações, sobre o Triângulo da Terra, atrás, entre Ki-Ris-
Ti, Visão e OD, que darão, se quiserem, sensações de peso muito intensas. 

Outros vão sentir mais os pontos adicionais, ligados ao basculamento do Triângulo Luciferiano e, outros ainda, vão
sentir os pontos laterais.

É perfeitamente normal, não há bloqueio. 

A partir do momento em que vocês sentem essas energias ao nível da cabeça, não se pode falar de bloqueio. 

Os únicos lugares onde podem existir bloqueios, mas que vão se resolver por si, pelo que se chama a agregação das
partículas Adamantinas sobre o canal mediano da coluna vertebral, as pessoas que, por exemplo, tiveram acidentes

ao nível do sacro, ou ao nível de fraturas vertebrais, podem sentir, efetivamente, dores, inflamações. 

Mas não é, propriamente falando, um bloqueio das energias espirituais.

É justamente ligado à ‘ação das energias espirituais’, mesmo se é inflamatória, que vão provocar um afluxo de Luz
Vibral sobre as zonas que foram fraturadas ou que estão demasiado doentes, portanto, isso vai se arranjar pouco a

pouco, mesmo se, no momento, isso possa dar dores por vezes bastante fortes. 

Portanto, nenhuma inquietude a ter. 

Lembrem-se da palavra mestre: a Luz é inteligente e ela segue sua Consciência.

Exemplo: vocês pedem à Luz para se colocar em tal lugar, ela ali irá.

Não é uma oração, é somente um pensamento consciente ligado à Atenção e à Intenção de colocar a Luz Vibral em
tal lugar.

É tão simples assim.

*** 

Questão: o ponto AL corresponde à Atenção?

Há dois quadros referenciais que lhes foram dados. 

Atenção para não fixar as coisas. 

O ponto AL está ligado ao Fogo.

Ele está ligado, efetivamente, à Atenção. 

O ponto OD está ligado à Terra.

Ele está ligado à Intenção, à manifestação da Intenção sobre a Terra. 

O ponto IM está ligado ao Ar e o ponto IS está ligado à Água. 

Aqui, você tem, à esquerda, a Ética, à direita a Integridade. 



Mas você pode girar esta Cruz em 90º.

Portanto, não fixe as coisas. 

De qualquer modo, as Estrelas, mesmo se os pontos são pontos de Vibração que foram atribuídos, mas, como vocês
começam a perceber, tudo isso gira. 

E os pontos AL vibram ainda aqui, mas alguns o sentem aqui, não é?, devido à reversão. 

Do mesmo modo, há uma ‘alquimia’ que se cria no nível dessas 12 Estrelas, porque fala-se de Coroa Radiante da
cabeça. 

Ao nível do Coração, será a mesma coisa. 

Há pontos periféricos que estão nas costas, que vão sofrer alquimia juntos.

Portanto, não fixe as coisas. 

O ponto AL é a focalização da Atenção, mas isso pode ser também a Ética, ou seja, o que vai guiá-los.

Tudo depende do que vocês chamam de Ética, de Integridade e do lugar onde vocês se colocam. 

Se, para vocês, a Ética for o seu primeiro movimento [primum movens], digamos, quer dizer, a sua primeira Intenção, se
quiserem, consciente, o ponto Ética vai se deslocar sobre o ponto AL. 

Aí está como isso funciona. 

E, naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês não têm 90º, vocês têm uma transmutação que se faz. 

Vocês têm, naquele momento, Ética aqui, Integridade sobre OD,  Ética, portanto sobre AL e, naquele momento,
a Atenção vem sobre IM e a Intenção vem sobre IS.

Não são os elementos que mudaram de lugar, mas os ‘atributos’ dos elementos, ligados aos 4 Pilares, que se
modificam.

*** 

Questão: ao que corresponde o fato de sentir, de modo intermitente, sensações de calor no nível do sacro?

É normal.

No que concerne ao sacro, é o Fogo da Terra. 

Ora, há ondas telúricas e circulações enormes que se produzem, nesse momento mesmo, no nível do magma.

Há uma redistribuição do magma Terrestre que está ligada ao basculamento dos pólos, que se vê através dos
movimentos das grandes placas tectônicas de todo o planeta, que estão se movendo. 

Em momentos específicos, vocês vão se aperceber de que o sacro se põe a Vibrar, a aquecer muito forte, mas que
não é constante e que vocês não têm a mesma ação como a que vocês podem ter no seu próprio Coração ou na

Coroa Radiante da cabeça, ou no nível do sacro. 

Lembrem-se de que vocês foram conectados, desde pouco tempo, devido à liberação do núcleo cristalino Terrestre,
vocês estão reconectados ao núcleo cristalino Terrestre, ao que se chamam de ‘raízes Intraterrestres’, de maneira

Vibratória e bem real. 

E, portanto, vocês estão sujeitos às Vibrações da Terra e ao movimento do magma da Terra, quando outras cadeias
de vulcões vão se reacender. 

Naquele momento, vocês sentirão também, ao nível de suas costas, essas pressões de Fogo, porque, pelo sacro,
vocês são religados também às suas raízes Intraterrestres pelos pés, mas vocês são, sobretudo, religados à

circulação do magma ao nível da Terra. 
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Portanto, é perfeitamente lógico. 

É muito mais fácil dirigir, pela Atenção, a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, para aqueles que a percebem, do
que ao nível do sacro. 

Mas vocês podem também agir sobre isso, quer dizer, por exemplo, se seu sacro se torna demasiado caloroso e
demasiado quente, pode-se também, atenção aí, despertar tudo o que não foi resolvido ao nível do 1º chacra, ou

seja, tudo o que está ligado à esfera sexual, ao desejo, à sensualidade. 

Eu não falo do amor entre os seres, mas eu falo verdadeiramente de despertar de forças da Kundalini, que não
conseguem subir, com sonhos bizarros, sonhos de orgias, sonhos de orgasmos espontâneos, mesmo simplesmente,

mas que traduzem unicamente um desequilíbrio naquele nível, hein! 

Aí, naquele momento, isso quer dizer que a estase, ao nível do sacro, é muito demasiadamente importante. 

Portanto, vocês podem perfeitamente, aí também, se deitar sobre as costas, ou seja, colocar-se na pressão sobre as
costas, focalizar sua Atenção sobre o sacro e pedir à Luz Vibral para fazer voltar a subir esta energia para o Coração.

E aí, isso irá obedecer, sobretudo nos momentos em que estiver muito forte.

*** 

Questão: sinto o sacro de maneira dolorosa e a dor desce igualmente no nível das pernas. Por quê?

Perfeitamente.

Quando não consegue subir, desce. 

Isso se chama de ‘fugas’ da Kundalini.

É necessário fechar a torneira de baixo e abrir a torneira de cima. 

Do mesmo modo que poderia ali haver resistências ligadas ao medo ou à abertura ao nível do Coração, no nível do
sacro, é uma série de resistências que atinge o que se chama de 1º chacra. 

Não é unicamente a sexualidade, pode ser também o apego ao seu próprio corpo de carbono. 

Portanto, aí, é preciso fazer o que eu disse com relação ao trabalho no sacro e também focalizar a atenção, a
Consciência, sobre o chacra do Coração, cada vez mais. 

Isso irá permitir fechar a torneira de baixo e voltar a subir para o Coração.

Não é um bloqueio.

É, se quiser, o período de depuração que você vive. 

Mas é preciso estar bem consciente disso e não deixar se tomar por impulsos, quaisquer que sejam.

*** 

Questão: na meditação, sinto por vezes impaciência nos membros, que me incitam a levantar. Ao que isso
corresponde?

Então, cara amiga, a partir do momento em que os espaços de meditação podem desembocar em fenômenos ao nível
dos membros, sejam sensações de atrito ao nível dos tornozelos, os laços, para impedi-los de decolar, sejam

sentimentos de dormência ou de Vibrações nos membros ou seja, como você descreve, fenômenos de impaciência,
de necessidade de se mover, isso apenas faz traduzir um período de ajuste às energias e também, do mesmo modo,

que os laços que estão bloqueados, o fato de não ter o direito de decolar pelo momento, lamento. 

Isso significa que, nesse caso, será melhor continuar a meditação?

Sim, completamente.

Não há obstrução.

Mas, simplesmente, você não terá o direito de decolar, você não teve ainda o ‘visto’.

O passaporte está aí, mas é preciso o visto também.

Eu posso vender-lhe um visto (rs).

O que você chama de «visto»?

Oh, o que eu chamo de visto, é que não é o momento.

Quer dizer que, como nós o dissemos frequentemente, e nós somos muitos a dizê-lo, que vocês estão



verdadeiramente no limite do ponto de ruptura do equilíbrio do carbono, quer dizer, da matriz. 

Mas vocês devem esperar a Terra, e vocês devem esperar alguns de seus Irmãos e Irmãs. 

Todo o trabalho que vocês fazem, cada dia que passa doravante, é importante, porque ele permite à Luz se fusionar,
cada vez mais, no seu ambiente e no conjunto do planeta. 

E nós esperamos, e vocês devem esperar também, sem serem os salvadores, compreender que, quanto mais os
humanos estiverem prontos para fazer essa viagem ao Estado de Ser, melhor isso irá valer para todo o mundo. 

Aí está, portanto, o seu trabalho no momento, ele é aqui. 

Sem isso, se seu trabalho não fosse aqui, vocês já teriam partido, não é?

O visto é isso.

*** 

Questão: qual é a melhor atitude a ter durante a meditação de 19h00 [16h00 no horário de verão de Brasília]?

Fazer o que lhes é pedido, nada mais.

Esta questão é interessante, porque ela chama outra resposta também. 

Lembrem-se de que a Merkabah interdimensional é o que acontece atualmente sobre a Terra, é a penetração dos
espaços interdimensionais, quer dizer que, no Espírito, mesmo se o corpo estiver ainda aí, no nível de sua

Consciência, vocês não estão mais limitados por um fator temporal. 

Façam o ensaio, por exemplo, às 2 da manhã ou às 5 da tarde, de se dizerem: «eu me ligo à Vibração da meditação
de 19h».

E vocês verão que terão exatamente o mesmo efeito do que quando vocês são sincrônicos. 

Isso é algo que é muito importante a apreender, porque vai se tornar cada vez mais verdadeiro. 

Vocês têm a possibilidade, como estão religados a esta Merkabah e às Dimensões supralumínicas, não é?, às
partículas Adamantinas, vocês escapam, já, ao nível da Consciência, da linearidade do tempo. 

Por exemplo, muitos seres humanos fazem hoje os Casamentos Celestes (***) e se juntam a vocês, e vivem a mesma
coisa que vocês viveram, em tempo real, naquele momento. 

Porque vocês saíram do tempo. 

Portanto, se vocês não têm tempo de fazê-lo às 19h [16h no horário de Brasília], vocês devem apenas colocar sua
19h em outra hora. 

Isso alimentará, do mesmo modo, a Merkabah interdimensional coletiva e isso os alimentará também, do mesmo
modo. 

A energia que vocês constroem doravante com a Merkabah interdimensional coletiva não é cumulativa, mas, a cada
vez, há partículas Adamantinas que vêm se agregar nesta Merkabah interdimensional, mas que são chamadas

também sobre a Terra. 

Elas estão na periferia, no Éter, no nível da magnetosfera e no nível, até mesmo, da ionosfera. 

Quando vocês fazem esse trabalho de conexão das Estrelas ou do Triângulo Tri-Unitário, se vocês o sentem, vocês
chamam, literalmente, essas partículas Adamantinas.

Vocês as chamam para vocês, mas vocês as colocam à disposição dos seres humanos que estão no caminho. 

Portanto, não é um papel de salvador, é o verdadeiro trabalho da Luz.

Mas vocês não estão limitados pelo horário de 19h [16h em Brasília].

*** 

Questão: o trabalho da Luz seria facilitado se colocássemos menos questões?

Totalmente. 

É preciso compreender uma coisa, eu já disse, mas eu creio que é importante. 

Muitas pessoas podem se colocar a questão: «mas por que tantas questões?».

A questão é um meio, se querem, de ir além da questão e dar respostas que não lhes concernem, a vocês, aqui, mas
talvez a dezenas de milhares de outras pessoas em outros lugares.

Isso é importante. 



Porque, por exemplo, se você está completamente só em seu canto, nos extremos remotos de não sei qual país e
você tem Vibrações, você não sabe o que é.

Você vai ser dirigido para compreender o que você vive. 

Nada acontece, jamais, por acaso. 

Há 25 anos, quando os primeiros seres começaram a viver a mutação em curso, quando as novas frequências
justamente começaram a se ativar, em agosto de 1984, os primeiros seres que começaram a ter dores de cabeça,

zumbidos nos ouvidos, o que eles fizeram?

Eles foram ao médico. 

Eles criam [acreditavam] ter tumores na cabeça.

E para aqueles que eram espirituais, eles pensavam estar subjugados ou possuídos. 

Mas, hoje, todo o mundo sabe o que significam esses sintomas. 

Em todo caso, eu espero, entre as pessoas ligadas. 

E há pessoas que continuam a vivê-los, sem saber o que é.

E bem, tanto melhor para elas.

Talvez elas não necessitem de resposta.

Não é a resposta que dá a Ascensão, hein, não é a compreensão, nós sempre dissemos isso.

É a Vibração.

*** 

Questão: por que erro frequentemente de caminho, dando-me conta bem mais tarde?

Isso está ligado à transformação do funcionamento de seu cérebro, que é, ele também, bem real. 

Vocês sabem que o cérebro humano e os comportamentos humanos estão diretamente em ressonância com o que
acontece sobre a Terra e no Sol. 

Dado que o Sol se modificou, dado que a frequência de ressonância Schumann se modificou profundamente sobre a
Terra e que ela tende para um campo zero, seu cérebro segue o movimento e, portanto, vocês vão se aperceber que

se tornarão «doidinhos» («neuneu»). 

Não é a velhice, é um modo de transformação da Consciência em que vocês podem permanecer (vocês vão se
aperceber disso, se é que já não é o caso) horas no mesmo lugar sem nada fazer e vocês têm a impressão de que

permaneceram 5 minutos e um tempo louco passou. 

E às vezes, vocês dirigem, vocês entram em vocês e vocês se reencontram talvez a 100 Km depois do destino. 

Do mesmo modo, os seus comportamentos se modificam. 

Vocês não podem mais assistir televisão (enfim, eu espero para vocês), vocês não podem mais ler, etc., etc.. 

E, em contrapartida, vocês têm acesso a outras informações.

Mas isso é a multidimensionalidade da Consciência, onde o cérebro e, sobretudo desde menos de um mês, onde a
irradiação do Sol não passa mais diretamente pela cabeça, mas chega diretamente ao Coração.

Isso faz uma grande mudança para o funcionamento do cérebro. 

E é apenas o início, vocês não viram nada. 

O dia em que vocês souberem mais, como vocês dizem, isso quer dizer que vocês estão passando no Estado de Ser. 

***

Questão: o mental pode falsificar as sensações que podemos receber?

O mental não, mas emoções sim. 

E, aliás, é a ‘grande armadilha’ do que se chamam de energias Luciferianas. 

As energias Luciferianas são percepções energéticas reais, que evoluem num modo profundamente diferente das



energias Supramentais. 

Em resumo, há um tipo de energia que se chamam as energias eletromagnéticas ou magnéticas, etéreas.

E há as energias que se chamam Supramentais.

O mental dificilmente tem acesso à energia.

O emocional, extremamente facilmente. 

Quer dizer que basta, para um ser humano, desencadear uma emoção (e vocês conhecem todos isso) para sentir
uma energia. 

Por exemplo, vocês se apaixonam.

O que acontece?

Vocês se arrepiam. 

Será que é o Supramental?

Não, são suas emoções.

Isso está ligado ao complexo físico-etéreo inferior. 

O mental nada tem a ver com isso.

Mesmo se é o que vocês poderiam chamar, não sei, uma alma irmã, uma chama gêmea ou um reencontro mega-
cósmico. 

Isso permanece e residirá sempre do ‘astral’, ou seja, energias eletromagnéticas que dão uma característica de
energia específica, que pode circular rapidamente, que dá uma corrente de ar. 

É por isso que jamais nós empregamos a palavra ‘energia’, nós escolhemos a palavra Vibração ou Luz Vibral, porque
as características são profundamente diferentes. 

Então, muitos seres humanos se deixaram embarcar pelas energias ditas eletromagnéticas da qual participam, vocês
compreenderam, as energias sexuais, da qual participam as energias da sedução, da qual participam as energias

das emoções. 

A energia Supramental nada tem a ver e nada tem a fazer, e não pode ser comparada de modo algum à energia
emocional. 

Dois mundos totalmente diferentes. 

O que é a emoção?

É o que põe em movimento, é uma reação. 

A emoção está ligada ao Fogo por atrito, ou seja, à ação/reação, lei de ação/reação, lei da matriz. 

O Supramental é uma energia que Vibra ao nível Supramental, é uma Vibração e ela se traduz pelo acesso a níveis
de Consciência profundamente diferentes. 

Se, agora, uma energia Supramental lhes dá vontade de ter uma relação sexual, não é a energia Supramental,
certamente não.

É preciso efetivamente fazer a diferença.

Todas as escolas iniciáticas Luciferianas são baseadas nisso, na energia. 

Ao que está ligado o 3º olho?

Vocês sabem que os chacras estão ligados 2 a 2.

O primeiro chacra está ligado ao 4º chacra.

O 2º chacra está ligado ao 5º chacra. 

E ao que está ligado o 3º olho?

Ao plexo solar, às emoções. 

Ao que está ligado o Coração?

Ao 7º chacra. 

Portanto, à Coroa na Coroa do 4º ao 7º, é normal. 

E a Coroa do 3º olho Luciferiano, no 3º chacra, é também normal. 

Vocês têm a distinção fundamental entre o que é da ‘ordem do Supramental’ e o que é da ‘ordem do emocional’,
chamada também de Prometeica ou Luciferiana.

A sede das emoções é o fígado. 



O mito de Prometeu, eu os engajo a reler, é a águia que vem comer o fígado todas as noites e que obriga o corpo e o
fígado a se reconstituírem energeticamente. 

É o mundo da matriz, que os impede de aceder ao Coração. 

A passagem do ego ao Coração se faz pela Porta Estreita.

É a Crucificação.

É o final da Ilusão Luciferiana, é não mais estar no olho do 3º olho, mas estar na Coroa de Glória e da Redenção.

É Vibrar pelo Coração e não mais pelo ego. 

Vocês veem porque chamamos a isso Vibração ou Luz Vibral?

Não é mais a energia, no sentido em que vocês entendem, ao nível humano.

Nada tem a ver. 

E muitos seres se fazem ainda enganar por essas energias ditas espirituais Luciferianas. 

Tanto que falarão a vocês de abertura do 3º olho.

O 3º olho é uma falsificação da Coroa. 

Olhem, mesmo nos textos Védicos, mesmo na época de Patanjali, os ‘Yoga Sutras’, os textos os mais autênticos, eles
falam de duas pétalas de Ajna chacra, certo?

Ora, vocês não acham bizarro que todos os chacras giram em círculo, mas aquele, ele não gira, apenas faz duas
pequenas faixas?

Bem, evidentemente, uma vez que foi ‘falsificado’. 

Agora ele gira, ele está restabelecido.

Vocês veem a diferença? 

E mesmo nas tradições, vocês foram fechados na Ilusão Luciferiana.

Então, as forças espirituais ilusórias tiveram bonito jogo de ativar o 3º olho e muitas escolas iniciáticas falam do 3º
olho. 

Mas o 3º olho não é espiritual, ele é Luciferiano, uma vez que é limitado pelo Bem e o Mal, o que vocês chamam de
‘julgamento’ e de ‘discernimento’.

Portanto, energia eletromagnética e energia dita astral, de um lado.

Do outro lado, outra gama de frequências e de luz. 

Num caso, é a luz da emoção, é a luz do prana, é a luz da sedução da vida (sem lado negativo nessa palavra, hein,
eu entendo efetivamente, sedução, seduzir, isso quer dizer atrair). 

E, do outro lado, liberação.

Não atração e gravidade, não ação/reação, mas ação de Graça, Luz Vibral, liberação, Alegria (e não prazer). 

E todas as palavras que nós escolhemos juntos, no nível dos Melquisedeques (a noção de Luz Adamantina, a noção
de Luz Vibral, a noção de Estado de Ser), todas essas palavras foram escolhidas com extrema vigilância, porque elas

são portadoras, como vocês sabem, de uma energia. 

E nós poderíamos ir muito longe com isso.

*** 

Questão: todos me dizem que eu não estou suficientemente ancorada.

Então, cara amiga, não ouça jamais os conselheiros. 

Há seres que vão dizer que você não está ancorada.

Por quê?

Porque eles estão na materialidade ou eles têm medo de que você decole. 

São as teorias «new age» de dizer: «precisa estar ancorado».

Mas vocês estão ancorados, uma vez que estão aí, não? 

Isso quer dizer o quê? 

Recoloque um pouco as coisas no seu contexto.

Qualquer um que faz tratamentos vai dizer: «você não está ancorado».

E vai querer ancorá-lo com as técnicas X ou Y. 



Alguém que não está ancorado é alguém que delira.

Mas você, se você vive estados multidimensionais, isso quer dizer o quê?

Que você está ancorado em uma outra realidade, que não é a ancoragem do 1º chacra, mas a ancoragem no nível do
que se chama de Intraterra. 

Em nome de que esta ancoragem na Intraterra, que lhe dá o impulso para Ascensionar, não é uma ancoragem?

É uma ancoragem em outra Dimensão. 

Agora, efetivamente, se você fosse incapaz, inteiramente, de efetuar suas ações quotidianas, poder-se-ia falar de
ancoragem. 

Quando eu digo que os conselheiros não são os pagadores, é que frequentemente as pessoas que lhe dizem isso
são pessoas que têm medo, justamente, das outras Dimensões.

Simplesmente.

Se vocês estão aí, é que vocês estão ancorados.

E eu falo tanto do corpo como psicologicamente, quando vocês vivem os processos energéticos que vocês vivem. 

Então, obviamente, aqueles que não os vivem e que estão na espiritualidade Luciferiana, vão sistematicamente lhes
dizer que vocês deliram, ou que vocês não estão ancorados, ou que vocês estão no ego, é a moda.

*** 

Questão: eu sinto, mas não consigo visualizar.

Cara amiga, a visualização é o quê?

Eu sei que na «new age» fala-se muito de «visualização», de visualizar tal Mestre, visualizar a Luz, visualizar a
Chama Violeta, a Chama Turquesa, a Chama Vermelha etc.. 

O que é que a visualização, que era, há ainda 10, 20 anos, considerada como o auge da espiritualidade, não é?

É a Ilusão Luciferiana. 

No Coração, não há necessidade de visualizar.

Há o conhecimento direto.

A visualização de olhos fechados recorre ao 3º olho e, portanto, a Lúcifer.

Nada mais, nada menos. 

Portanto, é preciso agradecer não visualizar.

Você é preservada de um grande perigo.

E não gracejo, de modo algum.

A atividade de visualização utilizada nas técnicas (que, aliás, depois de tudo, podem ser muito eficazes) está ligada
à Dualidade e a Lúcifer, a ninguém mais. 

Será que, quando vocês estão nas Dimensões Unificadas, no corpo de Estado de Ser, vocês têm olhos?

Não.

E, no entanto, vocês veem tudo. 

Como é que vocês veem?

Pelo Coração. 

Portanto, falar de visualização, hoje, com o que nós lhes desvendamos e colocamos em ligação ao nível Vibratório,
com vocês, é preciso bem compreender que é uma vantagem não visualizar. 

A visualização está ligada ao 3º olho e a nada mais.

E certamente não ao Coração. 

Portanto é preciso, sobretudo, não aprender.

E se vocês souberem fazer, vocês devem desaprender.

*** 



Questão: quando se percebe muitas coisas ao nível do Coração, mas não na cabeça, é um sinal de
desequilíbrio?

Não, é um sinal de realização.

*** 

Questão: ontem, após as efusões Vibratórias, tive vertigens, ao mesmo tempo me sentindo muito bem. Ao
que isso corresponde?

As vertigens estão ligadas à hiper-rotação dos chacras do Coração e da cabeça. 

O reajustamento às energias Vibrais, as modificações de percepção ligadas às vertigens, que muitos de vocês podem
sentir, não estão ligadas ao basculamento dos pólos, pelo momento. 

Elas estão ligadas ao basculamento de algumas estruturas existentes ao nível de seu cérebro e a uma redistribuição
da energia elétrica ao nível de, como eles chamam isso..., ao nível do ouvido interno. 

Os canais semi-circulares, que são responsáveis pelo equilíbrio no nível do ouvido interno, modificam-se muito
profundamente, uma vez que há sons que são ouvidos, que são ligados à construção do Antakarana, os Cordões

Celestes, que modificam, com isso, as estruturas Vibratórias reais, nos níveis neurológicos, nos diferentes setores do
cérebro. 

Portanto, as vertigens podem ser efetivamente bastante frequentes, assim como uma alteração de percepção de seus
próprios campos, a impressão se ser maior, de se bater (tropeçar) ou a impressão de ser menor.

Todas essas variações são normais.

*** 

Questão: quando as Vibrações do Coração se acompanham de visões, é melhor fugir delas?

Não, cara amiga.

Não deve confundir visualização (a visão do 3º olho) e a verdadeira visão desencadeada pelo Coração. 

Vocês têm a explicação que foi dada, maravilhosamente, por uma das Estrelas de Maria, que é No-Eyes, que
corresponde à Visão (****). 

A verdadeira Visão não está ligada ao 3º olho, ela está ligada ao ponto que está atrás e está ligada ao Coração, é
claro.

Não é de modo algum a mesma coisa que o fato de ver ou projetar uma visualização pelo 3º olho.

Portanto, é efetivamente ligada ao Coração e à ativação do ponto Visão.

Lembrem-se.

Frequentemente a palavra foi deturpada. 

Para o 3º olho fala-se de clarividência.

Mas isso não pode ser a clarividência, o 3º olho. 

A clarividência está ligada à Visão e à Clareza, que nada tem a ver com um ponto que não existe, que está ao centro
de Bem / Mal. 

Eventualmente poder-se-ia chamar julgamento e mesmo não discernimento, porque o 3º olho passa seu tempo a
julgar em bem e em mal. 

É o que se chama a ‘vontade de bem’, aliás, amplamente utilizada pelas escolas iniciáticas Luciferianas. 

Portanto, a verdadeira Visão é uma Visão cardíaca, ligada ao ponto Visão e ao ponto Clareza, que dão ‘Clari-Visão’.

E não ligada ao 3º olho.

***



Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, estou muito contente por ter podido acolher tantas questões.

Quanto a mim, eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos e eu espero revê-los em breve. 

Fiquem no melhor possível do mundo.

Até breve.

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

(*) – NDT: Tradução livre da expressão utilizada no texto original «faucher l'herbe sous les pieds», de origem no
século XIV, que significaria «impedir alguém de se guarnecer de meios de subsistência».

(Fonte: http://www.expressio.fr/expressions/couper-l-herbe-sous-le-pied.php)

*

(**) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

*

(***) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010

*

(****) – NO EYES (07.08.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/no-eyes-7-de-agosto-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-no-eyes-irma-da-divina

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=848

21 de novembro de 2010

(Publicado em 24 de novembro de 2010)

***

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

Postado por Célia G.

***
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*E BEM, CAROS AMIGOS...*

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101127_-_OMA.mp3

 E bem, caros amigos, estou muito contente de reencontrá-los neste espaço.
Vocês sabem, nesse momento, tenho muito a fazer e eu desço, aliás, cada vez mais frequentemente entre

vocês.
Então, caros amigos, primeiro, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos e eu rendo Graças por sua

Presença sobre a Terra e pelo seu trabalho nesse momento, referente às peripécias que vocês vivem, não é?
Então, todas as minhas Bênçãos os acompanham, as saudações dos Arcanjos, a saudação de muitas coisas e

de muitas Consciências Unificadas que se inclinam, neste momento, sobre esta Terra e sobre esse sistema
solar.

Como é do meu hábito, eu venho entre vocês para responder aos seus questionamentos, se possível, hoje,
referentes às coisas magníficas que vocês estão vivendo.

Então, caros amigos, eu lhes dou a palavra.
***

Questão: confrontado com várias doenças, eu passei o verão a «morrer» e não é que, no momento
em que me abandonei à Maria, eu fui curado? O que aconteceu realmente?

Caro amigo, há agora muitos anos que nós evocamos, uns e outros, os processos de transformação que vocês
vivem atualmente.

Alguns de vocês, mesmo em alguns caminhos espirituais, têm dificuldade de apreender e de viver o que o
Arcanjo ANAEL chamou de Abandono à Luz, quer dizer, de soltar, e do fato de decidir, conscientemente, que

o caminho necessitava, para vocês, para cada um de vocês, encarnados, deixar fazer a Luz em vocês.
Vocês foram, e nós fomos, todos nós, habituados a dirigir a nossa vida, qualquer que fosse nosso caminho,

com a ajuda do mental, com a ajuda da personalidade e para decidirmos ‘por nós mesmos’ o que nós
desejávamos em nossa vida.

A irrupção da Luz Vibral conduziu a humanidade, e irá conduzir cada vez mais a humanidade, ou para entrar
na resistência à Luz, ou para aquiescer à Luz, e é totalmente diferente.

Vocês sabem, no caminho espiritual tem-se o hábito de falar de Luz e os seres que estão no caminho,
quaisquer que sejam os processos, quaisquer que sejam os ensinamentos, seja o que for que vocês viverem

na vida, vocês têm o hábito, nesses diferentes esquemas, de decidirem por si mesmos e, portanto, de serem o
seu “próprio mestre”, ou seja, de decidir por vocês mesmos o que vocês queriam fazer na sua vida.

O paradoxo é que a Luz Vibral que se manifesta agora, que vai se manifestar cada vez mais intensamente na
superfície desta Terra, necessita, da sua parte, que vocês se abandonem à Luz, ou seja, que deve haver, de

algum modo, simbólica e concretamente, uma dissolução, uma Crucificação do ego e da personalidade.
Então, os seres que estão nesse caminho para a Luz Vibral, eu falei que a Luz vinha iluminar as zonas de

sombra.
Até agora era fácil colocar a poeira ou as zonas de sombra sob o tapete.

É como se, de um dia para outro, não houvesse mais tapete.
Portanto, somos obrigados a perceber, a sentir, para aqueles que estão encarnados, as zonas de sombra e,
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Portanto, somos obrigados a perceber, a sentir, para aqueles que estão encarnados, as zonas de sombra e,
portanto, as zonas de sombra são apenas os medos e as resistências.

Alguns seres humanos, efetivamente, passaram por provas importantes que têm apenas um único
objetivo, fazê-los abandonar-se à Luz.

Então, este Abandono à Luz pode tomar diferentes aspectos.
Ou é o Abandono puro à Luz Vibral, ou é representado por um arquétipo ou por uma Consciência Unificada.

MARIA é uma, é claro.
A partir daquele momento, e unicamente a partir daquele momento, qualquer doença pode desaparecer quase

que instantaneamente.
Mas atenção, eu não disse que é preciso fazer isso esperando que a doença desapareça, porque vocês não

podem trapacear com a Luz.
É preciso realmente realizar esse mecanismo de basculamento, que vai fazer com que, estando abandonado à

Luz, todas as zonas de sombra que se iluminam serão transmutadas pela Luz Vibral e, portanto, vai provocar
uma cura ou uma transformação importante de tudo o que era problema, perturbações, seja no nível da

cabeça, como do corpo.
Portanto, caro amigo, o que você viveu ilustra perfeitamente esse processo de Abandono.

Cada um o vive, hoje, em diferentes níveis, é claro.
Lembrem-se das palavras de CRISTO: “Ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não voltar a ser como

uma criança”.
Uma criança vive no instante, ela está sujeita à instantaneidade da vida, ela está sujeita, também, infelizmente,

com os pais, a uma autoridade exterior.
Hoje, vocês devem viver esta Criança Interior.

É a Crucificação, não é?
É a passagem do ego ao Coração, é o Abandono à Luz, é a passagem do 3º chacra ao 4º chacra e vocês

vivem, todos vocês, isso, e vocês são chamados a vivê-lo.
Portanto, cabe a vocês saberem se resistem ou se vocês se abandonam.

Há somente dois esquemas ou dois caminhos possíveis.
Eu abordei (mesmo se isso pôde chocar, mas não há nada de chocante aí) que será feito a cada um de

acordo com a sua Fé.
Vocês não podem pretender a Luz Vibral e deixar a personalidade dirigir a vida de vocês.

É tão simples assim e, em função desse princípio, ou vocês irão para um princípio de prosseguir, eu diria, a
vida em carbono, ou vocês irão para os princípios de vida que estão além do que chamam de esferas em

carbono, do que vocês chamam de 5ª Dimensão, etc..
Portanto, todos vocês são, individualmente e, agora, pode-se dizer, coletivamente, ‘confrontados’ com isso.

Então, é claro, o ser humano sempre teve medo, há sempre em nós, quando se está vivo, uma série de medos
que se manifestam: o medo do abandono, o medo da falta, o medo de estar só, o medo disso, o medo daquilo.
Esses medos estão ligados, obviamente, ao mental, dado que SRI AUROBINDO lhes disse que o medo não é

você.
Vocês são identificados com o seu medo, mas, quando um medo chega, se vocês disserem: «tenho medo»,

vocês cristalizam ainda mais o medo.
O medo não é você.

O medo, ele é segregado, como ele disse, pelo cérebro antigo, pelo cérebro reptiliano, mas ele não está
absolutamente inscrito no nível do seu Princípio transcendente.

Portanto, vocês não são identificados com os seus medos e, portanto, este desprendimento dos seus próprios
medos não ocorre pela vontade, não ocorre por qualquer anamnese ou por qualquer mergulho no seu
passado, mas ocorre apenas através, efetivamente, do Abandono à Luz, ou seja, do passar, e nós o

repetimos inúmeras vezes, da ‘lei de ação / reação’ para a ‘lei de ação de Graça’.
Vocês não podem depender das duas leis, é por isso que eu falei de separação.

Não é a Luz que separa, é claro, são aqueles que aceitam a Luz e aqueles que recusam a Luz.
Porque é uma coisa dizer: «eu quero a Luz» ou «eu tenho uma busca espiritual» ou «eu tenho vinte anos de

caminho espiritual».
O processo que acontece agora, que foi impulsionado e iniciado pelas ‘Núpcias Celestes’, é completamente

outra coisa, não é unicamente uma evolução ou uma pseudo evolução espiritual, é uma revolução total da
Consciência, que passa de um aspecto fragmentado, dissociado, fechado, para um espaço aberto, empático e

totalmente conectado com o conjunto dos Universos e das Dimensões.
Mas vocês não podem pretender conservar a sua personalidade com a sua própria história, com o seu

próprio cenário de vida, qualquer que seja, e aceder à Luz.
É isso o Abandono à Luz.

ANAEL falou dele há quase dois anos, mas, hoje, isso vai tomar, para aqueles que resistirem ainda, uma
agudeza muito maior.

Compreendam bem que não é a Luz que vai desencadear as doenças, é claro, mas são as suas próprias
resistências, os seus próprios apegos aos seus modos de funcionamento passados, os seus próprios apegos

aos seus medos que desencadeiam a doença e absolutamente nada mais.
Portanto, para responder à sua questão, houve transmutação e, portanto, um Abandono à Luz.



O Abandono à Luz é a Graça.
O Abandono à Luz é cura total, corpo-alma (eu não diria Espírito, uma vez que ele jamais foi tocado), mas é a
reconexão com a Luz de Quem vocês são, que realiza a cura, o que é, admitam-no, profundamente diferente

do que querer a todo custo entrar na ação / reação: «eu tenho isso e, portanto, vou reagir».
Apenas no momento em que vocês fizerem como CRISTO: "Pai, que Tua Vontade se faça e não a minha",

apenas naquele momento, a transmutação pode ser vivida.
Então, hoje, isso vai tomar aspectos muito mais imediatos do que no momento em que o Arcanjo ANAEL o
evocou ou, para aqueles de vocês que o viveram, agora, desde a primeira aproximação da Luz Vibral, em

1984, ou também com as Núpcias Celestes.
Vocês estão, eu creio que a palavra foi empregada várias vezes, na iminência.

Não confundam, isso foi dito também, isso não quer dizer urgência.
Iminência é um sentimento Interior que leva a alma a colocar as questões corretas e a levar para a

Consciência as escolhas definitivas, referentes ao seu futuro.
É isso o que vocês vivem nesse momento, e isso irá se reforçar, como eu disse, dia a dia.

***

Questão: a alma pode ter zonas de Sombra?

Mas a alma, o que é que é a alma?
A alma é a intermediária entre o corpo e o Espírito.

A alma é animada pelo impulso, é a palavra que empregamos para não confundir com a emoção.
A emoção é a personalidade, o impulso é a alma.

O ‘impulso da alma’ vai sugerir comportamentos que serão em função também da interação entre a sua
personalidade e a sua parcela de Eternidade.

Imaginem, por exemplo, que no nível da personalidade vocês tenham ainda o medo da falta: o impulso da
alma que não está ainda sujeito à revelação do Espírito, se vocês não estiverem abertos no nível dos chacras,

vai expressar também, no seu mundo Vibratório, as zonas de Sombra em relação com este medo de faltar.
A alma é uma polaridade.

Enquanto polaridade, ela expressa necessariamente uma Dualidade.
Aliás, além da matriz, não existe qualquer alma.

A alma é uma intermediária, que veicula o mínimo (enquanto vocês não estiverem abertos à Luz) vindo do seu
Estado de Ser ou vindo da Eternidade.

Mas existem, é claro, as zonas de Sombra, tanto na personalidade como na alma.
A única coisa que não tem qualquer zona de Sombra é o mundo do Estado de Ser, porque, mesmo se vocês
estiverem, como se diz, encarnados corpo - alma - Espírito, a intrusão do Espírito é algo que é extremamente

limitado.
Isso está ligado às forças gravitacionais e aos diferentes envelopes que privaram a sua Consciência do acesso

à sua multidimensionalidade.
A passagem que vocês vivem é um ‘retorno à multidimensionalidade’, ou seja, a possibilidade, para sua
Consciência, de estar ao mesmo tempo nesse corpo, no corpo de Estado de Ser e funcionar segundo o

princípio do holograma, ou seja, não mais limitados pelo cérebro, mas uma Consciência que eu chamo de
multidimensional, o que alguns de vocês começam a viver, além mesmo do acesso ao corpo de Estado de

Ser, quer dizer, a capacidade (vocês vivem isso em suas meditações, no trabalho que vocês fazem às 19h00
(hora francesa) ou em outros momentos) para penetrar em um modo de funcionamento multidimensional para a

Consciência.
Portanto, sim, a alma possui zonas de Sombra.

A alma não é a Luz, a alma é a luz refletida e, aliás, é todo o problema do que nós desconstruímos, no nível
das ‘franjas de interferência’ chamadas, por Sri Aurobindo, de mundo astral em que muitos seres tinham

alcançado o mundo da alma e pararam naquele estado Vibratório, pensando que tivessem chegado ao Espírito.
Eles viviam fenômenos de ‘projeção da alma’, até recriar atmosferas idílicas, mas vividas em certa forma de

autarquia, cortadas de tudo o que é a influência multidimensional.
E disso resultaram todos os ensinamentos falsificados que emergiram e que eclodiram há 150 anos sobre esta

Terra, aos quais, é claro, sobretudo na minha vida, nós todos aderimos, porque não havia possibilidade de
conectar com o Espírito.

Mesmo os seres, se quiserem, que foram os mais elevados Vibratoriamente, por exemplo, MA ANANDA MOYI:
ela alcançou níveis Vibratórios extremamente elevados, ela alcançou o Êxtase, ela alcançou o Samadhi, ou

seja, o momento em que a alma resplandece de Luz, mas essa não é a finalidade.
Sempre foi dito, nas escrituras Védicas, que viver esse Samadhi não é a finalidade.

A finalidade lhes foi dada, há pouco tempo, ela lhes foi dada por UM AMIGO quando ele falou de Shantinilaya,
ou seja, da ‘Morada da Paz Suprema’.

Apenas naquele momento que vocês se extraem da alma e da matriz.



Vocês saem da sedução, vocês saem dos mundos falsificados, mesmo no nível da alma, para penetrarem nas
esferas do Estado de Ser.

***

Questão: é necessário atribuir importância aos sinais que encontramos e interpretá-los?

Bem amado, a partir do momento em que houver uma aproximação Vibratória do Abandono à Luz, os sinais
vão abundar, a Inteligência da Luz vai agir no lugar da sua personalidade, ou seja, ela vai empregar, na sua vida,

fenômenos de sincronia, fenômenos chamados de Fluidez.
No Abandono à Luz, a ação de Graça vai progressivamente preencher a sua vida, a partir do momento em que

vocês estiverem abandonados à Luz.
Os ‘sinais’, por outro lado, é preciso prestar extrema atenção para não interpretá-los,

porque a interpretação serve-se sempre da ferramenta mental.
O mental vai tentar se apropriar dos fenômenos que vocês vivem para fazê-los tomar um sentido que não é

necessariamente o sentido da Luz.
Por vezes sim, por vezes não, e isso irá perfazer sempre, se vocês observarem, cinquenta por cento, porque o
mental está sempre na Dualidade e, na Dualidade, há sempre 2 escolhas, em última análise: é verdadeiro ou

é falso.
No nível da Unidade, se vocês viverem fenômenos de sincronia, fenômenos de Fluidez, é preciso então deixá-

los se instalar livremente em vocês.
Contentem-se em acolher, em todos os sentidos do termo, o que se manifesta.

Vocês irão observar que, se algo lhes faltar, é algo que vai chegar, não porque vocês projetaram um desejo ou
uma vontade, mas porque este algo foi criado, literalmente, pela Inteligência da Luz em vocês, quando vocês

deixam ela se expressar.
Portanto, sim, a partir do momento em que vocês estiverem no Abandono à Luz, os sinais vão abundar, mas

prestem atenção para não interpretá-los porque, assim que houver interpretação, há ação do mental.
Contentem-se em vivê-los, em acolhê-los e simplesmente em deixá-los acontecer.

É assim que se vive o Abandono à Luz e é assim que vocês irão penetrar, cada vez mais, nas atmosferas
Vibratórias da Consciência Unificada e, portanto, no acesso à multidimensionalidade.

***

Questão: como este acesso à multidimensionalidade se expressa no corpo?

Ele se expressa agora pelo funcionamento da Consciência que não está mais fragmentada, na meditação ou
fora das meditações ou como em alguns dos seus sonhos que não são mais sonhos.

A multidimensionalidade, primeiramente, é um aspecto Vibratório.
Lembrem-se de que a Consciência é a Vibração.

Vocês são Seres de Vibração.
Nós somos Seres de Vibração.

Aceder à multidimensionalidade necessita, é claro, de ter ativado as Coroas Radiantes, não
necessariamente o sacro, por enquanto (mesmo se alguns começaram a senti-lo), mas, em todo caso, uma

das duas Coroas.
Isso vai se refletir pelo acesso da Consciência que vai tratar das informações vindas de outras Dimensões.
O cérebro (dado que é o reflexo, de algum modo) vai funcionar de maneira intrusiva e não mais exclusiva: a

Consciência não está mais fragmentada, ela se torna Unificada.
O acesso à multidimensionalidade é, antes de tudo, Vibrações percebidas nesse corpo físico, ou seja, a
Vibração do chacra do Coração, a Vibração da Coroa do Coração, a Vibração da nova Tri-Unidade ou a

Vibração da Coroa Radiante da cabeça que corresponde, vocês compreenderam agora, ao restabelecimento
do 6º chacra que nada tem a ver com o 3º olho, não é?

A partir daquele momento, o acesso à multidimensionalidade torna-se uma realidade e se torna totalmente
possível.

Então, quais aspectos isso vai tomar nesse corpo?
Ainda uma vez, nos seus momentos de meditação, a Consciência pode funcionar tratando, o que eu chamaria,

no multidimensional, de um aspecto de ‘multitarefas’.
As informações chegam de todas as partes, porque vocês não estão mais isolados e fechados.

Portanto, a multidimensionalidade não é uma visão da mente, é uma realidade Vibratória da Consciência,
traduzindo-se pela percepção de algumas Estrelas de MARIA, ligadas às funções espirituais, cada vez mais,

pela Vibração percebida pela Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Tri-Unitário.



E vocês sabem, a multidimensionalidade está vindo a vocês.
É a revelação que vocês estão vivendo e que MIGUEL anunciou em 30 de setembro, com ANAEL também,

que está ligada ao aparecimento, nos seus Céus, do conjunto das Embarcações da Confederação
Intergaláctica.

Nem todas elas estão aparentes, porque o dia em que todas elas descerem, em que todos nós descermos, no
seu céu físico, o céu estará inteiramente, como dizer..., forrado e recoberto de Embarcações.

Não é uma Embarcação ou dez Embarcações (que são vistas em diferentes capitais mundiais, atualmente),
mas serão vistas, simultaneamente, ao mesmo tempo, por toda parte.

E mesmo quando esta multidimensionalidade estiver aí, o que vai acontecer?
Há os seres que estão fechados nos seus dogmas religiosos, filosóficos ou nos próprios dogmas capitalistas,

eles vão dizer: "não é verdade, é o diabo que está chegando".
Eles vão criar, eles mesmos, a sua própria dissociação da Consciência Unificada.

Eles vão, eles mesmos, se precipitar nos mundos dissociados e nós ali nada podemos fazer, não é?
Isso está em via de revelação.

Há ondas sucessivas de Embarcações que aparecem nos Céus.
Então, obviamente, essas Embarcações são portadoras de Vibrações.

Elas vêm furar realmente, abrir, se preferirem, o Céu, abrir o seu Céu para a Verdade.
Isto está em andamento, neste momento.

***

Questão: quando estamos bem, aqui, no serviço aos outros, podemos optar por permanecer?

Mas, obviamente, cara amiga.
Noventa por cento dos humanos irão permanecer, mas eles não irão permanecer sobre esta Terra,

entendamos bem.
Esta Terra vive a sua transmutação, ela Ascensiona.

E, portanto, àqueles que querem permanecer, o que vai acontecer?
Eles vão permanecer nos mundos em carbono.

Com o corpo.
Eles serão levados, seja pelos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada, seja pelos Arcturianos da 3ª Dimensão

Unificada e por alguns Pleiadianos da 3ª Dimensão Unificada, aos mundos de 3ª Dimensão Unificada.
Portanto, eles irão permanecer nos ‘mundos em carbono’.

Outros irão preferir passar pela morte para ressuscitar em um corpo novo, mas Unificado, da 3ª Dimensão.
Mas compreendam efetivamente que não é possível permanecer nesta Dimensão e continuar o trabalho que

vocês fazem, uma vez que a Terra não existirá mais, simplesmente, nesta Dimensão.
Portanto, todos aqueles que estão em um esquema de continuidade, porque eles se sentem bem (e lembrem-

se de que nós sempre dissemos que era a liberdade absoluta deles), mas como vocês fazem, a partir do
momento em que a Terra Ascensiona e vocês querem continuar as suas atividades ou a sua vida familiar,

afetiva?
Como isso acontece, naquele caso?
É preciso ter um mínimo de ‘lógica’.

Vocês não podem reter a Terra porque pretenderam, vocês, permanecer sobre a Terra, enquanto que a
Terra não estará mais aí.

É isso que alguns seres humanos ainda não digeriram, integraram e assimilaram.
Vocês observam, sobre a Terra, muitas coisas.

Vocês observaram (eu já disse): o cinturão de fogo dos vulcões do Pacífico despertou no início do ano.
Eu falei, há muito pouco tempo, de outros cinturões de fogo e o último a despertar é aquele da cordilheira dos

Andes, os vulcões que estão na cadeia Andina.
Eles despertaram.

Faltam mais as ‘Caldeiras’, algumas começam a despertar.
Falta mais o Yellowstone, nos Estados Unidos, mas, a partir daquele momento, a Terra não existirá mais

nesta Dimensão.
Então, o que vocês fazem?

O problema é diferente porque, quando vocês estão encarnados em um corpo e que chega ao final da vida,
sabe-se que vai morrer.

Mas, aí, não são vocês que param de viver na Dimensão em que estão, é o Planeta.
Então, o que vocês fazem nesse caso?

Eu os tranquilizo, será feito para cada um segundo a sua fé e, sobretudo, segundo a sua Vibração.



Simplesmente, a Terra não existirá mais nesta Dimensão.
É preciso estar consciente e estar lúcido sobre o que acontece atualmente.

A hora não é mais para se dizer: «isso não acontecerá», «é para dentro de dez anos» ou «é para 2012» ou «é
para nunca», porque os fatos são os fatos.

As placas tectônicas da Terra estão se movendo.
As forças gravitacionais da Terra estão se movendo.

Os polos físicos estão se movendo.
O que lhes falta mais?

Os seus Céus são preenchidos de Embarcações.
Eu creio que aí, é preciso abrir os olhos para a realidade do que acontece no seu plano Dimensional, mesmo

sem falar das Embarcações.
Informem-se, olhem o que acontece com os vulcões, olhem o que acontece com os oceanos, olhem o que

acontece com os polos.
É uma Verdade, não é uma ilusão, não é?, uma vez que isso envolve diretamente o seu plano de vida.

É o ciclo de 25.920 anos que termina, aí, agora.
Vocês estão em um momento decisivo, em uma ‘inversão’ mesmo, quer vocês queiram ou não.

E não é para daqui a dez anos, é agora.

***

Questão: o que vai acontecer para as pessoas falecidas que estão no baixo astral?

Por que no baixo astral?
Elas estão armazenadas nos ‘espaços intermediários’, mas que nada têm a ver com o baixo astral.

Algumas delas já começam a partir para o seu mundo de destino.
Aí, é muito mais fácil, porque, quando vocês estão no nível da alma, não há mais corpo, portanto, não há mais

a atração e a gravidade desse corpo.
No nível da alma, a liberdade de escolha é total.

As almas podem decidir segundo a Vibração que elas manifestaram durante a sua vida, sobretudo para
aquelas que morreram desde alguns anos, portanto, que receberam a Luz Vibral nesse plano encarnado.

Portanto, a alma decide a partir de agora.
Há já, desde muito pouco tempo, almas que estão em trânsito para novos corpos em carbono e almas que se

dissolvem para penetrarem no Estado de Ser, isto está em andamento.
Portanto, não há que se preocupar.

Agora, se vocês esperam reencontrar a avó, vocês não devem ter ilusão, porque é preciso ainda que a avó
seja da mesma origem estelar que vocês e da mesma origem Dimensional.

Cada um reencontra a sua liberdade, hoje.
Isso começou, se quiserem, justamente por esses seres que morreram desde pouco tempo e isso começa a

se manifestar agora em alguns continentes que estão mais preparados do que vocês.
Quando eu digo «do que vocês», é a Europa, é claro.

***

Questão: por que há nascimentos, portanto, reencarnações ainda hoje?

Oh, eu diria que há reencarnações porque há quem decidiu isso, mas há também as ‘primeiras’ encarnações.
Há seres que querem aprender o que é a Translação Dimensional.

É mesmo algo de único na história de um sistema solar.
São Espíritos que tomaram uma alma e um corpo para viverem, nesse corpo, o fenômeno da liberação.

É a escolha deles.
E, entre as almas que morreram, mesmo há pouco tempo, há quem decida ‘retomar’ um corpo, porque elas

têm vontade de viver isso na matéria e transmutar a sua matéria em um corpo novinho em folha.
A liberdade de cada um é totalmente respeitada.

***

Questão: os seres humanos poderão ascensionar com a Terra?



Sim, perfeitamente.
Mas eu creio que, quando vocês viverem cada vez mais a Luz Vibral (e, para aqueles que a vivem e que têm
acesso, ainda que de maneira extremamente efêmera ao corpo de Estado de Ser), a Consciência não tem,

verdadeiramente, vontade de se aborrecer com um corpo de carne.
Mas, eu repito, a sua missão é Aqui e Agora, a cada minuto, presente nesta Dimensão.

Não são vocês que decidem partir, é a Terra.

***

Questão: poderia nos falar da vida na 5ª Dimensão?

Então, aí, cara amiga, é profundamente diferente segundo as origens estelares de cada um.
Do mesmo modo que na 3ª Dimensão dissociada ou Unificada, há uma diferença essencial.

Há, na 3ª Dimensão dissociada, o que vocês chamam de Extraterrestres, por exemplo, «os pequenos
cinzentos» que ainda não se renderam à Luz.

Eles não têm verdadeiramente a mesma forma que um ser humano, não é?
Há, no nível dos mundos da 3ª Dimensão Unificada, portanto, mundos multidimensionais que não foram, como

dizer..., falsificados pelos maus fantoches, os Dracos, há diferenças enormes.
Um Arcturiano da 3ª Dimensão Unificada, fisiologicamente, culturalmente e de aparência física, estritamente

nada tem a ver com um ser de Vega da 3ª Dimensão Unificada, e ainda menos com um Pleiadiano.
São mundos que evoluem.

Eu gosto muito da palavra cultura, culturalmente: os polos de interesses não são os mesmos.
Mas lembrem-se de que a diferença essencial entre a 3ª Dimensão dissociada (onde vocês estão) e a 3ª
Dimensão Unificada é que, nesta, vocês tomam um corpo em carbono, mas há acesso a todas as outras

Dimensões.
É a sua Consciência que pode estar em um corpo em carbono e, ao mesmo tempo, estar consciente de

todas as outras Dimensões onde estiver a Consciência, o que faz a diferença fundamental com relação à 3ª
Dimensão dissociada.

Agora, no nível da 5ª Dimensão, aí também, há uma infinidade de mundos, segundo a origem estelar,
segundo as linhagens, etc., e a sua origem dimensional.

Portanto, não se pode falar da vida na 5ª Dimensão.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que, no momento em que o que eu chamei há quase dois anos, de

‘planeta grelha’, alguns seres humanos (e ainda uma vez, isso nada tem a ver com a noção de escolhidos, de
chamados, etc., são seres humanos) serão transportados desta Terra, para lugares extremamente precisos,

em espécies de, como vocês poderiam chamar isso..., de ‘cúpulas’ de Luz Branca.
Nessas cúpulas de Luz Branca, esses seres, que tiverem sido transportados exatamente antes do planeta

grelha, irão permanecer, durante o período de transição, com esse corpo, para viverem uma série de
ensinamentos dados essencialmente pelos Arcanjos, e certamente por mim mesmo (a menos que eu decida

que alguém faça isso no meu lugar) referentes, justamente, às regras de vida na 5ª Dimensão.
Alguns humanos também, que estão entre vocês, vindos de Dimensões muito superiores à 5ª Dimensão, irão

ensinar as regras da Vida Unificada na multidimensionalidade.
Esses seres irão ascensionar com o corpo.

Não se tem necessidade desse corpo, dado que o corpo se torna imortal, mas existem, nesses seres,
‘memórias’ que não são memórias das suas próprias vidas passadas (uma vez que isso faz parte da alma e

será dissolvido), mas memórias que eu chamaria de experienciais, bem além da sua própria individualidade,
que irão servir, se quiserem, para as memórias do universo, que nada têm a ver com o que foi chamado de

Anais Akáshicos, que, de fato, são apenas os Anais falsificados, não é?
Portanto, não se pode falar da vida na 5ª Dimensão, é bastante complexo, especialmente quando é algo que se

vive.
Tentem pedir a alguém que penetra no corpo de Estado de Ser para que lhes faça um discurso sobre o que

ele vive, é quase impossível, porque os ‘referenciais’ estritamente nada têm a ver.
O cérebro não pode compreender, até mesmo as palavras que poderiam ser empregadas.

***

Questão: este período de ensinamento deveria durar 132 dias. Por que esse número?

É o tempo necessário para que todas as estruturas da 3ª Dimensão dissociada sejam purificadas, não o ser
humano que, ele, já terá partido, mas tudo o que estiver ligado às densidades inferiores que não irão mais

existir sobre o novo manto Terrestre na sua 5ª Dimensão.
A Terra está passando de um raio de pouco menos de 7.000 Km para 10.000 Km de raio.



Portanto, vocês imaginam as forças de torção que são exercidas sobre as placas tectônicas e sobre
o magma.

E também, eu os lembro de que a Terra foi liberada, quer dizer que o núcleo cristalino central Vibra hoje na
frequência de Sírius e é isso que está se propagando no magma, e também sobre as placas que vocês

chamam de tectônicas, que estão prestes a expandir, literalmente.

***

Questão: o que advirá dessas pessoas, depois desses 132 dias?

Bem, elas irão para a 5ª Dimensão.
Alguns com o corpo (aqueles que tiverem necessidade de levar as memórias) e outros, que vêm de outras

Dimensões, bem além da 5ª Dimensão, irão se juntar ao Universo deles.

***

Questão: o ensinamento que eles tiverem recebido servirá para ensinar outras pessoas?

Isso vai permitir definir os quadros de vida e semear a nova Terra na 5ª Dimensão, para aqueles que decidirem
se estabelecer na 5ª Dimensão.

132 dias é o tempo da limpeza, mas também o tempo em que as novas formas de vida Unificadas se
estabelecem diretamente sobre esta Terra.

Lembrem-se do que lhes disse SÉRÉTI (Guia Azul de Sírius – 24D): a partir do momento em que Mercúrio
tiver sido reabsorvido e englobado pela irradiação solar, devido à passagem do seu Sol para um gigante

vermelho, naquele momento, a Terra irá mudar de órbita.
Os polos terão basculado e ela estará na 5ª Dimensão, pronta para acolher a nova Vida, ou seja, aqueles de
vocês que quiserem semear a Terra, ao mesmo tempo estando conscientes da sua multidimensionalidade.
A grande diferença essencial entre os mundos, eu diria, Unificados e dissociados (ou seja, as Dimensões
dissociadas na qual vocês ainda estão, atualmente, e as Dimensões Unificadas), é unicamente o acesso à

multidimensionalidade.
Nas outras Dimensões Unificadas, o que vocês chamam de competição, de predação, de família,

absolutamente não existe.
Eu os lembro também (há quem terá surpresas, porque, no momento, vocês se expressam com a polaridade
masculina ou feminina): nos mundos Unificados, vocês são andróginos, portanto, a noção de família, de casal,

nada quer dizer.
Aqueles que esperam encontrar as mesmas condições que na Terra, não é de modo algum assim, hem, não

é?
Vocês não poderão reproduzir os esquemas de apego que fizeram nesta Dimensão e que, por vezes, foram

necessários nesta Dimensão.
Nos mundos livres, é muito simples, vocês são livres, mas totalmente livres para ir e vir de onde desejarem.

Não existe qualquer dissociação, qualquer fragmentação e qualquer limite.
É a diferença essencial dos mundos dissociados, não é?

***

Questão: quais são os seres que vivem em Altaïr?

Altaïr é um Sol.
Há inúmeros planetas em Altaïr.

Há seres que vivem, eles são muito pouco numerosos, na 3ª Dimensão Unificada e que têm uma aparência
humana, com um aspecto um pouco de pássaro, é lógico.

Há, enfim, seres da 11ª Dimensão e da 18ª Dimensão que fizeram parte dos Elohim criadores desta Terra.
Há um planeta que é ainda habitado pelo que vocês chamariam hoje de Gigantes, que são de forma

humanoide.
E há Consciências que são originárias, primitivamente (quer dizer que é a origem estelar delas), esses seres se

apresentam como águias.
Eu os lembro do que dissemos, não vamos voltar a isso, mas o que se chama de animais sobre a Terra são

apenas ‘disfarces’ que foram falsificados pelos Dracos.
Porque, para os Dracos, os animais são vocês e eles os colocaram em posição de superioridade com relação

ao que vocês chamam de animais e o que nós, nós chamamos de animais, mesmo quando eu estava vivo.



Mas os animais, os cães, os golfinhos, são seres multidimensionais, no planeta de origem deles.
Um golfinho, por exemplo, já está, mesmo no oceano, hoje, no acesso à sua multidimensionalidade.

Eles foram, de algum modo (os cetáceos, os mamíferos marinhos), os ‘guardiões’, como os guardiões da
Intraterra, da coesão da Terra, tendo impedido que ela se tornasse uma prisão eterna.

Vocês estão, disso vocês sabem, em um planeta-prisão.
A prisão, o que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês não têm o direito de sair.
Para muitos, nós estamos conscientes de que isso será uma mudança de paradigma enorme, porque,

sobretudo aqueles de vocês, alguns de vocês, que seguiram caminhos espirituais desde muito tempo, esses
caminhos espirituais eram tomados da Dualidade.

Nós os temos chamado de ‘espiritualistas Luciferianos’, que os faziam crer que havia uma evolução possível na
Dualidade, que com a vontade de bem, com a vontade de fazer o bem, com a vontade de se conhecerem a si

mesmos, com a vontade de explorar o seu passado, o seu karma, vocês iriam chegar à Luz.
Nada há de mais falso, era a luz Luciferiana.

Portanto, há um período de ‘reajuste Vibratório’ total e de Consciência entre as espiritualidades humanas
falsificadas e a verdadeira realidade Vibratória multidimensional, que estritamente nada tem a ver.

Então, obviamente, alguns seres estão tão apegados ao seu modo de funcionamento antigo que eles
continuarão a manter esses esquemas de falsidade, porque eles estão efetivamente nisso, é a liberdade

deles.
Mas não será preciso dizer depois: «eu quero ir para a Luz», isso não será possível.
Vocês irão para a luz da alma e não para a Luz do Espírito, que não é a mesma Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, estou muito contente por ter respondido às suas questões.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e nós lhes dizemos, todos juntos, até muito em breve, não é?

Passem bem e sejam felizes.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee458.html

27 de novembro de 2010
(Publicado em 30 de novembro de 2010)

***

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

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los neste espaço.

Então, àqueles que eu conheço, eu digo bom dia.

E também, a todos aqueles que eu não conheço, eu lhes apresento minhas calorosas saudações.

Então, eu me calo e os escuto, por enquanto.

***

Questão: nesse momento, tenho um sono muito profundo. Qual é a causa?

Então, aí, cara amiga, o Arcanjo Anael lhes expressou que os processos que vocês vivem atualmente, além do aspecto Vibratório, além
das Vibrações e da Consciência, podem se refletir por modificações importantes do seu sono ou mesmo da sua qualidade de

consciência comum.

Há os que ficarão excitados como pulgas e outros que serão como as larvas, se pudermos dizer.

O acúmulo e a revelação da Luz Vibral na sua estrutura, as modificações que estão em curso, como exprimiu Sri Aurobindo, desde
a Merkabah interdimensional, desde a liberação do Sol, desde a liberação da Terra, provoca, para cada um de vocês, reajustes

importantes que podem se refletir por diversos mecanismos no nível do corpo ou do Espírito: uma sensação de sono, uma sensação de
ter necessidade de dormir mais, ou, ao inverso, de não dormir.

***

Questão: há fortes variações na minha percepção das Vibrações. Por quê?

Cara amiga, isso pode ser perfeitamente lógico.

Alguns seres vão, como dizer..., viver uma integração energética que será lenta, progressiva, regular.

Com outros, vocês vão seguir ritmos e ciclos.

O.M. AÏVANHOV – 29 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-4wm1IcargA0/UfXpGugjrGI/AAAAAAAACxM/Ykr6yo25y64/s1600/000+omraam+-+29.11.2010'.JPG


Esses ritmos e esses ciclos de percepção Vibratórios podem estar ligados a múltiplos fatores, que são ligados a vocês, mas também
ao exterior.

Eu observei, por exemplo, que há períodos de Vibrações mais intensas de acordo com os ciclos da lua, de acordo com o que acontece
também, é claro, no nível do Sol.

Assim, cada um de vocês tem uma especificidade Vibratória.

Ou pode ir até o que você diz, ou seja, dias em que a Energia é muito invasiva, muito presente e os sons da alma e os sons percebidos
nos ouvidos são muito fortes e, em outros momentos, não há mais nada.

Isso faz um pouco como as montanhas russas.

E com outros, enfim, esses processos Vibratórios estão se instalando de maneira permanente e definitiva, podendo provocar, aí
também, períodos de fadiga ou de excitação.

Ainda uma vez, lembrem-se, as modificações que vocês viveram desde o final de setembro tornam-se colossais, mesmo para as
suas estruturas.

Entre a liberação da Terra e do Sol, entre o basculamento dos polos que está em curso, entre as Partículas Adamantinas que se
aglomeram nas suas estruturas físicas, isso dá por vezes reajustes que podem se expressar também no nível do seu humor.

Há também algo que eu disse.

Vocês sabem que vocês estão, ou no limite da última linha reta ou, se preferirem, na última virada até 21 de dezembro.

E, durante este período, vocês descobrem, ao redor de vocês e mesmo, por vezes, para vocês, algo que era evidente, quer dizer,
depois de anos, para alguns de vocês, depois de toda uma vida, de ter seguido um caminho que os levou a esperar não mais viver o

que vocês vivem, quer dizer, a Transição na Luz.

E o que acontece?

Há seres que estão aterrorizados pelo que chega.

Há uma percepção, como você disse, de iminência de algo e alguns seres que acreditavam estarem prontos, se descobrem em uma
espécie de medo, de pânico pelo que está chegando, com, naquele momento, talvez necessidades de álcool ou necessidades de não

importa o que, ou de fazer de um único golpe meia-volta ou reviravolta, porque é um período, efetivamente, em que as Partículas
Adamantinas, em que a pressão da Luz Vibral é extremamente forte.

Nem todo o mundo, efetivamente, realizou inteiramente o processo de Abandono à Luz.

São as últimas sombras que começaram a se revelar já, eu falei neste verão [inverno, no hemisfério sul], mas hoje, isso toma uma
acuidade extrema, vocês estão nos últimos instantes, portanto há, ao mesmo tempo, de acordo com o que vocês o vivem, não é?,

uma excitação e, ao mesmo tempo, um medo inconsciente do que está aí.

Mas é normal.

E depois também, alguns seres seguiram, com as ‘Núpcias Celestes’ ou mesmo através do caminho pessoal deles, certa forma de
abertura e, chegados a esse momento preciso, eles se apercebem, de fato, de que eles não estão prontos para abandonar os mundos

em carbono.

A personalidade está ainda presente e, portanto, a escolha se transforma naquele momento, não no sentido que se acreditava, mas no
outro sentido.

Hoje, em resumo, poder-se-ia dizer que para os últimos que se abrem nesse momento, é muito mais fácil do que para aqueles que
estão abertos desde mais longo tempo porque, abertos desde longo tempo, por vezes, isso se instalou em certa forma de rotina.

Nesta rotina, de um único golpe, diante do afluxo da Luz, há como um refluxo desta Luz e uma dificuldade para terminar a
transformação.

O processo que nós chamamos de ‘separação das duas humanidades’, de decantação e, como disse Anael, eu creio, de precipitação,
acelera-se grandemente e se apercebe de que há quem, de um dia para o outro, como vocês dizem, “viram a casaca”: eles não

querem mais deixar os mundos em carbono e é a liberdade deles, nós sempre o dissemos.

E, do mesmo modo, há os seres que se abrem hoje e que fazem o que vocês, vocês levaram um tempo por vezes considerável a
realizar, eles o realizam quase instantaneamente.

Isso nós sempre o dissemos: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.

Não esqueçam jamais que o Abandono à Luz é a Crucificação, a dissolução do ego.

Vocês não podem viver o Abandono à Luz, viver o Samadhi, aceder, como lhes disse Um Amigo, à ‘Morada da Paz Suprema’
(Shantinilaya, na linguagem antiga) se não houver esta pacificação do ego que é, de fato, efetivamente, uma dissolução do ego.

É o Switch final, eu diria, da Consciência, é o momento em que se aceita, como Cristo na cruz, entregar-se à Luz Vibral.

E vocês se apercebem de que há seres que viviam a Luz, mas que não conseguem concretizar este Abandono final à Luz.

Quaisquer que sejam as razões, isso pertence a eles.



***

Questão: por que essa mudança no nível de minhas percepções visuais?

Todos os processos que vocês vivem, seja no nível das Vibrações, seja no nível do seu sono, seja no nível do reforço de algumas zonas
Vibrantes da sua estrutura física (as percepções sensoriais também fazem parte), estão estritamente ligados à ‘liberação do Sol e da

Terra’, que se reflete, em vocês, por uma expansão, eu diria, maior da Consciência.

O corpo reage a isso, é claro.

Não há nada que interpretar, apenas que aquiescer a essas transformações que têm por objetivo levá-los para onde vocês devem
estar, no momento em que deve ocorrer o que deve ocorrer.

***

Questão: a minha dificuldade para parar de fumar pode ser indicativo de uma reviravolta inconsciente?

Não, porque você já fumava antes.

Não é similar se você já tivesse parado de fumar no momento das ‘Núpcias Celestes’, ou há 3 anos e depois, de repente, você voltasse
a fumar.

Então, obviamente, hoje, há impulsos da alma extremamente potentes para a parada de alguns vícios e para as modificações de
alguns comportamentos, a fim de estabelecer em vocês a Paz.

Agora, ainda uma vez, é como a alimentação: a maior parte de vocês não pode quase mais absorver carne, outros, ao contrário, vão
viver períodos em que vão ter necessidade de se enraizar ou de se encarnar mais para viver a transformação.

Por conseguinte, não há que se culpar, exceto se o fato de fumar possa pesar ou atenuar as percepções Vibratórias.

Aí, efetivamente, é obstrução, mas não é uma reviravolta, uma vez que você já fumava antes.

***

Questão: com relação aos Arcanjos, o que dizer dos povos de cultura diferente?

Então, aí, caro amigo, isso parte de uma pressuposição de que eles não estariam a par.

O que lhe permite dizer isso?

Para eles, como é esse referencial?

Talvez eles deem outro nome aos Arcanjos.

Como isso acontece para eles?

Eles vão chamá-los de seres de Luz, talvez de Arcanjos, mas isso parte de uma ideia de que os seres não vivem as Vibrações.

Mas é arquifalso.

Porque esse processo é comum a todo o planeta.

Aliás, nós sempre dissemos, há seres que jamais leram, que jamais ouviram o que nós damos, mas que vivem a mesma coisa, onde
quer que estejam sobre o planeta.

Não é um processo cultural, religioso ou outro.

Obviamente, há povos e regiões da Terra em que esta transformação final é vivida de modo muito mais simples e natural, por exemplo,
na América Latina.

Nós sempre dissemos que eram os povos os mais avançados porque eles têm, na Consciência, naqueles países, na Vibração, esta
‘predisposição’ para aceder às outras Dimensões.

É bem além do que nós lhes dizemos, nós, os 24 Anciões ou Arcanjos.

Há uma percepção Vibratória que é estritamente a mesma em todos os países.

Então, há 25 anos, é claro, as pessoas que tinham essas percepções não compreendiam absolutamente o que acontecia, sobretudo
porque isso era limitado à cabeça.

Há os que foram persuadidos de estarem doentes ou de terem problemas, mas hoje, devido ao fato de que a Vibração segue a
Consciência, ninguém pode ignorar, quando vive essas Vibrações, que isso corresponde a uma modificação, antes de tudo, da



Consciência, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu sexo ou qualquer que seja o seu país ou mesmo a sua religião de
origem, dado que a Vibração impacta diretamente a Consciência.

Isso é cada vez mais verdadeiro a cada dia.

***

Questão: convém continuar a pronunciar os mantras de origem indiana?

Caro amigo, os mantras vêm das escrituras sagradas hindus, do Vedanta e de pronunciações.

Há, por exemplo, uma transformação do OD, do OD-ER-IM-IS-AL que se torna ODM, que é um desvio ou uma contração do OD e do
IM.

O efeito Vibratório não é verdadeiramente o mesmo.

Pronunciar OD e pronunciar OM não tem de modo algum o mesmo efeito vibratório.

O OM vai enraizar o sopro no 1º ou no 2º Chacra, o OD vai enraizar a Vibração e a consciência bem além, bem acima do 1º Chacra.

Portanto, não são as mesmas zonas que são impactadas.

Agora, os mantras nas línguas ditas sagradas têm uma eficácia Vibratória, cabe a vocês verem o que isso desencadeia, porque não é
o mesmo desencadeamento para todo o mundo, portanto, eu não posso dar precisamente, de maneira geral, o que isso vai modificar.

Lembrem-se de que a matriz os tem ainda pela visão, pelas palavras e pelas Crenças.

***

Questão: sinto-me por vezes como esvaziada de toda energia. É normal?

Cara amiga, é preciso efetivamente esvaziar a personalidade para preencher, é preciso esvaziar o eu para preencher com o Si.

«Mantenha a sua casa limpa, porque você não sabe qual hora eu virei», Ele disse.

Mas há sempre coisas a esvaziar para permitir preencher com outra coisa.

O Coração apenas pode ser preenchido a partir do momento em que o que habita o recipiente, que é o seu Templo, estiver totalmente
vazio do que pertence à personalidade.

É isso, a dissolução do ego.

Não pode mais haver identificação ao que é chamado de ‘eu’.
Então, alguns vão empregar a palavra «vazio» ou «frio» ou «calor» ou «algo bizarro», não importa, mas isso faz parte da transformação

desse porquê você está aí, parece-me.

É uma sensação desagradável.

Estamos efetivamente de acordo, é sempre desagradável quando se prendia ao seu Eu.

***

Questão: por que, por vezes eu sinto o medo extremo de não chegar ali?

Isso faz parte do que acontece nesse momento, vocês estão, todos vocês, frente aos seus últimos limites: o medo de não chegar,
o medo de não estar à altura, o medo de não se abandonar.

É, e eu creio que isso foi empregado assim, é verdadeiramente a última confrontação consigo mesmo que vocês vivem nesse
momento.

São as últimas secreções de medo, mesmo se vocês ainda não tiverem tido verdadeiramente medo, isso acontece aí.



Tudo vai bem.

***

Questão: como superar da melhor forma possível os medos?

Abandonando-se à Luz.

Compreendam bem os mecanismos: enquanto havia um afluxo de Luz e esta Luz pedia simplesmente para se incorporar, vocês
viveram isso há 20 anos, vocês viveram isso com os ‘Casamentos Celestes’, vocês viviam isso recentemente, hoje, é outra coisa que

lhes é solicitada.

Nós evocamos amplamente tudo isso, uns e outros.

Viver a Luz na personalidade é uma coisa, é agradável, é a ‘espiritualidade de salão’, como eu diria.

Mas aceitar que a Luz os possua totalmente para se tornar esta Luz é outra coisa.

É outro nível.

Não se pode aceder ao Samadhi, não se pode aceder à Morada da Paz sem passar por aí.

É o ego que não quer morrer, que transmite este medo, é uma ‘secreção’, como disse Sri Aurobindo, da personalidade, porque o
mental sabe muito bem que ele vai morrer, mas ele não quer morrer.

O seu objetivo, justamente, é o de manter a personalidade.

Então, até agora, muitos seres humanos, por toda parte sobre o planeta, viveram os processos dos ‘Casamentos Celestes’ com
um entusiasmo, porque havia a Luz, porque havia manifestações novas, porque era confortável.

Mas sim, mas agora, é preciso ir ao extremo, ao extremo do extremo.

Você aceita morrer para si mesmo?

É isso que se constrói, em vocês, atualmente, exceto para aqueles, é claro, que já alcançaram as esferas do Estado de Ser.

Houve a pequena morte, que alguns já viveram desde um ano, e há agora a ‘grande morte’, que é de fato um nascimento.

Há os que estão à vontade na lagarta, porque lhes disseram que iriam se tornar borboletas: «Bom, é-se lagarta, isso vai acabar um
dia».

Mas, agora, a borboleta está aí e a lagarta, ela deve efetivamente morrer, não é?

E depois, há os que estão tão bem na lagarta que eles não querem ir para a borboleta, seja porque eles não a enxergam ainda ou
porque eles estão muito bem como lagarta.

É isso que vivem muitos seres humanos e que cada vez mais seres humanos vão viver, que eles estejam abertos há 20 anos ou há uma
semana.

«Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança», «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não
nascer novamente».

As coisas foram ditas muito claramente, não é?

Como vocês querem renascer se não morrerem?
Como vocês querem voltar a ser como uma criança se permanecerem um adulto?

Enquanto era distante, tudo ia bem, porque permanecia nos quadros de referência em que a personalidade persistia tranquilamente,
purificando-se tranquilamente, mas o que vem agora, a iminência do que vem, é diferentemente mais vigoroso, digamos.

Mas compreendam efetivamente que enquanto vocês estiverem assimilados a essas emoções, a esses pensamentos, vocês estão
sujeitos ao efeito vibratório dessas emoções e desses pensamentos.

A Crucificação é isso, a dissolução do ego é assim.

O Abandono à Luz de que falou Anael é o único modo de sair desta problemática, não há outro.



Vocês não podem sair com o mental, vocês não podem sair com qualquer análise, seja qual for.

É verdadeiramente o Abandono final.

Então, é verdade que enquanto era a Alegria dos primeiros Samadhi, onde não era questão de viver outro estado, isso não causava
problema.

Mas agora, e como eu disse nesse verão [inverno, no hemisfério sul], ainda até este verão vocês podiam ter – a expressão que eu
gosto muito – as ‘nádegas entre duas cadeiras’.

Era necessário escolher.
Mas agora é preciso assumir.

Mas vocês não podem penetrar os estados multidimensionais enquanto permanecer o mínimo apego.

Desapego não quer dizer, ainda uma vez, largar tudo, marido, mulher, trabalho e outro.

Isso quer dizer não estar submetido a um apego.

Vocês podem continuar qualquer relação, vocês podem continuar qualquer atividade, na condição de estarem completamente
desapegados e desacoplados, ou seja, realmente, totalmente coroados (com auréola) e penetrados pela Ação da Graça.

Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, vocês não podem viver a liberação total e, sobretudo agora, para
aqueles que querem viver o apego a si mesmo, ou seja, ao eu, ao ego, à personalidade, às Crenças agora, quaisquer que sejam,

porque vocês são, e como Miguel os chamou durante meses, como os Arcanjos hoje os chamam, Sementes de Estrelas.

Eles lhes falam de algo que é muito maior do que o que vocês estão identificados nesse corpo e nesta Dimensão.

Eu creio que as coisas que nós dissemos, uns e outros, foram extremamente numerosas com relação a isso, mas isso não deve
permanecer como uma concepção, isso deve ser vivido.

É o que vocês vivem agora.

***

Questão: não sinto mais as 12 Estrelas no nível da cabeça. Isso releva de medos?

 Não, porque, desde a liberação da nova Tri-Unidade, a Vibração Cristo – Maria – Miguel começa a passar, em alguns de vocês, no
nível do Coração.

Muito em breve, aliás, nós passaremos as meditações de 19h [16h em Brasília] da cabeça, diretamente no Coração.

Portanto, para alguns, há quem fique nas duas ou nas primeiras estrelas, outros que integraram tudo isso e que passam então no nível
do Coração.

Não é nem um bloqueio nem um medo, seja como for, é uma evolução lógica.

Lembrem-se de que o Sol está liberado, portanto, a alimentação em Partículas Adamantinas passando através do Sol, e não
unicamente a Onda Galáctica, não se faz mais pela cabeça, mas diretamente no Coração.

Nós continuamos o trabalho na cabeça porque é preciso manter, se quiserem, a reversão do Triângulo Luciferiano durante ainda certo
tempo.

Porque é necessário manter ainda durante certo tempo?

Para que a fecundação do Espírito vá ainda mais profundamente nas estruturas da Terra e do homem.

***

  
Questão: como diferenciar a indiferença e o fato de não mais sentir emoção?

Não é de modo algum a mesma coisa.

A indiferença é não ter mais Intenção e Atenção.

O desapego, a ausência de emoção, quando é vivido no Estado de Ser, reforça a Intenção e a Atenção, toda a diferença está aí.



A pessoa indiferente não tem mais Intenção e não tem mais Atenção.

A pessoa desapegada acendendo ao Estado de Ser não é indiferente, mesmo se, do exterior, alguns puderem confundir isso, mas,
Interiormente, no desapego ligado ao Estado de Ser, a Intenção e a Atenção estão onipresentes.

Então, no início, alguns seres humanos podem, como dizer..., assimilar isso a uma forma de indiferença.

Não há mais gosto para fazer as coisas, não há mais gosto com tal pessoa.
Não há mais disso, não há mais daquilo, e ele fala de imediato da palavra indiferença.

Mas cabe a vocês definirem a Atenção e a Intenção com relação à sua própria espiritualidade e vocês vão ver que, naquele momento,
as coisas comuns irão continuar ocorrendo, mas estando desapegado.

***

Questão: após uma oração no escuro, vi flashes brancos, ao abrir os olhos.

Isso faz como relâmpagos estroboscópicos, não é?, de luz branca?

Isso corresponde simplesmente ao nível de abertura mais importante do 3º olho, que permite a passagem da energia no nível do 7º
chacra.

Não é negativo em si, contrariamente à visualização, uma vez que você as viu com os olhos abertos.

É, portanto, a passagem de um nível Vibratório a outro.

***

Questão: visualizar-se no interior do Coração é uma má visualização?

Caro amigo, se você se visualizar no interior do seu Coração, será que você percebe a Vibração do seu Coração?

A resposta é, obviamente, não, portanto, toda visualização não é a mesma coisa do que dirigir a Consciência no Coração.

Por que você quer visualizar que você está no Coração?

É toda a sutileza da Loja Negra, através do que foi chamado de boa vontade, de ter focado os adeptos no 3º olho.

É a iniciação Luciferiana: o 3º olho, não é o Coração.

Eu sei que há muitos seres que têm dificuldade de aceitar esta visão, mas mostre-me um único adepto trabalhando na visualização
que tenha aberto o seu Coração.

Quando eu digo «aberto o Coração», não é uma visão da mente, é a Vibração do Coração.

Ver não é uma visualização, a visão real do Coração não é uma visualização.

A visualização transfere a sua Consciência aqui.

A Luz branca é a única Luz, na visualização, que pode ser aceitável.

Qualquer outra forma de visualização é uma projeção da energia Luciferiana, que os afasta do Coração.

Isso era ainda possível, enquanto que não havia a liberação.

É uma ferramenta que pôde ser utilizada.

Mesmo eu, durante a minha vida, eu falei disso como algo de útil.

Mas é preciso compreender que as coisas não são fixas.

Hoje, vocês devem penetrar o Coração e o Coração é Conhecimento íntimo direto.
É a verdadeira Visão.



É a verdadeira Visão.

Eu os remeto também ao que disse No Eyes, é a estrita verdade.

A visualização movimenta as energias da falsificação (e não de uma Estrela), ou seja, do 3º olho.

Não é à toa que os exercícios de visualização foram utilizados excessivamente.

***

Questão: os terapeutas falam de recrudescimento de entidades nas pessoas que despertam.

Eles projetam os próprios medos, isso são projeções tudo isso.

Se vocês caírem em um terapeuta energético, o que ele vai lhes dizer, a cada vez?

Que vocês não estão enraizados, o que é uma heresia, uma vez que vocês estão aí, portanto, vocês estão necessariamente
enraizados, uma vez que vocês estão na prisão.

Tudo isso são esquemas e palavras que pertencem à antiga energia.

A partir do momento em que vocês focalizarem a sua Consciência nas entidades, a entidade pode ser real, se vocês lhe derem e lhe
levarem a sua Consciência, ela vai estar presente.

Mas se a sua Consciência for suficientemente Unitária, o Diabo não pode sequer permanecer ao lado de vocês.

Como vocês querem que isso seja possível?

Os jogos Deus / Diabo, os jogos do pêndulo, os jogos de entidades são jogos da Dualidade.

Vocês não podem participar da Dualidade e penetrar o Estado de Ser e a Unidade.

É isso que é necessário fazer como escolha, hoje.

Isso significa que não se pode dar crédito aos diagnósticos feitos desta maneira, pela antena, por exemplo, ou pelo pêndulo?

Mas se vocês puderem dar crédito, isso quer dizer o que, se vocês derem crédito?

Isso significa que vocês aderem aos princípios de Dualidade e que vocês vão girar eternamente nesse princípio de Dualidade.

Atingir a Unidade é superar o Bem e o Mal, não é permanecer submisso, Interior ou exteriormente, a uma visão dicotomizada em Bem
/ Mal.

Sem isso, vocês jamais irão sair.

A Unidade é um estado de Consciência que nada tem a ver.

Como vocês querem viver o mínimo Samadhi ou o mínimo Estado de Ser enquanto derem crédito a esse tipo de conceito?

Será que os seres que viveram a Unidade, mais próximos da Unidade, será que Ma Ananda Moyi, será que Um Amigo, será que Sri
Aurobindo foram atacados pelas forças escuras?

Coloquem-se as perguntas.

Mesmo eu, durante a minha vida, alguns seres quiseram me encontrar, eles eram portadores de energias que eu qualificaria de
escuras.

O que eu fiz?

Eu não aceitei encontrá-los, é tão simples assim.

A mesma coisa deve controlar no nível oculto.

Enquanto a sua Consciência estiver voltada para o Bem e para o Mal, vocês serão confrontados com o Bem e com o Mal, é tão
simples assim.

São as Crenças, tudo isso.

A Unidade é uma ausência de Crença, é um estado Vibratório.



O Samadhi não se importa com as energias da matriz, mesmo vocês estando presentes nesta matriz.

Vocês não podem se extrair da matriz sem passar pelo Coração e pelo Samadhi.

Portanto, enquanto vocês derem peso, vocês mesmos, confiança, fé, crença, a um princípio de Dualidade, jamais vocês irão ao Estado
de Ser, é impossível.

O princípio de ressonância e de atração faz com que, se vocês tiverem entidades ao redor de si, é muito fácil dizer que é ela quem faz
isso, mas se elas estiverem em ressonância com vocês, é que há, necessariamente, falha em vocês.

Por que querer sempre procurar no exterior?

Esse também é um princípio de Dualidade.

Não se alcança a Unidade pelo jogo da Dualidade.
Alcança-se a Unidade pelo Abandono à Luz Vibral que é tudo, exceto um jogo de Dualidade.

Hoje, os contextos Vibratórios não são mais de modo algum os mesmos.

É isso que vocês devem integrar, transcender e superar, seja através de vocês mesmos e através dos seres que vocês encontram.

Sem isso, vocês irão manter a lagarta, o tempo todo.

É isso, ter ‘as nádegas entre duas cadeiras’ e não escolher um campo.

A Dualidade ou a Unidade: não há outra escolha possível.

E é isso que é muito difícil neste momento, para muitos seres, porque é preciso render as últimas Dualidades que existem na
personalidade.

Eu lhes asseguro que, se vocês Vibrarem no Coração, nenhuma entidade pode se aproximar de vocês, mesmo o Diabo nada pode
contra vocês, estritamente nada, porque a sua Vibração, a sua Consciência já estão além da matriz.

O princípio de Dualidade, criado por Lúcifer (bem / mal) foi jogar permanentemente nesta oposição bem / mal, nós já dissemos.

A Unidade está além do bem e do mal, bem além.

***

Questão: o que representa a data de 21 de dezembro?

No solstício de inverno, eu falei na minha vida, da descida da Luz no momento específico do solstício de inverno [solstício de verão,no
hemisfério sul], nos dias 21, 22, de acordo com os anos, até 24 (não 25), é o momento em que há descida da Luz mais intensa.

É independente do nascimento de Cristo.

Em 25 de dezembro, o que acontece?

Vocês chamaram de Natal, Noel, no-el quer dizer sem Luz.

Em 21 de dezembro é o momento em que a Luz se revela, na totalidade, a cada ano.

Mas neste ano, particularmente.

***

Questão: quando fazemos um pedido a Maria ou a um Arcanjo, estamos na Dualidade?

Então, aí, caro amigo, já durante a minha vida eu dizia: «é melhor dirigir-se ao Bom Pai do que aos seus Santos».

Eu diria agora: «é melhor dirigir-se à Fonte ou à Luz Vibral».

Vocês estão na constituição do Corpo de Estado de Ser.
Obviamente que você pode fazer um pedido a Maria, e nós lhes sugerimos, às vezes, para fazerem pedidos, nós lhes dissemos, aliás,

para pedirem, mas é mais direto, talvez, pedir à Luz, diretamente.

Mas por que não?



Não é um ato da Dualidade.

Eu irei acrescentar que vai depender do seu modo de ver as coisas.

O DNA de Maria está presente em vocês, a Vibração de Maria está presente em vocês, assim como Cristo e Miguel.

Isso lhes foi revelado pelo Triângulo da Tri-Unidade da Nova Aliança.

Portanto, peçam a este aspecto Interior de vocês mesmos.

Por outro lado, se vocês pedirem projetando em uma Maria, em uma aparição, em um comportamento específico, aí, vocês estão
no astral, é claro.

***

Questão: o fato de estar na Alegria segrega substâncias que curam?

Inteiramente, sim, é claro.

Isso é uma evidência.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas questões e lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Todo o meu Amor os acompanhe, até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=860

29 de novembro de 2010

(Publicado em 11 de dezembro de 2010)

***

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

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=860


Mensagem publicada em 11 de dezembro, pelo site AUTRES DIMENSIONS.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

As energias e a Consciência que chegam a vocês vão provocar, eu diria, um sobressalto mental.

O mental, onde quer que vocês estejam em sua própria transformação, virá colocar seu grão de sal, ou seja, as
bicicletas vão querer se por a girar.

O único modo de parar a bicicleta [mental] é se colocar no Coração, porque se vocês se colocam na Vibração
do Coração, na meditação do Coração, no chacra do Coração, no trabalho que vocês fazem nesse momento,
vocês evitarão, justamente, entrar sob a influência de seu próprio mental.

O mental, ele ama efetivamente o medo, ele ama efetivamente a reação.
Portanto, no que vem, onde a iluminação da Luz vai se tornar cada vez mais crua e cada vez mais importante, o
mental vai querer arrastá-los num certo número de reações, reações para girarem sempre mais rapidamente a
bicicleta no interior de vocês.

Vocês arriscam ter que se colocarem questões que nada têm a ver.

O mental vai arrastá-los sempre para o exterior.

Então, é verdade que, como o disseram alguns Arcanjos, acontecem coisas inacreditáveis ao nível do Céu e
da Terra.
Mas o importante, agora, independentemente dessas observações exteriores, é cada vez mais ir para seu
Interior, ou seja, para o Si.

Meditar, alinhar-se com o que vocês são em Verdade, perceber as diferentes Vibrações existentes, meditar,
conectar-se à Merkabah interdimensional, vão se tornar os elementos que vão mais estabilizá-los, com relação
à excitação geral exterior, mas também a excitação de seu mental.

Mesmo aqueles que, até o presente, tinham conseguido fazer desaparecer a bicicleta, arriscam a ter pequenas
bicicletas que reaparecem.

É muito importante compreender, e se dizer, com sua Consciência, que assim que há uma atividade de
superaquecimento, colocar-se instantaneamente no Coração, reconectar-se à Merkabah interdimensional, à sua
própria vibração Interior, para não ser levado (eu creio que Sri Aurobindo chamou a isso o choque da
humanidade).

Porque as ressonâncias ligadas às Crenças, às egrégoras, se preferem, não as egrégoras astrais
necessariamente, mas, sobretudo, as egrégoras das Crenças, dos pesos que foram colocados na
humanidade, serão entrechocados, eu diria.

Portanto, não é preciso se deixar levar por esse movimento exterior, mas também por seu próprio mental, que
pode fazê-los questionar sobre suas próprias escolhas e fazer colocar em dúvida o que vocês vivem.

O mais importante será, sempre, e cada vez mais, o que vocês vivem Interiormente.

Então, o mental, isso não o agrada.
Ele vai, de maneira insidiosa, tentar fazê-los crer que vocês são esse mental.

Vocês devem se desincrustar e se desidentificar totalmente de seu próprio mental para viver, de maneira
serena, tudo o que é para viver Interiormente, atualmente.

Quando vocês estão na Paz ou quando vocês estão na Alegria, tudo se desenrola normalmente.
Não há mais questionamento.

O que quer dizer que não é uma regressão, se os questionamentos voltam a se manifestar, mas que traduzem,
eu diria, o ambiente coletivo da humanidade durante este período que precede o solstício de inverno [verão no
hemisfério sul].

O.M. AÏVANHOV – 1º de dezembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É um período, nós lhes dissemos, mas por outros canais também, e isso foi anunciado, extremamente
importante no estabelecimento da Luz.

Então, eu os escuto.

Questão: ter um filho hoje pode representar um freio ao acesso ao Si?

Não, absolutamente.
Ao contrário, o estado de gravidez é algo que pode facilitar o acesso às Dimensões superiores.

Como de hábito, há pessoas, mulheres, que querem ser mães e outras que não querem ser mães.

As circunstâncias atuais, quaisquer que sejam, não devem em nada travar o que vocês têm a viver.

O que vocês têm a viver deve ser em acordo com a perpetuação da Vida, mas vocês devem estar totalmente
no instante presente.

Então, alguns fazem projetos profissionais, outros fazem projetos de gravidez.

Em nome de que seria necessário parar todos os projetos e esperar?
Eu digo simplesmente que o período necessita uma vigilância com relação ao seu mental.

Questão: eu não sinto a Vibração do Coração e isso provoca medos. Por que? 

Porque você tem medo, simplesmente.

Cara amiga, o importante, sempre foi dito, efetivamente, que é a porta do Coração.

A porta do Coração é a porta do Si, do Samadhi, da Alegria e da Existência.

Sempre lhes foi dito que alguns seres não podiam penetrar este espaço sagrado pelo momento, sem isso,
eles não estariam mais aqui.

Portanto, alguns são obrigados a esperar o momento vindo.
Portanto, o principal é ter uma das três Lareiras que aqueça, que esteja ativa.

Alguns de vocês já têm as três Lareiras.
Alguns de vocês viajam na Existência, em liberdade, em profusão, à vontade ou por momentos.
Outros não.
Cada caso é diferente.

Questão: eu tenho sonhos recorrentes com bebês. A que isso corresponde?

O bebê corresponde à necessidade de renascer a si mesmo.
Não é um sonho de gravidez, é a necessidade de renascer a si mesmo.

Isso pode anunciar ou uma gravidez Interior, ao nível espiritual, ou um parto Interior.

Quer dizer um renascimento de si mesmo a outro estado Vibratório ou a outro estado de Consciência.

Isso pode estar ligado à sensação de estar ligado a um feto no interior de si?

Sim, é o que se chama o embrião espiritual.
É como eu respondi, há aproximadamente 15 dias, 3 semanas, sobre a noção de gravidez espiritual, ou seja,
do Embrião Crístico.

É, aliás, a palavra que corresponde ao 8º corpo.
Vocês estão em gestação de seu Cristo Interior.

Mesmo se essa sensação é mais abaixo do que o 8º corpo?

Sim, é preciso que suba.

O nascimento não se faz para baixo, aí.
Ele se faz para o alto.



E o parto ocorre, não pelo colo do útero, mas pelo colo da garganta.
O parto se faz, quando está maduro, ao nível da garganta, mas antes, pelo 8º corpo.

Questão: qual é a diferença entre a empatia e o fato de sentir a dor do outro?

Então, essa é uma forma de empatia que está ligada à Vibração, não do Coração, mas do plexo solar, mesmo
se isso foi chamada empatia.

Há uma confusão, junto a muitos seres.

O sofrimento é uma emoção, que ele seja físico ou em outro nível.
Mesmo se é mental, ele gera uma secreção Vibratória que está ligada ao astral.
Portanto, é preciso ter o astral aberto para o sentir.

O Coração é a compaixão, mesmo se alguns falem de empatia ao nível do Coração.

A compaixão é a capacidade para sentir o outro, mesmo se há um sofrimento.

Portanto, vai-se sentir que o outro sofre, sem provar o sofrimento no Interior.
Esse é o Coração.

Mas se há uma ressonância que é vivida pelo próprio sofrimento, que não é o conhecimento do outro, mas o
sofrimento do outro, está ligada a um excesso de plexo solar.

Uma fragilidade, de algum modo, ao nível emocional.

Questão: eu senti uma emoção particular durante o protocolo da Nova Aliança, quando as mãos
estavam em relação com os pontos Cristo e Maria. Está ligado à emoção?

Não, de forma alguma.

É o que eu chamei já, parece-me, a emoção final.
É a emoção que, justamente, permite passar do ego ao Coração.

Mas é de uma natureza Vibratória emocional.
Mas esta natureza Vibratória emocional, portanto ligada ao nível da energia, passa ao nível Supramental e,
frequentemente, quando das primeiras fases desta ativação, há, junto ao ser humano, uma reconexão de
natureza emocional, efetivamente, antes de ser Supramental.
Não é obrigatório, mas é frequentemente o caso.

Questão: eu sinto, atrás da cabeça, uma faixa que parte de OD e que sobe um pouco.

É normal.
Existe, ao nível da linha chamada OD-ER, uma estrutura Vibratória extremamente importante que corresponde
ao quadro de comando dos chacras.

É uma zona Vibratória extremamente importante onde se observa a cor da alma.

Portanto, é um circuito Vibratório muito potente, é tudo.

De fato, ao nível de OD, vocês têm o primeiro chacra, a fundação.
E ao nível de ER, vocês têm o 7º chacra.
E entre esses dois pontos extremos, há 5 côncavos sobre o crânio, que correspondem cada um a uma função
de comando dos chacras ditos essenciais.

Questão: a cor da alma indica o destino ou a linhagem?

Nem um, nem outro.
É a coloração da alma, quer dizer, simplesmente, na encarnação, com qual apoio vocês trabalham.
Nada mais.
Isso nada tem a ver com as linhagens, nem com o destino.

Questão: a que correspondem os medos noturnos que aparecem?

Oh, isso corresponde à colocação na luz dos últimos medos.
Não há presenças, não há coisas assim.
É apenas a colocação na luz do que deve se evacuar.



Lembrem-se do que eu disse, já, desde este verão, mas aí, agora, isso será mais crucial: vocês serão, vocês
mesmos, confrontados aos últimos medos, aqueles que vocês não quiseram ver e que estavam “colocados
sob o tapete”.

Portanto, nada há a fazer.
Sobretudo, não se identificar a este medo.
Você não é este medo.

O objetivo do medo é fazê-los crer que vocês são este medo.
E todos, mesmo eu em minha vida, vão direto ao que nos sugere este medo, mas não somos o medo, uma vez
que o princípio de Ilusão desse mundo revela-se inteiramente.

Disseram-lhes muitas vezes que esse mundo é Maya.
Portanto, como algo que é Maya pode afetar a Consciência?
Não, é o mental que participa da Ilusão, que cria o medo.
O medo de não importa o que, aliás.

Mas vocês não são este medo.
Portanto, há um trabalho “de distanciamento” com relação ao que acontece.

Questão: na prática dos protocolos, sinto uma energia que borbulha nas mãos. Aplicar esta energia
em mim pode ser um caminho de transformação?

Perfeitamente, cara amiga.
As diferentes «técnicas» que nós lhes demos são destinadas a fazer circular, se possível, a Energia, que não é
como a Energia básica, mas, antes, as características de uma Energia do tipo Supramental.

Esta Energia de tipo Supramental é frequentemente formigante, efetivamente.
Como você diz, isso pode borbulhar.
Portanto, você pode dela se servir, é claro.

Questão: se temos um medo, convém trabalhar nisso ou pedir à Graça? 

Caro amigo, nem um, nem outro.

Como eu disse que vocês não são este medo, se você quer agir sobre os medos, isso vai considerar, em
alguma parte, que ele lhes pertence, não é?

Portanto, o medo não tem que ser identificado a você mesmo, mas isso necessita também de um princípio que
é aquele, ou seja, de não querer agir contra.

Agir contra algo que é, além disso, do domínio psicológico.

Não é similar como ter uma dor ou uma doença e pedir à Luz Vibral.

O medo não é você.
O medo é um elemento específico que é segregado pelo mental.
Mas um medo que aparece assim, se você lhe dá Atenção e Intenção, você vai reforçá-lo, quer você queira ou
não.

E se você decide recorrer à Luz Vibral no medo, você desvia a Luz Vibral para o princípio de Dualidade.

Quando eu falei de não identificação ao medo, é completamente isso.

Lembre-se: para o que vocês levam sua Atenção e sua Consciência, manifesta-se.
É a lei de atração e de ressonância.
Ela é total, nesse momento.

Aqueles que têm medos, se vocês pensam em seus medos durante este período, vocês verão que eles vão
se manifestar.
Se vocês cultivam a Paz e vocês pensam a Paz, o que se manifestará será a Paz.
É muito importante.

Se nós, uns e outros, insistimos sobre os 4 Pilares, Aqui e Agora, a Intenção e a Atenção, era verdadeiramente
para colocá-los ao centro dos 4 Pilares que é o ponto ER, ou seja, o Coração.

E se vocês, vocês colocam sua Atenção e sua Intenção contra algo que aparece ao nível do mental, vocês
alimentarão o mental.



É preciso verdadeiramente viver uma desacoplagem de seu mental.

Vocês não são o mental.
Eu preferiria que vocês dissessem: «eu sou este monte de células, porque eu o habito», e «que a Luz Vibral
penetre nas células, no DNA».

Ela transforma seu DNA.
Mas ela não pode penetrar no mental.

O mental é totalmente impermeável à Luz Vibral, uma vez que pertence a esta matriz e ele deve ser
desconstruído.
Há uma diferença.
Uma diferença que não é mínima, ela é essencial.

Questão: como participar nós mesmos à destruição desse mental? É possível?

Sobretudo não.
Deve apenas realizar o Abandono à Luz.

É apenas progressivamente e à medida que a Luz Vibral os preenche que não haverá mais lugar para o mental.

O mental será dissolvido.
É o que se chama a dissolução da personalidade.

A personalidade não é o corpo.
A personalidade é o mental.
O mental é uma projeção exteriorizada da consciência numa ilusão, que os faz crer que vocês são isso, tal
pessoa, que têm tal idade, que vivem tal vida.

A Luz Vibral os tira desta Ilusão.

Portanto, vocês não podem sair da Ilusão por sua própria Ilusão, uma vez que, para esta Ilusão que é o mental,
é apenas isso que existe.
Foi assim que nasceu o princípio de falsificação.

O paradoxo é que vocês devem permanecer lúcidos e conscientes da Vida, mas a Vida não é o mental.

A Vida é a respiração, não é o que vocês veem, também não.
É a Vibração.
É estar Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega.
Mas não é o mental, jamais.

Então, eu concebo que isso seja muito mais fácil para realizar, por exemplo, para os povos orientais, que têm
esta cultura já onipresente, que está longe de ser onipresente no Ocidente e, sobretudo, junto aos franceses.
Porque os povos ocidentais, em particular os franceses, identificaram-se à razão.

Questão: por que a concentração sobre Alfa e Ômega provoca uma ativação do Coração?

Porque tudo é interligado.

Agora, se você quer, como os novos corpos estão se ativando cada vez mais, há pessoas que vão, por
exemplo, trabalhar no 12º corpo, elas vão sentir a ativação do 12º corpo.
E, ao mesmo tempo, o Coração se ativa.

Felizmente, é tanto melhor.
Porque o Alfa e o Ômega é uma ressonância ER, que está ao meio.
E, quando se vai do Alfa ao Ômega, mesmo sobre os pontos OD e os pontos os mais altos, isso passa
também pelo Coração.
O Coração é o ponto central de tudo isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem feito girar as bicicletas.
Quanto a mim, eu lhes digo até muito em breve e todas as minhas bênçãos e todo o Amor dos
Melquisedeques os acompanhem e bom caminho para seu Coração.
Até muito em breve.



____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos.

Então, eu venho, como de costume, responder às suas perguntas.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: se KI-RIS-TI é uma das Estrelas de Maria que corresponde ao Amor, por que este Ponto é
também aquele da Irmã Yvonne Amada de Malestroit?

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer simplesmente que a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT é portadora da Vibração KI-RIS-

TI.
Então, entre as freiras, elas chamam isso de Esposa de CRISTO, é mais bonito.

Mas ela foi aquela que teve as manifestações mais evidentes da sua dimensão KI-RIS-TI.
Assim, do mesmo modo, há também as doze Estrelas e, no entanto, as Estrelas são portadoras de entidades,

a um dado momento.
Eu não sei o que eu vou tomar como exemplo, bom, MA ANANDA MOYI: foi falado a vocês de um Ponto e da

sua última encarnação, mas vocês conhecem as outras encarnações dela?
Então, é preciso sair deste tipo de rigor.

Foram transmitidas a vocês as Vibrações que foram possuídas e assumidas por pessoas, do mesmo modo
que, no nível dos Melquizedeques, há o Melquizedeque da Água, do Fogo, da Terra e do Ar, não é?

Será que isso significa que nós estamos presos nesta função?
Da mesma forma, NO EYES correspondeu à Visão.

Mas quando NO EYES partiu, quem lhes disse que não houve outras Irmãs possuindo esta Vibração?
Esta atribuição é um exemplo, ela não é uma especificidade completamente fixa.

Antes de mim, ali onde eu estou, havia ORIONIS, não é?
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Então, querer fixar: um território é com tal alma e desde o início dos tempos, não é assim que funciona, não
é?

Dessa maneira, não há qualquer ambiguidade em ter a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT portadora da
Vibração KI-RIS-TI e Amor, e encontrar também, evidentemente, o próprio KI-RIS-TI, neste local.

***

Pergunta: a Frota Galáctica de Ashtar está sob a égide de Sananda, portanto, de Satã?

Então, caro amigo, é preciso ter cuidado.
Há muitos seres, hoje, que se dizem canal, mas que, de fato, estão em contato com o ego e estão, como dizer,

impregnados, literalmente, com as suas leituras.
E então, como Ashtar Sheran está na moda, eles vão tomar Ashtar Sheran, mas eles não têm qualquer ideia do

que seja isso.
Agora, há realmente um Comandante da Frota Intergaláctica.

Mas não é porque alguém lhes diz isso que isso seja a Verdade, não é?
Há seres que usam a palavra Sananda para CRISTO, porque isso é mais exótico, não é?

Mas eles não sabem que o verdadeiro Sananda nada tem a ver com CRISTO.
Então, é exatamente o mesmo princípio para Ashtar Sheran.

Porque, com esta denominação, há muitos seres que expressam outra coisa.
É o mesmo para CRISTO: há seres, hoje, que afirmam ser inspirados por CRISTO, e seres que dizem captar

CRISTO.
Mas, na realidade, eles captam Satã e, no entanto, eles o chamam de CRISTO.

Tudo depende da sua qualidade intrínseca.
Se vocês estiverem na emoção e na dualidade, por mais que vocês chamem por CRISTO, não é CRISTO que

vai responder.
Portanto, é preciso estar vigilante em relação a isso.

Tudo depende do seu estado, em vocês.
Então, evidentemente, hoje, há seres que recebem informações.

Mas eles recebem como?
Será que vocês conhecem a vida dessas pessoas?

É por isso que eu lhes disse, anteontem, eu acho, para não acreditar no que é dito a vocês, se vocês não
vivenciarem isso pela Vibração.

O único modo de diferenciar CRISTO não é recitar os salmos, não é dizer “eu estou preenchido de CRISTO”,
é a qualidade e a realidade da Vibração.

Se vocês Vibrarem no plexo solar, a entidade que vem, por mais que vocês digam que seja CRISTO, isso não
é CRISTO.

CRISTO apenas pode vir, em Verdade, se vocês tiverem pelo menos uma Lareira aberta, e ainda assim.
Acreditem apenas no que vocês Vibrarem.

É o mesmo para os textos: isso os faz Vibrar, ou não.
Se vocês lerem unicamente com os olhos, vocês irão tomar bexigas por lanternas (vão se enganar) e vocês

irão engolir tudo o que lerem.
Hoje vocês têm muito mais meios do que durante a minha vida, de ter em conta, eu diria, as circunstâncias.

Primeiramente, no nível da informação e, em seguida, especialmente no nível da Vibração.
Vocês devem passar para a experiência e não mais para a crença.

Porque as crenças, isso é o cérebro.
A experiência e a Vibração, isso é o Coração.

***

Pergunta: por que o 8º Corpo, o Embrião Crístico, deve sair pela garganta?

Ah, cara amiga, quando você está grávida espiritualmente, por onde isso sai?
Se isso sair pelo 1º chakra, como o bebê, eu acho que haveria problemas, não é?

O desenvolvimento completo ocorre no Coração, já que é nesse nível que se manifesta o Fogo do Coração, a
Vibração do Coração e a Alegria.

Mas há uma forma de parto espiritual.
Este parto espiritual acontece depois de terem passado as pequenas chaves, as clavículas, a porta do



Coração, a porta do Conhecimento, pela parte superior.
O embrião espiritual, isso não é mais o embrião que sai, é o próprio parto de si mesma, na Dimensão do

Estado de Ser.
A gravidez física para a parte inferior, a gravidez espiritual para a parte superior.

***

Pergunta: devemos focar a consciência nas imagens dos cristais vindo espontaneamente durante
os protocolos?

As imagens, elas passam.
O perigo é justamente focar nisso e querer obter, como sempre, uma interpretação.

Vocês vão ver um hipocampo (cavalo-marinho) passar.
Então, vocês vão dizer que vocês têm uma linhagem de hipocampo.

Isso é uma interpretação.
Porque as imagens, independentemente do 3º olho, que ocorrem durante os processos Vibratórios, remetem-

nos a uma construção que existe no Interior de si mesmo e que são próprias de vocês.
Em alguns casos, isso está ligado aos arquétipos.

Mas, o objetivo, jamais é o de fazer atuar o mental para obter uma interpretação.
É uma energia, é uma Consciência que se manifesta a vocês, nesta ocasião.

Mas, o mais importante, ainda uma vez, é a Vibração e não a imagem.
Aliás, as meditações mais autênticas são aquelas onde não há qualquer imagem.

***

Pergunta: quando eu me concentro em um ponto, isso ativa o meu 3º olho.

Certamente porque você deve ter trabalhado muito com o seu 3º olho.
Mas eu lembro que, quando o 3º olho está aberto, enquanto 3º olho, não sentimos um ponto no nível do 3º
olho, sentimos as duas pétalas do chakra fechado que se transformam, depois, nesta Coroa Radiante da

cabeça.
A Coroa Radiante da cabeça não é o 3º olho.

Se houver um ponto sendo percebido a partir de alguma coisa que você fizer, especialmente no que vocês
chamam de 3º olho, não é preciso permanecer interessado nisso, isso não é bom, de jeito algum.

Quando isso acontece, eu tento fazer descer esta sensação. [comentário do questionador]

Mas, principalmente não.
Ela não pode descer.

O 3º olho é preciso, sobretudo, não ir para o Coração.
Como é que se pode fazer descer o 3º olho no Coração?

É impossível.

Então, o que convém fazer? [pergunta do questionador]

Colocar a Consciência no Coração e não o ponto do 3º olho no Coração, ou então abrir o 3º olho, ou seja,
superar o que está programado nas Estrelas, pelo menos na Clareza e na Precisão, ou seja, abrir esta zona e

não fechá-la.
A concentração vai reforçar o ponto central.

O que fazer, então, para justamente acalmar o 3º olho? [pergunta do questionador]

Mas, justamente, não mais levar a sua Consciência nisso.
A maior parte dos ensinamentos ativou o 3º olho.

Enquanto o 3º olho estiver ativado, não se pode ter a Coroa Radiante da cabeça.
Porque, o que é que trabalha no nível do 3º olho?

É o ego e unicamente o ego.
Apenas no momento em que vocês recebem o Espírito Santo é que o ego se entrega à vontade da Luz Vibral



e a energia é transferida ao 7º chakra, ao ponto ER, e é naquele momento que os dois chakras podem sofrer
alquimia para criar o verdadeiro chakra retificado, ou seja, para criar a Coroa Radiante da cabeça.

Mas enquanto o ponto central for sentido, isso é o 3º olho, isso absolutamente não é o verdadeiro chakra, e
ainda menos o Coração.

Portanto, é preciso cessar todas as percepções no nível do ponto central e de todas as Vibrações.
Então, a lógica gostaria de enviar as Vibrações que estão aí (isso não pode descer ao Coração) ao ponto ER,

ou seja, ao 7º chakra, que é, de fato, o abandono do ego espiritual à vontade da Luz.

Então, dirigi-lo para o sétimo chakra? [pergunta do questionador]

Eventualmente, mas o melhor é não mais sentir esta Vibração completamente.

Isso não é fácil, principalmente quando isso chega espontaneamente. [comentário do questionador]

Não é fácil?
Mas, sim!

O abandono à Luz é muito fácil, na condição de se abandonar.
As energias são profundamente diferentes de 25 ou 30 anos atrás.

***

Pergunta: um ser não informado, mas com intenção pura, que orasse para Deus, iria manifestar a
FONTE?

Mas, cara amiga, isso depende exclusivamente do estado Vibratório desta pessoa.
Se esta pessoa estiver na dualidade, repleta de emoções, repleta de ódio, e se ela orar, ela não irá contatar

com a FONTE.
O ser humano tem tendência a crer que a oração é a mesma com todo mundo, independentemente da forma

de orar, que a eficácia é a mesma.
Vocês ficam em ressonância com o que vocês são, no momento em que vocês rezam.

Há seres que são persuadidos de estarem conectados com a Luz e que estão na personalidade, nos conflitos,
nas coisas ocultas.

Não há qualquer razão para esses seres entrarem em contato com a FONTE durante as suas preces.
Há, aí também, as crenças, ou seja, o ser humano aceitou que o fato de rezar iria conectá-lo sistematicamente

com Deus ou com a FONTE ou com alguma coisa mais.
Mas isso depende, também, da intensidade e da qualidade da sua oração ou da sua meditação.

Nem todas as orações e todas as meditações são iguais.
Vocês sabem, os ditadores e os sanguinários, eles também rezam.

Eles se dirigem ao Deus deles.
E eles entram em contato realmente com algo.

Vocês acreditam que isso seja a mesma coisa do que uma Santa Teresa do Menino Jesus, com quem eles
entram em contato?

Mesmo se for uma prece para a família deles, eu não creio, não.

***

Pergunta: se houver Vibração, mesmo assim é ainda embaraçoso pronunciar a palavra Deus?

Mas completamente.
O objetivo da falsificação é fazê-los aderir às crenças.

As crenças, inicialmente elas estão na cabeça, elas estão nas Vibrações também.
Quando vocês pronunciam a palavra Deus, o que vocês estão chamando?

Mesmo se alguns seres tivessem um Coração totalmente puro e totalmente preenchido de CRISTO onde a
palavra não tivesse mais importância.
Mas isso não vale para todo mundo.

As palavras são importantes.
É como se vocês telefonassem, discando o 4 ao invés de discar o 6, não é?

É exatamente o mesmo princípio.



Agora, se vocês não estiverem conectados, vocês podem passar a sua vida recitando os salmos de David, que
são muito potentes, mas, se vocês estiverem fechados no ego, vocês não irão mais longe do que o seu ego.

***

Pergunta: todas as manhãs, às quatro horas, eu acordo esvaziado da minha energia, com dor de
cabeça.

O trabalho Vibratório de Consciência que vocês fazem, para alguns de vocês, vai ser integrado muito
facilmente.

Outros vão ter necessidade de purificar os circuitos, como dizemos.
Cada ser é diferente em relação a esta energia, a esta Consciência que vocês estão trabalhando.

Portanto, alguns vão poder se preencher imediatamente.
Outros vão ser obrigados a fazer um esvaziamento, antes.

Nas bicicletas (no mental), há os que vão mudar os freios, outros a corrente, etc..
É o mesmo princípio.

É um trabalho específico, cada um vai vivê-lo ao seu próprio modo, não há modo melhor do que o outro.
Novamente, alguns vão se preencher, empanturrar-se desta energia de Luz, outros terão necessidade de

metabolizar, de algum modo, esta Luz, ou então, não.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua escuta calorosa e simpática.
Eu lhes digo certamente até muito, muito em breve.

A minha Paz esteja em vocês.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. 

Então, eu os escuto e sou todo ouvidos.

*** 

Questão: os filhos são da mesma origem estelar que os pais?

Mas por que você quer remeter as leis hereditárias nesse nível?

Isso estritamente nada tem a ver.

Vocês podem estar casados entre um «golfinho» e uma «águia». 

Do mesmo modo, seus filhos não têm absolutamente a mesma origem estelar e ainda menos Dimensional. 
Vocês reencontram, simplesmente, como filho, seres com quem vocês estiveram ligados pelo sangue, no plano kármico, ou seja, que

vocês têm sempre, como filho, como dizer..., pessoas com quem houve alguns pequenos problemas, no passado. 

O fato de que eles sejam seus filhos é para permitir “reparar”, uma vez que vocês sabem que é uma Ilusão, o seu próprio karma. 

Mas esta Ilusão, não havia ‘leis de ressonância e de atração’, havia 'leis de ação e de reação’ e foi necessário que elas se
estabelecessem, aí está. 

Mas, agora, a origem estelar e a origem Dimensional, as ‘linhagens’, estritamente nada têm a ver com qualquer filiação ou noção
sanguínea presente sobre esta Terra, estritamente nada. 

Jamais esqueçam, mesmo se for difícil de integrar, que as relações que vocês construíram sobre a Terra são estritamente efêmeras,
elas duram o espaço de uma vida, no máximo, não é? 

Se vocês soubessem o que vocês reencontrariam, como filhos ou como pais, vocês seriam talvez um pouco mais cautelosos com
relação a isso. 

Portanto, vocês os reencontraram para resolver algo, mas, depois, lá em cima, vocês nada têm a resolver.

*** 

Questão: Sananda poderia ter sido criado no mundo do imaginário?

Mas não, é um ser real que viveu há pouco mais de um século e meio e quando ele morreu, ele foi persuadido de ‘estar realizado’. 

E há alguns seres que viveram justamente neste imaginário e se encontraram projetados no astral, ou seja, no ‘imaginário’ e eles
recriaram as circunstâncias pseudo-iniciáticas neste imaginário, que se inscreveram no imaginário dos seres humanos.
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Mas o imaginário nada tem a ver com a Verdade. 

Não confundir o ‘imaginário’ com o ‘imaginal’ [relativo a “imago” – metamorfose dos insetos], nada tem a ver. 

Em outros termos, não é preciso tomar bexigas por lanternas. 

O problema da humanidade é que desde milênios houve um astral planetário no qual se criava tudo o que iria se precipitar nesta
Dimensão onde vocês estão, que é também a 3ª Dimensão, ou seja, o astral, mas física. 

E havia seres que estavam nos planos ditos ‘intermediários’, ou seja, em particular, os Arcontes e os Annunaki, que modelaram, de
algum modo, as suas Crenças, e eles dominavam perfeitamente esta tecnologia. 

E nós, como vocês sabem, perturbamos um pouco o plano deles, desestruturando totalmente o astral planetário, já desde a
revelação das primeiras chaves Metatrônicas e nós terminamos a limpeza há pouco tempo. 

Portanto, sim, no imaginário pode-se reencontrar o que se quer.

Vocês podem reencontrar o Lobo Fenris [lobo gigantesco que reina no mundo dos mortos], vocês podem reencontrar Ahriman [príncipe
do mal, para os antigos persas]. 

Tudo o que é construção ligada aos pensamentos de alguns seres, que eles tenham existido ou não, é um remanescente no nível do
que é chamado de ‘astral’ e, portanto, isso pode ser nutrido pelos seus próprios pensamentos. 

Aí está, muito simplesmente.

***

Questão: do mesmo modo, poder-se-ia reencontrar um personagem como Robinson Crusoé?

Mas, por que não?

E aliás o próprio de toda leitura, é fazer trabalhar o ‘imaginário’, parece-me, ou o ‘emocional’ ou, em algum lugar, alguma coisa, em
todo caso, que vai criar, realmente, no astral, uma existência própria, simplesmente, e que os seres vão se ligar neste astral, vão

literalmente ter a possibilidade (no antigo tempo, antes que se limpasse tudo isso) de se conectarem energeticamente,
Vibratoriamente, emocionalmente e visualmente com o que existe no imaginário. 

São, aliás, os reservatórios de forças a que se chama de ‘egrégoras’ e essas egrégoras jamais serviram à Luz, jamais.

Seja Cendrillon, Peter Pan, Mickey Mouse, também os mestres da Loja Negra.

Eles estão aí para fazer sonhar e para impedi-los de aceder ao quê?

Ao que vocês são, em Verdade.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o Verbo?

O Verbo é uma palavra que aparece nas primeiras frases da Bíblia. 

São João também falou nela: "No início era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus". 

O Verbo é o Sopro que anima a vida.

Então, há vários Sopros.

Há, sobretudo, o que é chamado de Verbo Criador. 
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que, quando, por exemplo, vocês dizem: «o dia está bonito», mesmo se estiver feio, ele não vai ficar bonito, no entanto,
não é? 

O Verbo não é Criador. 

Agora, se vocês disserem: «o dia está bonito» e as nuvens se vão, vocês têm o Verbo Criador, ou seja, a potência do Sopro original,
o Verbo, tal como o apresentou Cristo em algumas curas que foram efetuadas: «Levanta-te e anda» ou quando ele ressuscita aquele

que morreu, etc., etc.. 

Agora, para além deste aspecto transcendental, digamos, vocês têm o Verbo Criador, que é, sobretudo, ligado à reconexão consciente
e efetiva da capacidade para combinar a Energia nas suas próprias palavras. 

Há, atualmente, sobre a Terra, presentes ainda atualmente, três línguas que são as línguas que têm a propriedade Vibratória real, são
as línguas como, por exemplo, o Hebraico, mesmo estando em parte deformada, há o Sânscrito e há o Aramaico.

São as línguas que possuem, pela sua pronúncia, a Energia correspondente à pronúncia. 

Não é de modo algum a mesma coisa na totalidade das línguas sobre a Terra. 

Por exemplo, quando vocês falam o automóvel, não há ‘energia automóvel’ que está aí.

Eu tomei uma palavra que quer dizer não importa o que, mas existe um Verbo Criador, uma vez que a Criação, como lhes disse Anael,
é Som, antes de ser Forma e Cor. 

O Som é portador, ele também, de uma Vibração, isso vocês sabem sobre a Terra, mas, simplesmente, mesmo nos mundos
Unificados, o Som é um ‘arranjador’ que permite a estruturação da forma e da cor.

É isso que vocês reencontram. 

Para vocês, o Verbo Criador é, por exemplo, ser capaz, pela voz ou pelo pensamento também, de criar a sua própria realidade. 



Então, não é apenas o pensamento criativo, é verdadeiramente a eficácia na linguagem corrente e na sua língua corrente, de ter uma
Vibração que é muito mais ativa, de algum modo. 

Inicialmente, ‘o Verbo Criador é o Sopro Criador’, mas esse Sopro tornou-se Verbo. 

O verdadeiro Verbo é o que se chama de ‘língua matricial original’, que é falada em algumas Confederações Intergalácticas dos
mundos livres, em alguns setores dos universos, que têm (em particular no nível dos mestres geneticistas, seja das Plêiades, seja

de Sirius) a particularidade de agenciar, pelas Vibrações sonoras, as formas e as cores.

***

Questão: o DNA existe unicamente na 3ª Dimensão ou nas outras Dimensões?

Não, o DNA existe em todas as Dimensões, mas não há a representação que vocês têm, nem a constituição que vocês têm. 

É uma ‘codificação Vibratória’ que vai além do aspecto puramente fisiológico, qualquer que seja a Dimensão. 

Agora, não pensem que há um DNA que é o mesmo que aquele que vocês têm.

Existem DNAs não falsificados, mesmo na 3ª Dimensão, com fitas de DNA muito mais importantes do que as que são as suas
atualmente, que foram as nossas. 

No nível da 3ª Dimensão Unificada é eminentemente complexo, segundo os setores dos universos, mas há, como dizer..., ‘pares’ de
DNA muito mais importantes do que as duas fitas de DNA que existem sobre a Terra.

*** 

Questão: no âmbito da falsificação, os Arcontes retiraram as fita de DNA?

Sim, mas eles não agiram diretamente sobre o DNA, eles passaram por forças eletromagnéticas muito mais consequentes do que
jogar com o DNA. 

Efetivamente, houve necessariamente uma ‘limitação’ do DNA, quanto ao número de fitas, mas que é inicial à falsificação.

*** 

Questão: há uma relação entre as 12 fitas de DNA e os 12 corpos?

Inteiramente, sim, é claro. 

Vocês foram limitados, nós fomos, todos, limitados a 7 chakras, que é um sistema incompleto. 

O sistema completo, seja nas Dimensões chamadas de 3ª Dimensão Unificada ou nas outras Dimensões, recorre a uma constituição
em uma base de 12. 

Agora, a própria estrutura do DNA nada tem a ver nos mundos em carbono aqui e em outros mundos em carbono em outros lugares,
mas é sempre a noção, como dizer..., é complexa, a noção de emparelhamento, de encaixe, se quiserem, de ‘tijolos’ [blocos], juntos,

mas esses tijolos têm aspectos multidimensionais que não existem nesta Dimensão.

Mas é eminentemente complexo e eu não vejo interesse de se saturar com isso, ainda mais que, quando vocês penetrarem as esferas
do Estado de Ser, este conhecimento, ele é inscrito diretamente no seu Coração. 

Portanto, não vale a pena mentalizar isso, de nada serve, isso em nada avança com relação ao trabalho que vocês têm que fazer
agora.

*** 

Questão: as nossas duas fitas de DNA eram suficientes para fazer funcionar os nossos 7 chakras?

Cara amiga, a partir do momento em que você está encarnada nesse mundo, que você seja um ser humano, que você seja uma
espécie de robô, você terá sempre 7 chakras. 

Agora, os chakras funcionam em níveis diferentes. 

Portanto, os 7 chakras são um ‘mínimo vital’, digamos, nesta Dimensão. 

Aí está o que se pode dizer, mas o DNA está ligado a estruturas específicas.

É uma estrutura fisiológica, mas está sob a dependência de alguns chakras e não de todos os chakras. 

Mas eu não vejo interesse em saber isso.

*** 

Questão: no passado, eu assisti a canalizações que de certo modo me esvaziaram. Por quê?

Oh, é muito simples, cara amiga.



Como eu sempre disse, o processo de canalização não é uniforme, não é sempre similar. 

Há seres que são realmente médiuns que canalizam os seres de diferentes planos.

Há os que não sabem mesmo a qual plano eles telefonam, porque os ‘circuitos de comunicação’ foram abertos. 

Vocês viram o florescimento de canais desde uma geração.

Isso correspondeu, a grosso modo, com a abertura do primeiro portal Intergaláctico, em agosto de 1984.

Naquele momento, os canais começaram a aparecer. 
No início, eles canalizavam os seres mortos e que tinham informações a dar e, depois, chegaram outras Consciências, digamos. 

Mas essas Consciências não estão todas estabelecidas na Luz Vibral, algumas estão estabelecidas nos planos ditos ‘intermediários’. 

E, enfim, há alguns seres que absolutamente nada canalizam e, entretanto, eles falam, não é? 

Portanto, a diferença é essencial, e você a constatou, ao menos eu espero, comigo, e também com os outros, é preciso dizer, quando
nós descemos dos planos da Luz Vibral: nós lhes trazemos a Consciência e a Energia, nós não as tomamos, não é?

Nós os nutrimos, nós não vimos nos nutrir, é toda a diferença. 

É o único modo que vocês têm de fazer a diferença, porque, mesmo um verdadeiro canal, ele vai receber informações e, até agora, as
informações passavam sistematicamente pelo chakra da Coroa, é claro.

Mas o que se chamam de ‘forças astrais’ ou de ‘forças da Sombra’ passavam também pela Coroa.

Tudo depende da ‘qualidade Vibratória’ do ser que recebe. 

Agora, se o ego não estiver purificado ou pacificado, efetivamente, ele vai canalizar, mas o que ele vai canalizar virá se nutrir da sua
própria Presença e da sua energia etérea e, por vezes, até mesmo da sua alma. 

Portanto, vocês devem estar vigilantes.

Quando eu lhes digo, não creiam no que eu lhes digo, tentem sentir também como vocês estão depois, ou no dia seguinte. 

Vocês sentiram uma Consciência diferente ou vocês se tornaram completamente vazios?

Porque, aí, isso é muito perigoso. 

Mas também se pode considerar, por exemplo, que mesmo eu, com o que eu lhes trago, há a minha Vibração que não corresponde
para alguns, então, eles também vão se sentir mal. 

Portanto, não é preciso julgar, mas é preciso tirar, de algum modo, as conclusões do que lhes chega. 

Há também, às vezes, o inverso.

Há, por exemplo, Anjos muito específicos, eu não os citarei no nível dos nomes, mas que, a um dado momento, insuflaram sobre a
Terra Energias colossais através de alguns médiuns, de alguns canais.

Mas esta Energia colossal podia desestruturar, em um primeiro momento, os primeiros seres que os encontraram, porque eles não
estavam prontos.

No entanto, eles não eram negativos, eles não eram da Sombra, mas havia um ‘desequilíbrio’ de ajuste, o que é muito menos frequente
agora.

Porque, se vocês estiverem um mínimo abertos no nível Vibratório, entrando em um espaço, vocês irão sentir a atmosfera, mesmo se
vocês não conseguirem colocar palavras.

*** 

Questão: para que serve reencontrar uma linhagem?

Não, de nada serve querer reencontrá-la.

Ela se manifesta a vocês a partir do momento em que vocês penetram nos despertares das suas Coroas, como já foi dito desde um
ano. 

Portanto, as linhagens vão se despertar e se revelar a vocês, mas, uma vez que se saiba, efetivamente, isso de nada serve. 

Simplesmente é o ‘testemunho’ de que um dos seus Pilares ou uma das suas quatro linhagens ou um dos elementos está
perfeitamente desperto, simplesmente.

Mas é tudo, isso cessa aí. 

Então, não é que isso sirva, simplesmente será, no seu processo de transformação, um ‘indicador’ sobre o caminho. 

Do mesmo modo que o som da alma é um indicador, assim como a percepção Vibratória no nível de uma das três Lareiras é também
um indicador, mas, para que serve?

Serve para serem o que vocês são e o que vocês se tornam.

*** 

Questão: é oportuno se ocupar hoje de problemas transgeracionais?

A questão é pouco específica no nível da resposta. 

Há seres que estão sujeitos ao que se chama, ao que vocês chamam, de ‘conflitos de linhagens’ ou ‘conflitos transgeracionais’, que
vão se manifestar de diferentes modos: fisicamente, psicologicamente, hereditariamente, de múltiplos modos. 

Agora, nem todo o mundo é atingido por um conflito transgeracional existindo no passado.



Alguns seres são totalmente impermeáveis a esse gênero de influência. 

Isso não tem mais interesse agora, então?

Nenhum, exceto se você for afetado diretamente, Vibratoriamente, por isso. 

Agora, qualquer técnica que quiser ir cavar no passado para elucidar um presente é, eu diria, quase uma ‘heresia’ com a Luz
Vibral que está aí, que é a Luz da Graça, do Perdão e da Transformação.

Tudo está aí, portanto, se vocês não forem afetados diretamente por um conflito de natureza transgeracional ou familiar, que não é
necessariamente um conflito transgeracional, por um segredo de família, por exemplo, por que querer ir remoer essas coisas? 

De qualquer modo, todas essas noções estão sendo transmutadas pela Luz.

A Inteligência da Luz é muito mais importante. 

O perigo que eu quero evocar com isso é que vocês ‘contradizem’ o estabelecimento das suas Coroas. 

Foi-lhes dito «Hic e Nunc», ou seja, «Aqui e Agora», por conseguinte, há duas maneiras de encarar o truque.

Ou você diz «eu sou perturbado no meu Aqui e Agora porque minha bisavó falhou com meu primo em terceiro grau», não é? 

Eu digo não importa o que, é claro, hein?

E você se sente ‘desestabilizado’, você sente que há uma influência e uma ressonância. 

Se você chegar a se colocar no Aqui e Agora, inteiramente, isso não terá mais influência, pela ação direta da Luz Vibral.

A Luz Vibral é Inteligência, nós o dissemos.

Ela é capaz de tratar, de fazer desaparecer tudo o que é da ordem da Dualidade, isso é uma verdade total. 
Há seres, hoje, que experimentam curas espontâneas de coisas que teriam sido fatais antes, simplesmente pela Luz Vibral.

Eles não quiseram curar algo, eles simplesmente se colocaram no Interior dos ‘quatro Pilares’, que são as quatro Energias dos quatro
elementos, e a Luz Vibral fez desaparecer o que devia desaparecer.

*** 

Questão: o ego não corre o risco de fazer crer, erroneamente, que temos acesso à Luz Vibral?

Perfeitamente, isso se denomina a ‘Ilusão Luciferiana’, aliás, a Ilusão do ego espiritual.

Mas não se pode ser enganado, porque a Luz Vibral tem efeitos Vibratórios. 

Nós o repetimos milhares de vezes desde anos: se vocês não tiverem a Vibração, o que isso quer dizer?

Não Vibra. 

E se não Vibrar, o que isso quer dizer?

Que não é a Luz Vibral.
É muito simples: Vibra ou não Vibra.

O Coração Vibra ou o Coração não Vibra.

A Coroa da cabeça Vibra ou ela não Vibra.

Tudo o que se manifesta, fora dessas Vibrações, não é do domínio da Luz Vibral, o que quer que seja ouvido, percebido ou visto.

É do astral, não Vibral.

A Luz Vibral é Vibração.

A Consciência, quando começa a aceder aos estados Unitários, mesmo temporários, torna-se Vibral, é tão simples assim.

*** 

Questão: todas as terapêuticas são do domínio da Ilusão de natureza Luciferiana?

Vocês já estão em uma Ilusão Luciferiana, uma vez que foram falsificados, todos vocês, não é? 

Agora, enquanto se estava sujeito às leis da Dualidade, era obrigatório recorrer a técnicas da Dualidade, para tratar. 

Hoje, nem todos vocês estão ainda na Unidade, não é?

Vibratoriamente e em Consciência.

Portanto, vocês são ‘obrigados’ a terem técnicas.

Agora, se você, a título individual, você alcançar o Estado de Ser, você chegar ao Estado de Ser, todas as patologias que você tem
irão desaparecer. 



Mas você vai poder fazer desaparecer as patologias do outros, com a Luz Vibral?

Não, por uma razão que é muito simples, é que a Luz Vibral apenas pode se abrir do Interior.

É você que dá o último passo. 

Portanto, a partir daí, se vocês forem terapeutas, será extremamente diferente para cada terapeuta. 

Há terapeutas que vivem a Luz Vibral e, vivendo a Luz Vibral e os estados de Unidade, há os que não vão mais poder voltar a descer
na Dualidade para tratar, e outros que vão poder isso.

É muito variável.

*** 

Questão: como fazer para ajudar o outro a tomar Consciência de tudo isso?

Com que direito você quer ajudar o outro, se ele nada te pediu? 

Você poderá sempre falar a ele dos seus estados de Estado de Ser, você poderá sempre falar das suas Coroas Radiantes, ele vai
olhar para você como um extraterrestre, não é? 

Então, o que você quer fazer nesse caso?

Não há nada possível.

Há duas humanidades que se separam, vocês ali nada podem, é assim.

Há seres que não compreendem o milionésimo do que vocês vivem.

Está a mil milhas das preocupações e da vivência deles.

Como vocês querem ajudar esses seres? 

À parte estando vocês mesmos no que vocês são, mas sem procurar o que quer que seja mais, porque, se vocês começarem a falar
para eles dos seus zumbidos nos ouvidos, se começarem a falar-lhes das Vibrações que vocês têm sob os pés, na cabeça, no

Coração, eles vão enviá-los a um psiquiatra, não é? 

Então, o que fazer?

Nada.

Nada há a fazer e, se vocês tentarem fazer, vocês vão voltar a descer no nível deles.

É assim, não é sua responsabilidade, é o processo, como disse o Arcanjo Anael, de ‘decantação’, que está em curso. 

Vocês não vão todos ao mesmo lugar.

É terrível isso, é assim, como dizer..., aí está: você tem uma doença e você vai morrer, então, é preciso levar todo o mundo, os outros
não têm o direito de permanecer onde eles estão porque você, você morre. 

Ou então, você tem um membro da família que decide ir viver muito distante de onde vocês estão e, então, ele vai decidir, aquele, de
levar os outros.

Com qual direito?

Onde está o respeito à liberdade? 

Eu diria que, no final, querer agir, ter a ideia de agir sobre qualquer um, mesmo para o “bem” dele, mesmo para a Luz, é um ato de
‘magia’, não é inofensivo.

Vocês podem falar, mas não vão muito longe.

Vocês podem irradiar, mas sem qualquer vontade, sem isso, vocês recaem na Dualidade.

O melhor que vocês podem fazer é, efetivamente, Ser, para irradiar esta Luz, mas vocês não têm que decidir para onde irá a Luz,
ela sabe aonde ela vai.

E deem-se conta também de que a Luz que vocês portam, ela será insuportável para alguém que recusa a Luz, totalmente
insuportável, e ela vai se tornar cada vez mais insuportável.

Então, o que fazer nesses casos?

Bem, não se pode fazer nada, e isso se refere às pessoas próximas como às menos próximas. 

O que ali se pode?

É o período em que as duas humanidades estão ainda presentes no mesmo lugar.

E haverá os seres, por exemplo, que estão fechados em uma espiritualidade, ou ilusória, ou procedente de Crenças religiosas. 

Já existem as guerras de religião, mas imaginem que haverá seres que estão fechados nas Crenças, que serão reforçados nas
Crenças deles, pelo que acontece sobre a Terra, não é?

Que vão justificá-las ainda mais no que eles creem e há, paralelamente, seres que vivem uma transformação da Luz. 

Mas estes, eles serão chamados de Diabos, porque, para aqueles que estão nas Crenças, que não são as suas, eles estão nas
vivências que não são as suas. 



São vocês os Diabos, enquanto que vocês, vocês sabem muito bem que não há outro Diabo a não ser no interior daquele que está
em um confinamento. 

O que vocês querem fazer com isso? 

Era já similar no tempo de Cristo, não é?

Naquela época, crucificava-se, depois, queimava-se.

Mas o ser humano é assim enquanto não for revelado ao que ele é realmente. 

Eu não sei quem disse que o homem era ‘um lobo para o homem’.

Frequentemente, são aqueles que irão lhes falar de Amor, no sentido religioso, que serão os verdadeiros lobos. 

O que vocês podem ali fazer, além de se afirmarem ainda mais no que vocês são? 

De todo modo, querer agir ou ajudar é uma prova da Dualidade, porque, se vocês estiverem na realização do Si, na sua Unidade,
vocês ajudam o universo na sua totalidade, porque vocês São. 

É esse, o verdadeiro Serviço. 

Então, obviamente, enquanto se está na Dualidade, ali não havendo possibilidade de Unidade, obviamente que seria preciso dar de
comer ao indigente, obviamente, que seria preciso nutri-lo, abrigar aqueles que estiverem na rua. 

Isso vocês podem sempre continuar a fazer.

Mas, no nível espiritual, no nível da abertura que está em curso, não são realmente os mesmos processos que estão em jogo.

*** 

Questão: falsificação e Dualidade são sinônimos?

Mas há Dualidades que não foram falsificadas, quer dizer, onde a lei de ação/reação existe, mas em uma liberdade Dimensional. 

Há os sistemas Solares onde existe a Dualidade.

Vocês deixam cair um fruto, ele cai na terra, portanto, há forças eletromagnéticas gravitacionais, não é?

Mas eles não foram confinados. 

Falsificado quer dizer ‘privado da relação Consciente com a Fonte’ e ‘privado da liberdade Dimensional’. 

Os sistemas em carbono e outros sistemas são, por essência, Duais, mas Unitários pela capacidade das Consciências para não
estarem confinadas na Dualidade, para estarem presentes conscientemente, em Espírito, na Dualidade como nas outras Dimensões

Unificadas.

A falsificação é ter privado o acesso à Unidade.

*** 

Questão: há pessoas, hoje, que chegam a alcançar o Estado de Ser?

Há dezenas de milhões. 

Os povos que começam a viver, agora, desde dois anos, os estados de Estado de Ser, estão em outros continentes. 

São, sobretudo, nos países em que, pelas Vibrações (de um lado telúricas e, de outro lado, da Consciência coletiva desses países)
estão mais próximos do que vocês, no Ocidente, de viverem isso. 

Porque a estrutura do solo deles amplifica a irradiação que foi recebida da Luz Vibral e amplifica também, bem antes da Terra ser
liberada, a irradiação do ‘Núcleo cristalino’, porque há retransmissores cristalinos no solo. 

São, sobretudo, a América Latina, a América Central.
Eles têm a cabeça menos dura do que os Ocidentais e, sobretudo, o Coração mais aberto.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************
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~ DEEM A PAZ ~

As palavras que eu vou lhes dar, sou eu quem vai dizê-las, mas necessitam de uma sintonia Vibratória com os 24 Anciões.

*** 

Então, caros Irmãos e Irmãs na humanidade presentes na superfície desta Terra, muitos de vocês, onde quer que estejam, vivem e
Vibram mecanismos de Consciência, mecanismos no seu corpo, que são, para a maior parte de vocês, novos. 

Esses sinais, essas manifestações refletem, qualquer que seja a sua localização, qualquer que seja a manifestação, um apelo da Luz
Vibral. 

De acordo com a sua capacidade para viver este apelo, a ele respondendo facilmente ou dificilmente ou então de modo algum, reflete-
se, em suas vidas e na sua Consciência, por apelos a um ‘ajuste’.

Este ajuste existe em todos os setores da sua vida. 

Obviamente, não são todos os setores que serão levados a se ajustar ou a se reajustar. 

As circunstâncias planetárias atuais correspondem a ajustes essenciais existentes sobre a Terra, sobre o Sol, na Intraterra e no
conjunto do sistema Solar. 

Vocês são parte integrante do conjunto desse sistema Solar, porque vocês ali têm um corpo.

Sua Consciência vem, talvez, de outros lugares. 

Esta Consciência, que vai se re-desvendar e se re-desenvolver aqui mesmo sobre a Terra. 

Esse re-desenvolvimento da Consciência Ilimitada que é a sua herança e a sua Essência, na sua vida limitada, dividida, reflete, aí
também, para vocês, para cada um de vocês, processos de reajustamento. 

Esses reajustamentos podem, por vezes, seja na escala individual como em diversas escalas referentes aos diversos aspectos das
suas vidas, tomar uma acuidade e um relevo importante, porque a época dos grandes movimentos chegou.

Isso é agora e se desenrola agora. 

Alguns de nós os chamaram para encontrarem a Paz, em vocês, no exterior de vocês, para darem esta Paz.

Porque é dando a Paz que se encontra a Paz. 

Quaisquer que sejam as circunstâncias, não pacíficas, por vezes mesmo desagradáveis, manifestando-se a vocês, o mais importante é
evitar entrar no que se chama de ‘reação’. 

Mas, antes de qualquer coisa, emitir a Paz, porque a Paz, a Vibração da Paz é uma das qualidades intrínsecas da Luz Vibral, mesmo
se vocês ainda não estiverem na Vibração, vocês mesmos, esta Paz é indispensável.
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*** 

A Paz não viola qualquer lei, nem desse mundo, nem da Luz Vibral.

A Paz é uma qualidade Vibratória. 

Se vocês derem a Paz, vocês estarão na Paz, o que quer que vocês tenham que encontrar. 

É um primeiro passo essencial no Abandono à Luz, na realização do que vocês são. 

Seja o que for que lhes acontecer, seja o que for que se manifestar, em vocês ou no exterior de vocês, quaisquer que sejam as
circunstâncias pessoais, sociais, afetivas, profissionais, circunstanciais de sua vida, coloquem ali a Paz e então vocês irão descobrir

que vocês estarão na Paz. 

O que se revela, o que se manifesta sobre a Terra, é o resultado da ação da Luz Vibral. 
Os elementos não pertencentes à Luz Vibral, que são o Fogo do Éter, o Fogo do Céu, o Fogo da Terra, mas que estão sujeitos ao que

se chama de ‘Fogo por Atrito’, podem manifestar Atritos cada vez mais fortes. 

Isso pode se referir aos aspectos da sua personalidade, como aos aspectos da personalidade dos seres que lhes são próximos, mas
também às construções da personalidade existentes nas diversas atividades humanas. 

O período que se abriu, e que os leva até às intervenções de Maria e de Miguel, necessita de uma coisa, é de fazer a Paz e de dar a
Paz. 

Se vocês seguirem esse simples preceito, se vocês guardarem isso, em algum lugar, em um canto da sua cabeça e do seu Coração,
tudo o que se apresentar a vocês, qualquer que seja a natureza, ali colocando a Paz, não somente vocês estarão na Paz, mas as

circunstâncias que irão se manifestar em vocês e a vocês, tornar-se-ão pacíficas.  

Aí está simplesmente o que tínhamos a lhes dizer. 

Muitos ‘Fogos por Atrito’ estão nascendo sobre a Terra, seja no nível dos vulcões, seja no nível dos climas, seja no nível dos povos ou
de alguns grupos sociais ou de alguns países.

*** 

Sua ação de dar a Paz tornar-se-á essencial.

Guardem isso presente em algum lugar de vocês.

O que quer que lhes aconteça, o que quer que se manifeste, antes de qualquer coisa, deem a Paz.

Vocês irão constatar então que o que acontece tornar-se-á pacífico, não porque o ‘Fogo por Atrito’ irá diminuir, mas porque, dando sua
Paz, o que emana de vocês é a Paz, o que emana no interior de vocês é a Paz e, na Paz, tudo é Alegria. 

Certamente, algumas manifestações entre os menos pacíficos que vão se apresentar sobre a Terra deverão, aí também, chamá-los a
dar a Paz e a estarem na Paz. 

É o elemento essencial que vai permitir a vocês, a título individual como no nível mais coletivo, atravessarem este período e
prepararem, do modo mais agradável, o encadeamento lógico da transformação. 

Nenhuma data deve alterar ou condicionar a sua Consciência. 

Seja o que for que acontecer, os sinais do que acontece serão perceptíveis, não sob forma de projeção mental, mas Interiormente, por
um sentimento misturando a iminência e a expressão desse sentimento no seu Coração, desta iminência.

Isso será muito claramente perceptível. 

Se não for claramente perceptível, serão apenas projeções. 

É muito importante fazer a diferença, nesse nível. 

Os primeiros sinais da iminência do que quer que seja tocando o seu ambiente, produzir-se-ão no Interior de vocês antes mesmo de
aparecer no exterior. 

Quando um tipo de determinado acontecimento se manifestar, vocês farão imediatamente a relação com o que vocês viveram
Interiormente.

*** 

Aí está o que os Melquisedeques tinham a lhes dizer. 

A melhor preparação é Interior.
Ela está ligada à Vibração do Coração, à Vibração das Coroas Radiantes, ao seu trabalho de conexão com

a Merkabah Interdimensional.

O Cristo está presente no Éter, ele é perceptível e tornar-se-á cada vez mais perceptível, ele também. 

Os céus são chamados a manifestar coisas evidentes, muito importantes, aí também. 

Vocês irão perceber a tonalidade, a qualidade no Coração, de preferência, sempre, por um mesmo sentimento de iminência. 

Quando da chegada desses diversos processos no Céu e sobre a Terra, ao redor de vocês como mais distante, tenham em conta o
que lhes diz o seu corpo, e não esqueçam do que vocês colocaram em algum lugar na sua cabeça e no seu Coração: a Paz. 

Se vocês respeitarem isso, é minha fé muito simples, então, o seu Fogo Interior, não o Fogo por Atrito, mas o Fogo do Coração, o seu



Fogo do Éter, será a sua garantia da integridade, da Paz e da serenidade.

*** 

Aí está o que os Melquisedeques tinham para lhes dizer. 

Eu lhes digo, quanto a mim, certamente até dentro de alguns dias ou de algumas semanas neste período. 

Nisso, eu lhes desejo uma muito boa noite. 

Vivam a Inteligência da Luz, o Abandono à Luz. 

Deixem-se levar pela onda da Luz, na humildade e na simplicidade. 

Até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e dá-me uma alegria e um prazer de
ser o primeiro a passar entre vocês nesse início de ano.

As férias de inverno terminaram para vocês e para nós.
Falo de férias mas, como sabem, não foram férias.

Então, transmito-lhes, em primeiro lugar, todas as minhas bênçãos e todo o meu Amor caloroso pela sua
presença, em um um período de inverno [na França] neste espaço.

Eu anunciei, vocês se recordam, os que seguem a crônica, não é?, dos Anciões, que o mês de dezembro
seria um período pelo menos tumultuoso, não é?, onde vocês teriam uma série de desafios a superar e a

transcender.

O ano que se abriu, e sobretudo desde algumas semanas, não é?, corresponde, para vocês, a um ano em que
vocês vão começar a tocar os frutos espirituais do seu trabalho.

Se há financeiros entre vocês, vou dizer que vocês vão começar a tocar os dividendos, não é?, dividendos, é
claro, espirituais de tudo o que efetuaram.

Obviamente, durante o mês de dezembro, vocês puderam constatar, vocês mesmos, ao redor de vocês, que
muitos deliraram [ont yoyoté de la touffe], ampla e gravemente, mas isso lhes havia sido anunciado e eu espero

que vocês estejam, se estiverem aqui, em todo caso, suficientemente prontos para realizar este trabalho de
elevação Vibratória, porque é necessário efetivamente dizer que isso foi um e assim como, agora, vocês

entraram no ano 2011, que é o ano prodigioso para a divulgação da Luz, inteiramente.
Aí está, caros amigos.

O venerável Ancião que sou lhes dá então a palavra, como de hábito, para as suas questões e as minhas
respostas que irão esclarecer, eu espero, um pouquinho mais o seu caminho pessoal e também global da

humanidade encarnada atualmente.

Então, eu sou todo ouvidos.

***

Questão: porque assistimos a tantas desconstruções?

Aqueles que resistem à Luz ou aqueles que não têm os receptáculos abertos (ou seja, no nível das Coroas:
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Coroa Radiante do Coração, Coroa Radiante da cabeça, o sacro, abertos) vão necessariamente alcançar
energias que vão chegar ao nível do plexo solar e vão, portanto, despertar todos os impulsos, todas as

negatividades que haviam sido fechadas, restringidas, e vão se despertar.

É exatamente o que vocês observam e que vai se refletir, no nível do humano, tanto para os que não estão
alinhados, aqueles que não estão abertos à Luz, não mais por delírios, mas por explosões, fazendo com que,
desta vez, o plexo solar tome a dianteira, ou seja, o ego, com reivindicações das pessoas que sofreram em

silêncio, que exprimem o seu sofrimento.

Estas ‘forças de atrito’ são, entre aspas, o “resultado do impacto da Luz nas zonas de Sombra”.

O que não quer dizer que estas pessoas são pessoas da Sombra, é claro.

E tudo isso, hoje, mesmo as pessoas que não estão abertas no nível das Coroas Radiantes, no nível das
Vibrações, sentem, literalmente, esta aspiração para a mudança, esta aspiração para a liberação, mesmo se

não forem capazes de conscientizarem, inteiramente, o que isso significa ainda.

É exatamente o que acontece atualmente para os animais, como para os humanos, como para os vegetais,
como para a Terra.

Vocês são cada vez mais numerosos a viverem momentos (como disse Anael em particular, não tem muito
tempo) momentos em que vocês passam em outros estados Dimensionais.

É a mesma coisa para os animais.
É a mesma coisa para a Terra.
E é a mesma coisa para o Sol.

O Sol está liberado.
A Terra está liberada.

Resta fazer descer isso no plano da encarnação mais densa e este papel é reservado para este ano.

Metatron chegou.
Uriel está presente.

A ronda dos Arcanjos, a ronda dos Anciões, a ronda das Estrelas e o conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica presentes nos seus céus e em suas cidades, agora, de maneira mundial, estão aí para isso.

Então, regozijem-se.

É aí, aliás, que vocês vão observar o que eu denominaria aqueles que estão na verdadeira vivência da
Vibração e aqueles que se serviram da Vibração.

Como dizia Sri Aurobindo (São João no Apocalipse), que haveria muitos chamados, porque os chamados são
os que sentiram que acontecia algo e que tomaram esta energia, esta Consciência, não para nutrir o Coração,

não para nutrir a Consciência, mas para nutrir o ego deles.
E agora a Luz explode em plena cara deles.

E vocês vão constatar, vocês todos constataram, ao redor de vocês, dos amigos, dos membros da família,
que, de um golpe, enlouquecem e se tornam de uma obscuridade improvável.

Mas é normal.
É completamente normal.

Eu lhes falei, há numerosos meses, de duas humanidades.
Nós os colocamos em guarda, o Arcanjo Anael primeiramente, sobre o princípio fundamental: é o abandono à

Luz.

Se vocês não forem capazes de deixar morrer a sua personalidade, por conseguinte, vocês nutriram a
personalidade e esta vai entrar em conflito aberto com os parentes, com a Luz e com os acontecimentos.

Mas não é a falta da Luz, não é?

Tudo isso, vocês viveram durante o mês de dezembro, entre os seus parentes, na sua família e no ambiente.
A grande diferença é que, agora, progressivamente, de semana em semana, a Vibração, a intensidade das



partículas Adamantinas e das outras irradiações, tornam-se tão intensas que os que cruzaram esta etapa
essencial do mês de dezembro, ‘abriram a boca’, agora, como disse o Arcanjo Uriel, ou seja, são capazes de

liberar a alma para aceder ao Espírito.
Isso é muito importante.

E vocês observam, os que cruzaram esta etapa, que há, como dizer..., cada vez menos questionamentos.

Tudo o que acontece lhes parece normal.

Tudo o que vocês vivem no seu corpo (Vibrações que os fazem deitar-se por horas, sentimentos de
indisposição), vocês observam como ‘observadores’.

Isso acontece, mas não os desvia do que vocês são.
E depois, alguns serão desviados, mas vão conseguir se re-centrar.

E, eu repito, tudo isso é a alquimia da Luz.
Ou esta alquimia se fez na personalidade, ou ela se fez no Coração.

***

Questão: o que significa encontrar-se em uma forma de desapego, mas sem Alegria?

Então, cara amiga, há muitos estados, como explicou-lhes Um Amigo com os diferentes Samadhi.

Há uma primeira etapa que é a etapa de neutralidade ou de desapego, onde você está como um ‘observador’.
Você vive as coisas, mas você não reage.

Isso não quer dizer que você se tornou uma larva.
Você está efetivamente desapegada do princípio emocional do ego, da ação/reação.

A Alegria é uma outra etapa.

Há 7 etapas diferentes.
Então, alguns têm acesso à Alegria.

Alguns tiveram acesso até mesmo à Alegria Interior e ao Maha Samadhi, que permitiu a eles, já desde alguns
anos, viajar no Estado de Ser.

A diferença é que, hoje, o Estado de Ser vem reconstituir-se, aglomerar-se, aglutinar-se desde que o Sol foi
liberado no último trimestre do ano precedente.

E isto se reflete, sobretudo, por fenômenos Vibratórios, por estados de Consciência específicos, digamos,
onde há uma espécie de interpenetração entre a consciência comum e a Consciência Supramental, a Supra

Consciência, vocês chamem-na como quiserem.

Mas isso se faz necessariamente na Alegria, porque a energia nesse momento, e para aqueles que a
percebem, não está mais centrada unicamente no Coração.

Aliás, o trabalho meditativo que lhes é ordenado para continuar todas as noites às 19 horas faz-se, sobretudo,
sobre o eixo central do OD-ER-IM-IS-AL, os 4 Pilares mais o ponto central e conduz, portanto, a ativar a
aglomeração das partículas Adamantina sem todos os lugares do corpo, mas não especificamente no

Coração.

Ora, para estar na Alegria, é necessário que a Coroa Radiante do Coração, o Triângulo Sagrado do Coração
sejam percebidos, conscientizados e Vibrantes, acompanhando-se, ao mesmo tempo, de modificações dos

sons percebidos no nível dos sons da alma.

Por conseguinte, vocês podem muito bem, atualmente, experimentar estados Vibratórios ou de Consciência
onde a Alegria não lhes pareça talvez tão presente como em alguns momentos, para os que a viveram, como

no ano precedente.
Mas, a palavra que você empregou, cara amiga, é completamente exata, esta ‘noção de desapego’.

É, aliás, essencial, porque se você entrar em reação, tanto em relação ao seu ambiente como em relação à
situação do mundo, você vai dar peso ao quê?

A sua Consciência vai dar peso à Atenção, à Intenção que você põe na dualidade e você vai perder o
desapego.



Vai perder a Alegria e vai afastar-se do seu Interior da Unidade, o que é preciso, é claro, evitar a todo custo.
Mas a época mais dura foi, efetivamente, o período de dezembro e até meados de janeiro.

Ela termina agora.

O que não quer dizer que terminou, mas que a quantidade de Luz, para os que cruzaram esta etapa, tornou-
se tão mais importante que há mais facilidade, não para todos, mas para a maior parte de vocês, para se

extraírem dos esquemas de funcionamentos antigos ligados ao medo, ligados à sedução, ligados à
projeção, ligados ao ego, se preferirem, e à ação/reação.

Isso é fundamental.

É este estado que vai ser necessário cultivar cada vez mais: o desapego, a Paz.

Ainda é necessário compreender o que é a Alegria Interior. 
Não é o prazer.

Isso estritamente nada tem a ver.
Eu diria até mesmo que a Alegria é o oposto do prazer.

Porque o prazer está situado no nível do ego.
Ele demanda sem parar uma satisfação, para estar satisfeito, porque ele jamais está satisfeito.

A Alegria é um estado Interior de Graça, de Paz, de desapego que é a iluminação pelo Espírito Santo, que
acontece no nível da ativação do Coração.

É a ativação do que é chamado de ‘Estado Crístico Interior’ ou ‘Vibração Ki-Ris-Ti’.

Cristo está presente no Éter.
Ele permite dar uma ‘matriz Vibratória’ permitindo-lhes ressoar nesta matriz Vibratória e aglomerar ainda mais

partículas Adamantinas, fazendo de vocês os Filhos de Cristo e Cristo, vocês mesmos, inteiramente.

Lembrem-se de que não há um ser que virá lhes dizer “cuco, sou eu, Cristo, eu venho salvá-los”.
Isso não existe.
É uma invenção.

Cristo está presente no Éter.
Ele retorna.

Retorna para fazer o quê?
Mas estava escrito perfeitamente no Apocalipse de São João.

Ele retorna com a Espada.

Ora, Miguel já veio com a Espada.
Ele cortou, em vocês e ao redor de vocês, o que devia ser cortado, ainda que vocês sofreram, alguns, algumas

situações.
Era absolutamente indispensável.
E isto não faz julgamento de valor.

O que é indispensável para um, não é a mesma coisa para o outro.
Para o seu caminho e para seguir o seu caminho.

***

Questão: centrar-se e sentir fortes pressões no palato e na cimeira da cabeça, é devido às
resistências?

Cara amiga, absolutamente não.
Isso faz parte da densidade de Luz que desce atualmente.

Vocês vão sentir, efetivamente, fenômenos de compressão ou de dilatação que se alternam.
Não são de forma alguma as resistências.

As resistências, elas se situaram, sobretudo, e eu diria exclusivamente, no nível da



manifestação psicológica e comportamental dos seres humanos durante o mês de dezembro.

Tudo o que está no nível do corpo, mesmo se vocês tiveram sintomas dolorosos, independentemente das
Vibrações da Luz, corresponderam a ‘eliminações’.

Tudo o que se refletiu no nível psicológico, paradoxalmente, corresponde a uma ‘cristalização do ego’ que
estourou em plena Luz.

É exatamente o que aconteceu progressivamente em novembro e dezembro.
E isso, todos o viveram, em um nível ou outro, em vocês como ao redor de vocês.

***

Questão: é normal adormecer durante o espaço de conexão das 19h às 19h30?

É espantosamente banal, sim.
Há quem têm a cabeça no repolho, como se diz.

Outros que vão ter a cabeça que explode como se lhes fraturasse o crânio a golpes de machado.
Outros vão ter sons nos ouvidos absolutamente terríveis.

Outros vão adormecer e outros vão se sentir partir.

A intensidade Vibratória que vocês vivem é cada vez mais forte e será cada vez mais forte.
Portanto, vocês vão necessariamente passar cada vez mais frequentemente em estados de Consciência onde

se misturam a consciência comum e a Consciência da 5ª Dimensão.

O fenômeno ascensional é uma ‘preparação’.
Aqueles que vivem a preparação, não são mais escolhidos do que os outros que irão também, de qualquer

modo, nas Dimensões Unificadas.
Simplesmente, vocês foram, como disse Miguel, desde os Casamentos Celestes, os despertadores,

os Semeadores e os Ancoradores da Luz.

Vocês são talvez os primeiros a realizar o ‘estado Crístico’ em massa.
Os outros seguirão isso.

Mesmo se não seguirem, não é grave.
Eles irão perder o corpo, eles irão renascer, mas em Dimensões muito mais etéreas.

Recordem também desta frase importante, que, do seu ponto de vista, ou seja, o da lagarta que ainda são,
vocês podem dizer que é um ‘processo de extinção’.

Eu digo que é um ‘processo de renascimento’, ou seja, como eu sempre disse, a lagarta torna-se borboleta.
E vocês não podem permanecer lagarta e se tornar borboleta.

Quer dizer que a borboleta não pode levar a lagarta.
Isso vocês o vivem antecipadamente.

Há os que vão se tornar lagarta/borboleta de um golpe.

Eles não vão saber sequer que se tornaram borboletas.

Vocês, vocês têm a chance de saber.

Isso quer dizer, efetivamente, que a sua evolução Vibratória, a sua evolução estelar e Dimensional corresponde
a uma lógica própria que faz com que vocês sejam os primeiros sobre esta Terra a serem recordados do seu

juramento, da sua promessa e do juramento da Fonte de voltarem ao seu estado de Seres de Luz.

Por conseguinte, o ego deve morrer.
Ele deve ser transcendido, se preferirem.

A palavra “morte” é uma palavra um pouco bárbara.
Isso dá medo ao ego de morrer.

Mas, efetivamente ele morre, de algum modo.

E há, entre os “Trabalhadores”, como vocês dizem, de Luz, que enlouqueceram, ou se enfureceram, durante o



mês de novembro e dezembro.
Mas era previsível.

Foi anunciado.

Eles não foram, como dizer..., capazes de integrar a Luz no nível do Coração.

Eles se serviram dela, inconscientemente talvez, para nutrir a personalidade, mas não se pode enganar com a
Luz, jamais.

Vocês podem mentir a vocês mesmos, mas quanto mais a sua Consciência se expandir, mais vocês acedem a
momentos da Unidade, de paz, de Samadhi, de Alegria, mais vocês veem claramente.

Ver claramente, não é com os olhos, é com o Coração.
E aí vocês sabem apropriadamente qual é a Vibração de quem está na frente de vocês. 

Ele até lhes contando todas as lengalengas do mundo, vocês sabem que ele mente.
E o outro não pode saber que vocês sabem que ele mente, o que gera situações cômicas ou difíceis, de

acordo com os casos.

Mas vocês entram na transparência.

O ‘estado Cristo’ é um estado de transparência Vibratória total, de Amor, de doação total.
Não há meias-medidas.

As histórias, como eu disse há um ano ou ainda desde alguns meses, das nádegas entre duas
cadeiras, terminaram.

Os jogos estão feitos, a roda gira, olha-se, não se tem mais direito de alterar os números.
Eu digo isso para os ‘jogadores’.

Vocês já mudaram de mundo, mas vocês não sabem ainda inteiramente disso.

A 5ª Dimensão nasceu.
A Terra dá à luz.
Isso vocês sabem.

O parto terminou, mas resta conscientizá-lo.

Há animais que se conscientizaram.
Eles partiram.

Há humanos que se conscientizaram.
Eles se sacrificam com o Coração.

A magnetosfera está quase destruída.
Os polos estão basculando fisicamente.

Isso é real.
Tudo isso vocês vivem.

Se vocês tiverem medo, significa que vocês não estão no Coração.
É tão simples assim.

Não pode existir medo na Vibração do Coração.
E Um Amigo tem insistido longa e longamente: Consciência é igual à Vibração.

Aqueles que fazem os exercícios de Merkabah, à noite ou em outros momentos, sabem pertinentemente
disso.

A realidade dos Pontos e das Estrelas de Maria, é uma verdade.
Mas, obviamente, para aquele que não a vive, é uma ilusão ou é uma doença, porque não vive isso.

O que vocês podem ali fazer?
Nada.

E não há nada a fazer, a não ser estar cada vez mais na Unidade, alinhado, centrado, irradiando Amor e Paz.



Atração, ressonância.

Vocês vão começar a tocar os dividendos, os frutos das suas ações espirituais reais.

Em contrapartida, os que semearam a divisão, a confusão, o medo, eles também começam a tocar os
dividendos, mas são menos agradáveis.

Ainda uma vez, isso se resume no que eu disse: de um lado a dualidade, do outro lado, a Graça.

Dualidade, Unidade, onde vocês estão?
Vocês ainda estão procurando a negatividade em algum lugar em vocês ou no exterior de vocês?

Ou, então, estão definitivamente centrados na Alegria Interior?

A sua qualidade da irradiação Vibratória e do Coração é suficiente para fazer desaparecer a Sombra, em vocês
como no exterior de vocês?

Então, obviamente, se vocês se tornaram tão luminosos assim (e é realmente o caso para muitos de vocês),
bem, o que vai acontecer?

Aqueles que estavam ao redor de vocês, da família ou não da família, parentes ou não parentes, que estavam
na Sombra, não vão suportar a Luz.

Vão entrar em choque [crash] terrível.
Eles vão acusar vocês de todos os males e vão partir, porque não suportam a Luz.

É assim.

E isso, vocês viveram e irão viver cada vez mais, desta vez, não mais no seu ambiente próximo, mas no
nível coletivo e global.

O que eu anunciei, a separação das duas humanidades, está em curso sob os seus olhos, isso é uma
realidade.

***

Questão: como saber se passamos a etapa de Abertura da boca?

Mas é muito simples.
O que é que passa pelo nariz?

O ar e o prana.
Há o Pranayama que permite fazer entrar o prana e o ar pelo nariz.

O que é que passa pela boca?
Não falo das palavras grosseiras, é claro.

O que é o que entra pela boca além da alimentação e das bebidas?
As partículas Adamantinas.

E o que é que sai da boca? 
Não falo do ar ou das palavras grosseiras.

É também a alma liberada.

Como saber se você cruzou esta Abertura da boca?
Ela está em curso.

Ela está ligada à ativação direta da energia da Reversão, da última Reversão pelo Arcanjo Uriel e Metatron,
presentes, agora, no seu Éter, assim como Cristo.

Como saber se passamos?
Isso é muito simples.

A passagem se faz pelo chakra da garganta.

Todas as ressonâncias do chakra da garganta foram atingidas.
Ou foram atingidas fisicamente e vocês ficaram doentes, do pescoço, da garganta, da gripe, da pele, de uma



série de perturbações e eliminaram.
Ou isso se expressa no nível comportamental e psicológico: “tenho medo, urro, calunio, maldigo”, essas são

as palavras mestres.

Naquele momento, vocês estão na cristalização e no ego.

A passagem da boca reflete-se assim, mas o mais importante é a Vibração.

O que acontece, agora, se vocês fizerem os exercícios e o protocolo da meditação das 19 horas sobre
a Merkabah da Terra e a sua?

Se vocês o fizerem de boca aberta ou de boca fechada, a Vibração estritamente nada tem a ver.
É tão simples assim.

Se não houver diferença entre o ar que passa pelo nariz e pela boca, isso quer dizer que a ‘abertura da boca’
ainda não está feita.
Ela está em curso.

Mas ela não se fez para o conjunto dos Trabalhadores da Luz.

***

Questão: ter uma força física decuplicada pode ser devido à Luz?

Para alguns sim, por que não?
O importante é que isso flutue.

Há momentos em que a energia é mais densa, independentemente das 19 horas.
Há momentos em que vocês sentem os afluxos energéticos extremamente importantes.

Tentem, como disseram os Arcanjos, aproveitar destes momentos para se interiorizarem ainda mais.
Passeiem com a boca aberta, ainda que fiquem com ar de bobos, não é grave.

Se lhes perguntarem o que estão fazendo, vocês digam que engolem partículas Adamantinas.

***

Questão: em qual medida se projeta o futuro ou em qual medida se cria ele?

Mas a criação, ela não está no futuro.
Agora, criar o futuro é, de qualquer modo, também, uma projeção.

Criar o seu futuro, quer dizer, já imaginar um futuro, é já admitir que você está na dualidade, no ego, porque, a
partir do momento em que você dissocia o tempo (passado, presente, futuro), e, portanto, imagina um futuro,

qualquer que seja, ou que o criava, significa que você saiu da Unidade.

A Unidade não se preocupa absolutamente com o amanhã, nem com 5 minutos mais tarde, nem com 5
minutos antes.

O ser que começa a viver a Unidade está totalmente alinhado no presente.
O presente engloba todos os tempos e não se coloca qualquer questão sobre o passado ou o futuro.

A Unidade é isso.

Então sim, tudo o que é criação do futuro, projeção do futuro, do ponto de vista da Unidade, não faz qualquer
diferença.

É uma saída da Unidade.

Agora, mesmo os sábios saem da Unidade para agir e entrar na ação.
Mas é necessário já estar seguro de viver momentos Unitários, momentos de Paz, de desapego, de Vibração

no Coração.
Naquele momento, você pode criar ou projetar um futuro.

Mas, criar ou projetar um futuro, nos tempos reduzidos que são os tempos desta época, não tem mais



realmente grande sentido.
O que não quer dizer que é necessário permanecer em um canto e esperar, olhando o seu relógio.

É necessário agir, mas a ação deve fazer-se sem projeção.

A ação permite criar o seu futuro imediato e deixar desenrolar-se o tempo e as ações sob a influência da Luz e
não sob a influência do ego.

O que se expressa pela influência do ego é resistência, sofrimento, dor e medo e falta.
O que se expressa sob a influência da ação do Coração é uma ação livre, sem medo, sem falta, sem

sofrimento e sem ego, e que, além disso, é fácil e se estabelece de maneira natural.

É muito fácil fazer a diferença, muito, muito fácil, sem mesmo falar das Vibrações, é claro, que são
predominantes.

Aqueles que percebem agora, de maneira quase contínua, a Cruz da cabeça, a Coroa da cabeça, a Coroa do
Coração ou um dos dois ou um dos três, sabem pertinentemente quando ‘estão alinhados’ e quando ‘não estão
mais alinhados’ e, portanto, o guia vai tornar-se a própria Vibração e não o mental e não um desejo de criação

que, este seria procedente do ego.

Recordem-se de que vocês entram, durante este ano e a partir do período que vai começar em 20 de
fevereiro, na ‘ruptura linear do tempo’.

Esta ruptura linear do tempo, alguns entre vocês começaram a vivê-la, de maneira por vezes específica, no
nível da modificação dos ritmos de sono/vigília, da modificação dos ritmos da própria vida, percebida em

vocês como no exterior de vocês.

Esta ruptura linear do tempo vai tornar-se fenomenal dentro de muito pouco tempo.

Então, agora, o que isso dará como elementos sobre a Terra, vocês têm já todos os elementos que estão
presentes sobre a Terra, simplesmente eles vão amplificar-se.

***

Questão: é por isso que podemos ser despertados regularmente entre 2h e 4h da manhã?

Sim.
Atualmente, há efetivamente modificações possíveis do seu ritmo.

Há alguns que vão desabar-se de sono à tarde, por exemplo, no momento das primeiras efusões para 16/17
horas.

Outros vão adormecer às 19 horas e depois, outros, não vão dormir até as 2 ou 4 horas da manhã ou de forma
alguma.

Há seres, hoje sobre a Terra, que não se alimentam mais.
Eles se nutrem de partículas Adamantinas, nem mesmo mais de prana.

Há seres que não dormem mais muito.
Eles superaram as últimas crenças: a crença de que é necessário dormir para estar em forma, a crença de que

é necessário comer para viver.

Eu sei que há muitos que vivem para comer, mas essa é uma outra história.

***

Questão: poderia nos falar das 24 Forças geodésicas?

É simplesmente a disposição das estruturas.

Vocês sabem, somos 24 Anciões.



Então, frequentemente, em várias representações, somos representados sentados sobre tronos circulares,
redondos.

Essa é uma representação tridimensional.

A verdadeira representação é uma estrutura geodésica, quer dizer que cada Consciência senta sobre uma
espécie de esfera com 24 faces.

Todos os Conselhos da Intraterra, no nível dos Governadores da Intraterra, todos os Conselhos dos Sábios
situados nas multidimensões e nos multiversos, estão sob aquela estrutura, porque a disposição geodésica do

24 corresponde à Unidade específica de moléculas que vocês chamam de ‘fótons’ que, de fato, é uma
fragmentação da Luz.

O fóton que chamam de Luz não é Luz.
É a dissociação da Luz.

A verdadeira Luz é constituída de 6 fótons.
6 vezes 4, 24 fótons, que constituem a ‘super’ partícula Adamantina.

Paradoxalmente, esta partícula não é maior, mas menor.

O que vocês chamam de prana, por exemplo, os glóbulos de vitalidade, são constituídos de fótons, um ou 2
fótons que vocês veem deslocar-se.

Vocês veem a contrapartida etérea que se desloca de modo algum na velocidade da luz.
E há, além disso, as ‘partículas Adamantinas’ que foram chamadas também de irradiação do Ultravioleta,

irradiação da Fonte, irradiação do Espírito Santo porque tudo isso está misturado (também chamados, nas
Escrituras da Índia, de Agni Deva).

Os Agni Deva são moléculas de Luz extremamente condensadas, constituídas de 24 glóbulos de prana.
Paradoxalmente, para vocês, isso se torna menor, mas tem uma cauda de cometa.

Desloca-se muito rapidamente.

É isso que invade o seu céu, atualmente, e os seus corpos.

Portanto, isso tem uma estrutura geodésica, porque a estrutura da vida em carbono, que é à base de 6 átomos
de carbono, é substituída por estruturas cada vez mais Vibrantes, se quiserem, cujo análogo é já o silício, uma

vez que vocês passam de um mundo de carbono para o mundo de silício.
E, além da sílica, há partículas e constituintes, ditos da matéria, que vocês não conhecem absolutamente neste

universo.

***

Questão: o que é da construção do Antakarana após ter sentido a ativação das 3 Lareiras, depois o
som Si, uma vez à direita, uma vez à esquerda, depois mais nada?

Recordem-se, durante os Casamentos Celestes, foi feita referência, pelo Arcanjo Miguel, de um som ‘Si’ e, a
um dado momento, do silêncio.

A Vibração, por exemplo, do 11º corpo, que muitos viveram no ano passado (mas vocês não são sincrônicos
nesse nível), hoje, aqueles que o viveram não o sentem mais, porque a Reversão ocorreu.

Outros ainda não o sentiram, mas vão senti-lo.

Isso é semelhante para os sons.

A um dado momento, os sons podem parar.
Não é uma regressão.

São as primícias do acesso ao último som.

O silêncio é o penúltimo som.
O que vem depois é o ‘Coro dos Anjos’, com os violinos.

Então há quem diga flautas.
Não importa, mas é o ‘Coro Celeste’.



É o que chega quando da última iniciação, do retorno ao estado Crístico, mas isso, isso não vai se instalar
definitivamente.

Isso vai ocorrer durante um episódio porque, se vocês permanecerem definitivamente neste estado, vocês não
têm mais nada a fazer sobre esta Terra, portanto, vocês deixam o seu corpo e partem.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então caros amigos, eu lhes agradeço por terem me acolhido e por terem me deixado expressar.

Eu voltarei, eu penso que terei outras ocasiões.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos, cada vez mais Luz para vocês, em vocês, na
sua vida e no seu futuro.

Até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=888

29 de janeiro de 2011
(Publicado em 1º de fevereiro de 2011)

***

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

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=888
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, tinha-me prometido responder diretamente às suas perguntas.

***

Questão: você tem uma mensagem específica a dar?

Então, cara amiga, não.
A mensagem, é a mesma para vocês todos, onde quer que estejam sobre esta Terra: pensem em elevar suas Vibrações.

Quanto mais vocês elevarem suas Vibrações, menos o mental poderá intervir, menos a bicicleta [mental] poderá girar e menos ele lhes
causará preocupações.

A solução, ela está na Vibração, quaisquer que sejam as questões, quaisquer que sejam as perguntas que tenham dentro de vocês.

Vocês sabem, um conjunto de coisas foi liberado sobre este planeta.
Por conseguinte, vocês têm a possibilidade, realmente agora, de se religarem tanto às partículas Adamantinas como às radiações que

lhes chegam do cosmos e que são retransmitidas pelo conjunto de Forças que estão com vocês.

Portanto, a solução está aí.

Qualquer que seja a problemática, qualquer que seja a preocupação ou qualquer que seja a pergunta que há no Interior de vocês, a
resposta não deve mais fazer-se ao nível do mental.

Ela se faz, sistematicamente, e deverá fazer-se sistematicamente pela Vibração.
Porque é a melhor maneira de jamais enganar-se e de estar em acordo com você mesmo.

Portanto, a resposta não é uma questão de escolha ao nível da cabeça, mas, efetivamente, uma ‘resposta Vibratória’.

Aí está, por conseguinte, isso será cada vez mais verdadeiro em tudo o que vocês vão viver.
Seja para as coisas as mais simples como as coisas as mais importantes do que há a viver sobre esta Terra, não é?

***

Questão: por que estas dores no braço esquerdo?

Todas as percepções, por vezes um pouco dolorosas, que vocês têm atualmente, em diferentes lugares, são ligadas à passagem que
teve lugar no mês de dezembro, em que houve o delírio [yoyoté de la touffe], onde a passagem do chakra da garganta ocasionou certo

número de transformações.

Não se pode receber a Luz sem viver efeitos.
Esses efeitos, eles são bem reais.

Eles não concernem unicamente à Consciência.
Eles concernem também às células.

Eles concernem também ao corpo que vocês habitam.

Portanto há, necessariamente, ao nível desse corpo, reajustes que se fazem, por vezes com dores à esquerda e à direita.

Não é necessário absolutamente inquietarem-se com tudo isso.

Aí também, a resposta é Vibratória, ou seja, se há algo que obstrui na Consciência ou no corpo, basta pôr a Luz, realmente,
concretamente e fisicamente, naquele lugar, por si mesmos, uma vez que a Luz está aí.

É muito simples.

Façam a experiência e aprendam a fazer isso para tudo o que se refere à sua vida.

O.M. AÏVANHOV – 3 de fevereiro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Façam a experiência e aprendam a fazer isso para tudo o que se refere à sua vida.
A Luz agirá sempre e numerosos Arcanjos lhes disseram que a Luz era Inteligência.

Ela é Inteligência, mas sempre faz tudo de modo que, em sua vida, tudo se desenrole com o máximo de Luz.

Se, em sua vida, há coisas que não acontecem na Luz, é que, em vocês, há coisas que não estão na Luz, é tão simples assim.

Vocês têm acesso a tudo, com a Luz.
Absolutamente a tudo.

Agora, isso se torna um fenômeno coletivo cada vez mais verdadeiro, para cada vez mais de vocês, mas ainda é necessário que sua
Consciência pare de funcionar com modos de funcionamento que são procedentes da alternância Sombra/Luz.

Todos os medos que estão em vocês, se eles não são iluminados pela Luz, vão se manifestar a vocês.
Nada há que venha do exterior.

Absolutamente tudo vem de vocês, sem exceção.

Não há qualquer responsável fora de vocês.

Quaisquer que sejam os seres que encontrem, quaisquer que sejam as circunstâncias às quais serão confrontados, desde as coisas
mais simples como as coisas mais complexas, sistematicamente, se não está harmonioso, se não está fluido, se não está Luminoso, é

que não há bastante Luz.
E também simples assim.

Nada vem do exterior.
Por conseguinte, se algo em sua vida bloqueia, é que a causa está dentro de você.

Ela não vem de qualquer karma ou de qualquer exterior.
Tudo volta sempre a si.

Sem exceção.

Hoje, mais que jamais, vocês serão confrontados a esta verdade primeira.

As zonas de Sombra (ou o que se manifesta que não é Luminoso em sua vida) podem vir apenas de vocês e de nenhum outro lugar.

Então, se você tem um cônjuge que lhe absorve o sangue, é “falta”, mas não há faltoso.
Digamos que isso vem de vocês.

Ali há uma falha e a falha é preenchida, é claro, pelo cônjuge ou por uma situação.
Mas não há absolutamente nada que vem do exterior, sobretudo agora que a Luz está aí.

Isso quer dizer, simplesmente, se há algo que não vai, é que há uma falha, uma resistência ou uma zona de Sombra no Interior.
Nada vem do exterior.

Enquanto vocês projetam, sobretudo agora desde algumas semanas, se projetam algo que lhes seja desagradável como um fator
exterior, vocês não compreenderam a Luz.

Isso é capital a compreender, agora, a aceitar: nada vem do exterior.

Para nada serve querer encontrar um faltoso numa relação, numa situação, num karma.
Essas são explicações para mundos privados de Luz, mas vocês não estão mais privados de Luz.

A Luz está aí, inteiramente, e vocês o sabem.

***

Questão: como integrar o melhor possível os desconfortos físicos devidos às efusões de Luz?

Cara amiga, é muito simples.
Naquele momento, você põe a Luz onde dói.

Porque, onde aquilo dói, isso não quer dizer que há muita Luz.
Quer dizer que os processos de ‘transmutação’ que se vivem no cérebro, nas células, não são localizados por um excesso de Luz no

lugar onde aquilo dói, mas são ressonâncias que acontecem noutro lugar.

Vocês sabem muito bem que, se têm dor no dedo, isso não vem do dedo.
Isso vem talvez de uma vértebra, não é?
Então, o que vocês fazem neste caso?

Põe a Luz onde dói, não sobre a causa primeira onde há Luz.
É também simples assim.

***

Questão: o que chamam de Embarcação?

As Embarcações, não vão ver de ferragem.
São ‘Embarcações de Luz’.

São disposições de Luz específica que são criadas pelo encaixe das partículas Adamantinas.

Como vocês creem que se deslocam?
Onde nós estamos?

Estamos, assim, nas terras, não importa onde?
Estamos sobre outro planeta?

Não.
Estamos em redor do sol, e estamos em Embarcações.



***

Questão: pode-se dizer que uma Embarcação é um recipiente? Uma Consciência?
Perfeitamente.

Um recipiente inteligente, e nós somos o conteúdo.

Há múltiplas Embarcações.
Há também as Embarcações dos Vegalianos que, eles, estão em 3D Unificada.

É uma estrutura ‘metal-cristalina’, digamos, numa onda de forma específica.

Phoenix, Arizona (EUA) 07.02.2011
*

Miguel também, em si mesmo, é uma Embarcação.

Vocês têm tendência a representar um Arcanjo numa forma antropomórfica com uma espada que atravessa o dragão, mas aquilo é
uma representação.

Antes de qualquer coisa, o Arcanjo é uma Embarcação.

O que se entende por Embarcação?
Olhem o sentido primeiro da palavra Embarcação.

É o que serve para deslocar-se, simplesmente.
Nada mais, nada menos.

Na consciência humana, vocês têm tendência, logo que se fala de Embarcação, a pensar em disco voador, aquilo nada tem a ver.

Nós não estamos nas mesmas Dimensões que vocês.
A forma a mais exata possível, ao nível, por exemplo, das Embarcações de Maria e de minha Embarcação, é a forma que vocês

chamam de ‘redonda’.
Vocês a veem redonda, mas não é redonda.

É hexagonal.

Agora, o Arcanjo Miguel, em si mesmo, é uma Embarcação muito maior na sua Dimensão original que a minha própria Embarcação.

Miguel pode levar milhões, ou mesmo bilhões de Consciências sob as asas.
Simplesmente.

Quer dizer que uma Consciência é um ‘recipiente de Luz’.
Quer dizer que uma Consciência, nos mundos Unificados, é uma ‘Embarcação’ em si própria.

A Merkabah de vocês é uma Embarcação.
Por conseguinte não é necessário permanecer na definição de discos voadores.

Vocês estão muito distante de tudo isso.

***

Questão: como humanos podemos perceber visualmente essas Embarcações?

Perfeitamente.
Aliás, elas são gravadas.

Por que?
Porque estão em Dimensões superiores, mas estão situadas ao redor do sol.

O sol é uma Porta das estrelas que foi fechada, mas, a partir do momento em que, pouco a pouco desde já numerosos anos,
preparamos a abertura desta Porta das estrelas, a interação que vocês veem com sua tecnologia e nossa Dimensão original torna-se

visível.
É uma interpenetração das Dimensões.

Como é exatamente o que se produz, atualmente, com as partículas Adamantinas, com a minha Presença no interior dessa
Embarcação.

A única diferença é que seu veículo, que vocês chamam de corpo, quando se está encarnado, não é mutável.
Ele vai de um ponto que é chamado de nascimento até à morte.

As Embarcações multidimensionais, que se refiram à nossa Consciência ou a Consciências montadas, como os 24 Anciões, são
formas mutáveis.

Nós não estamos fixos numa forma, contrariamente a vocês.

***

Questão: em que as visões dolorosas de médiuns correspondem a uma realidade?

http://api.ning.com/files/Ymjq6TfUlFXp*VhNyAtUakyku1sMH11cln0*Yb1DGhZcZQEGuDmwwNmtFnktdG7m6QJFQ8s91*MZb6lKj5e-SD-cWdDrWCAn/00vegaliano1.bmp


Caro amigo, eu repito que disse, uma visão, mesmo no ser mais conectado, a partir do momento em que há visão, ou seja, vista,
revelação de imagens, ela se refere sempre à matriz astral.

Quando se penetra o Coração, não há mais visão, há ‘percepção direta’.
A percepção direta é um conhecimento imediato.

As visões, os maiores profetas tiveram.
Mas será que, contudo, esta trama astral deve realizar-se?

Uma vez que esta trama astral está totalmente retalhada, então obviamente que há sofrimento.
Obviamente que há coisas horríveis que se produzem, ainda hoje, sobre Terra e não terminou.

Mas quem é responsável?
É por que estava nas profecias?

É a Luz ou é a Sombra?
É sempre o mesmo problema.

Enquanto vocês adotam um ‘ponto de vista’ exterior, vocês permanecem no exterior, vocês não estão no Interior de vocês mesmos.

É este aprendizado que vocês devem realizar.

Então, é claro que, quando vocês estão no Interior, vocês percebem, pelo Coração, muitas coisas.
Mas, eu repito, nós lhes dissemos desde numerosos meses, ou mesmo quase um ano, que tudo estava acelerado, a Luz tinha

antecipado.

Havia um calendário que estava estabelecido.
Nós transcendemos e antecipamos, pela presença da Luz, tudo isso.

Agora, se sua projeção nas profecias permanece, vocês vão atrair para vocês todas as coisas desagradáveis que podem ser vistas ou
lidas.

O mais importante, uma vez mais, são vocês mesmos no Interior de si mesmos.

Vivam, aproveitam da vida, no Coração, é claro.

***

Questão: foi dito numa canalização recente que, a partir agora, todo indivíduo poderia projetar exteriormente a própria Luz.

Perfeitamente.
Da mesma maneira que eu disse que vocês podem enviar a Luz sobre uma zona que dói.

Ponha na Luz o que você quer ver se realizar.
Não aja com o mental unicamente, não aja com o desejo, não aja com a vontade, mas aja com a Luz.

Aí está o que isso quer dizer.
A projeção da Luz é isso: pelo Coração, pela Vibração.

Ponha a Luz sobre o que é sua vida, é claro, seu ser Interior, mas o que se desenrola no exterior de você, de modo que, aquilo também,
aquilo faça parte de você e se torne luminoso.

***

Questão: isso pode ser também projetar a Luz sobre outra pessoa?

Perfeitamente mas, aí, você ‘estaciona’.
Explico-me.

Imaginem que há alguém, pouco importam as relações ou as não relações que vocês tenham com ele, e que esta pessoa esteja na
Sombra e que tenha Sombras predominantes, vai-se dizer, e você põe a Luz.

O que acontece?
Aquilo não vai tornar-se Luz.

1a etapa: as Sombras vão surgir.
É exatamente o que aconteceu, durante o mês de dezembro, por toda a parte sobre a Terra, com seres cujas Sombras foram

manifestadas, de maneira violenta, pela iluminação da Luz.

Portanto, sim, sobre seres humanos, mas atenção, você não pode, de maneira banal, dar este Amor e esta Luz àqueles que têm zonas
de Sombra e que recusam a Luz.

Porque, quanto mais vocês estiverem no Amor e na Luz com seres que (inconscientemente mesmo, não é o problema) recusam a Luz,
mais eles vão ficar violentos.

E com vocês, como por acaso.

Portanto, no que se refere à sua vida sim, mas sobre os seres humanos, eu os preveni: a Luz, o que faz?
Ela faz se dar conta, ela faz tomar consciência de que havia confinamento, mas será, contudo, que a Luz está lá?

***

Questão: como pôr na Luz o que vem de nosso passado sem escavar esse passado?



Não há necessidade de escavar, há simplesmente necessidade de se rememorar.

Vocês todos têm consciência, hoje, do que representaram seus bloqueios na sua vida, mais ou menos.
Vocês sabem o que fizeram mal.

Então, obviamente, há quem vá dizer: sim, mas há coisas que são inconscientes.
Mais perfeitamente.

Porque, hoje, paradoxalmente, ainda que a memória do momento esteja desaparecendo, vocês têm todos, ainda que não tenham
tomado consciência, ‘lembranças’ que voltam a subir com relação a esses sofrimentos do passado.

É aquilo que é necessário iluminar.

Por conseguinte, não vale à pena ir fazer uma investigação mental ou regressões ou técnicas, não sei como, para ir descascar os
processos.

Vocês têm todos, ou imagens, ou visões, ou emoções que correspondem às suas feridas.

Então, obviamente, a Luz faz o trabalho, mas, se vocês têm necessidade de descristalizar, podem pôr a Luz sobre as circunstâncias.
Que é que vai fazer esta Luz?

Vai ‘desconectá-los’.
Porque, quando nós somos humanos, somos o resultado do nosso passado.

Somos o resultado de nossa vivência.
É isso que nós cremos.

A única maneira de ser livre, é mais não mais ser o resultado do passado e da vivência, é estar alinhado, como dissemos, uns e
outros, no instante presente.

Porque, no instante presente, não há lugar para o instante passado.

São as zonas de Sombra que se instalam no presente que lhes deterioram a vida.

Portanto, não há necessidade de ‘mergulhar’.
Se ali tem uma cena, uma imagem, uma emoção, algo que volta a subir, sirva-se daquilo.

Vocês estão todos conscientes disso.
Não há necessidade de ir descascar (porque isso os faz ir ao passado) os mecanismos precisos.

É um conjunto de coisas que é necessário tratar.

***

Questão: iluminar esse passado, não é somente enviar uma intenção mental?
Certamente não.

É abrir o seu Coração, pôr Amor onde….

Exatamente, é unicamente isso.
Enquanto passar pela cabeça aquilo não puder curar, aquilo reforça.

***

Questão: então é necessário esquecer as causas transgeracionais ou hereditárias e unicamente pôr a Luz?

Para os seres abertos ao nível do Coração e que sentem as Vibrações, sim, é completamente possível.
Completamente.

O que é impossível para um ser que não abriu, é claro, a Coroa do Coração ou os outros chakras.

***

Questão: estou consciente de uma patologia transgeracional, no entanto ela existe sempre. Por que?

É muito simples, porque o transgeracional, efetivamente, não está sempre presente na memória, de ir procurar o pai, a avó, a bisavó,
ou a tataravó que manifestou e encarnou no DNA o problema.

Nesse caso, o que você faz?
Você não vai voltar a mergulhar nas memórias e na história da família.

Não se esqueça de que a Luz é inteligente.

Você diz: aí está, ao nível hereditário, ou seja, no meu DNA, ao nível transgeracional, há meu tremor que vem dali; eu envio a Luz sobre
a linhagem.

Não há necessidade, nesse caso, de ter as imagens ou a história, histórico preciso.

O trabalho do Coração, nisso, pode ser suficiente, mas é necessário fazê-lo.

Não se tem necessidade, quando são coisas que sobem de várias gerações, de ir ver.

Jesus, por exemplo, caçava os demônios desde 7 gerações.
Será que ele foi ver a história da pessoa?
Absolutamente não, absolutamente não.

A Luz é Inteligência suprema.



E se isso não funciona, o que está em causa?
É a Luz?

Não.
Jesus disse também: «homem de pouca fé».

Isso os remete sempre a vocês mesmos.
Sempre.

Isso os remete a que?
Não é a culpa, o que eu digo.

É a responsabilidade e a Liberdade.
É mesmo profundamente diferente, não é?

Ser responsável é ser Livre.

Vocês todos viveram, em graus diversos, nos meses ou nos anos precedentes, enfrentamentos perante algumas situações que os
remeteram a iluminações do que vocês eram, a feridas que não estavam apagadas, a vivências que não estavam transcendidas.

Todos, sem exceção, e é lógico.
É a ação da Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, vai ser tempo de lhes dizer adeus e talvez até uma próxima vez.
Então eu lhes digo, de qualquer modo, até breve.

Todo meu Amor os acompanhe.

************
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E bem caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que temos magníficas Luzes
nesta peça.

Vejo que vocês todos efetivamente purificaram o que devia ser purificado e que, agora, não há nada que se
oponha para que a Luz cresça cada vez mais.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, para os que me conhecem, vocês sabem como eu
procedo e, para os que não me conhecem, bem, é muito simples, vocês vão descobrir muito rapidamente.

Então, eu os amo, eu lhes transmito todo o meu Amor e, é claro, eu os escuto.

***

Questão: o que significa sentir Vibrações ao mesmo tempo ouvindo palavras como «Ressurreição»,
«bem-vinda em você», e sentindo ao mesmo tempo a sua Presença?

Então, cara amiga, de um modo geral, como disse, eu creio, o Arcanjo Anael, não tem muito tempo, estamos
cada vez mais próximos da sua Consciência.

Para muitos de vocês, isso começa a amplificar-se: a percepção Vibratória consciente da nossa Presença.
E, entre vocês, muitos seres que seguiram os Casamentos Celestes ou que leem o que nós contamos, têm a

capacidade, agora, bem real, para sentir a nossa Presença.

Como isso acontece?
Vocês sabem que ativaram, muitos de vocês, aqui, certo número de Vibrações e de funções ligadas ao Corpo

de Estado de Ser ou ao Corpo de Luz.
Uma dessas funções essenciais é pô-los em comunicação e em adequação Vibratória com o seu próprio

Corpo de Eternidade.
Esse Corpo de Eternidade tem a particularidade, agora, de construir-se, de algum modo, diretamente pelas

partículas Adamantinas, no nível da sua estrutura física.
Isso dá ‘percepções Vibratórias’, para muitos de vocês, cada vez mais sensíveis, cada vez mais perceptíveis e
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cada vez mais concretas e reais.

Nesta construção, é claro, temos a possibilidade, os Arcanjos, como alguns Anciões (e para outros ainda,
outras pessoas que não fazem parte das suas leituras), de aproximá-los Vibratoriamente e de fazê-los sentir a

nossa Presença.

Vocês devem compreender também que, quando estamos nos Planos Unificados da Luz, não nos
comunicamos com uma pessoa só, é claro.

Nós temos a possibilidade de estabelecer, de maneira simultânea, um número incalculável de contatos
Vibratórios.

É como se estivéssemos comandando uma central telefônica e estabelecêssemos comunicações com vocês.

Então, é claro, cada vez mais de vocês vão, ao mesmo tempo, sentir essas Presenças, a minha como outras,
que vêm, de algum modo, encorajá-los Vibratoriamente e, realmente, estabelecer um ‘contato’.

Esse contato é real, não é o mental, é a estrita Verdade.
Seja um Arcanjo, seja um dos Anciões, uma das Estrelas ou ainda outras Entidades da Luz que vêm dos

Mundos Unificados.
Esta comunicação vai se tornar, para muitos de vocês, cada vez mais evidente e cada vez mais Consciente.

Quer dizer que no início, isso pode manifestar-se à noite, nos momentos de meditação e, depois, pode incidir
assim, como vocês dizem, ‘inesperadamente’, de algum modo, porque a construção do seu Corpo de Estado
de Ser (a reconstrução, se preferirem) estabelece-se também pelo Antakarana, ou seja, pela ‘Ponte de Luz’

que os une à alma e ao Espírito.

Então, o Espírito se manifesta a vocês e, no Espírito, não há separação.
Quer dizer que vocês vão ouvir cada vez mais coisas, ver também, é possível, mas o mais importante

é ouvir e sentir os contatos.
É exatamente, cara amiga, o que você viveu.

Desde algum tempo, isso se manifestou, primeiro progressivamente, desde que o Sol foi liberado, desde que
a Terra foi liberada no nível do Núcleo Cristalino.

As Pontes de comunicação entre o Sol e a Terra são cada vez mais importantes e, portanto, vocês têm uma
capacidade, cada vez mais real, para estabelecer comunicações Conscientes e trocas Vibratórias Conscientes

com os Planos Unificados.

Eu os lembro também de que os Vegalianos (*) estão cada vez mais presentes na sua atmosfera e de que
algumas Embarcações Mãe (não a Frota Mariana, mas algumas Embarcações Mãe dos Mundos Unificados)

começam a aparecer nos seus céus, isso é a estrita verdade.

***

Questão: ver estrelas cadentes e sentir mãos sobre o corpo, a que isso corresponde?

Então, caro amigo, retornamos ao mesmo tipo de processo.
Vocês vão se aperceber, uns e outros, de que, durante as suas noites, vocês terão também informações que

lhes chegam sob a forma de sonhos.

Há dois tipos de informações que chegam, que não são a expressão da sua polaridade, mas que são a
‘realidade’ do que ocorre, atualmente, neste planeta, na sua atmosfera e nesse sistema solar, que corresponde,

primeiramente, à chegada da Luz.

A chegada da Luz, vocês podem ver de diferentes modos.

Alguns já têm captado a ‘grelha-planeta’, ou seja, a chegada desta Luz extraordinária que, pouco a pouco,
preenche todo o espaço.

Outros irão ver partículas de Luz que parecem como tocá-los.

Efetivamente, é o crescimento da quantidade de partículas Adamantinas que estão presentes na própria
atmosfera da Terra.



Outros, também, vão explorar a outra vertente, eu diria, não mais a vertente da borboleta, mas a vertente
da lagarta.

Então aí, o que vai acontecer, naquele momento?
Aqueles terão sonhos, geralmente, de tsunamis, sonhos de água, sonhos de fogo, sonhos de transformação

da Terra.
Tudo isso é efetivamente o que vocês captam, além das nossas Presenças, no que está acontecendo, real e

concretamente, sobre esta Terra.

E poder-se-ia tomar exemplos, entre vocês aqui, muito, muito numerosos.

Portanto, o único significado final, é de lhes dar vislumbres da chegada da Luz e das transformações que vive a
Terra, mas também de manifestar, de diferentes modos, os ‘contatos’ que vocês estabelecem com os Mundos

Unificados.
Há alguns, isso é comigo.

Outros serão ‘visitados’, eu diria, pelos Vegalianos, que começam a trabalhar (esse já foi o caso no ano
passado), ainda mais precisamente, nas suas estruturas físicas.

Vocês sabem, o mês de dezembro, eu disse que era um mês em que vocês viveriam períodos de purificação
extremamente importantes.

O Arcanjo Uriel exprimiu-se sobre isso, era a ‘Passagem da garganta’ e a ‘Abertura da boca’.

Agora, os obstáculos, as resistências que estavam presentes em vocês, para aqueles que fizeram a escolha
consciente do abandono à Luz, inteiramente, colhem, em certa medida, os frutos deste abandono total à Luz
que se manifesta pelos ‘contatos’, pelas Vibrações, cada vez mais físicas, e por ‘percepções’ de momentos,
cada vez mais intensos e longos, de passagem na Unidade, ou seja, o momento em que a lagarta, de algum

modo, toma Consciência da realidade da borboleta e a sua Consciência passa nessa borboleta.

Então, alguns vão sentir um cansaço, outros, eles vão sentir uma sensação de expansão e de não mais estar
aí.

É necessário estar, como dizer..., ‘atento’ ao que vocês vivem, porque é naqueles momentos que as
partículas Adamantinas (que obedecem a ciclos, ciclos terrestres, mas também a ciclos que lhes são
próprios, a cada um de vocês) que vão se aglomerar, aglutinar-se no nível das suas estruturas e é

necessário aproveitar esses momentos.

Então, há quem tenha a possibilidade de poder aproveitar sem estar em um trabalho, em ocupações.
Então estejam muito atentos, porque estes momentos são, de algum modo, momentos abençoados para

vocês, para aproximá-los da sua Eternidade.

Os Casamentos Terrestres estão sendo vividos.

Para os que se mantêm, «a par das coisas reais», vocês sabem que há irradiações que são emitidas também
pela Terra.

Agora, os raios das partículas Adamantinas, os cientistas chamam-nos de ‘raios gama’.
Os raios gama vinham do céu, mas vêm também, agora, da Terra, porque a Terra despertou e se junta aos

Mundos da Luz.
É a Ascensão da Terra.

Então, é claro, ao redor de vocês há sempre pessoas que vão dizer: “eu nada vivo, portanto, nada acontece”.
E aquelas pessoas, até o fim, infelizmente, vão continuar no “nada acontece”, porque nada vivem no interior

delas mesmas.

Assim que vocês começarem a viver, no interior de vocês mesmos, os mecanismos de ‘transmutação’
extremamente potentes que estão em operação hoje, é claro, vocês vão se tornar cada vez mais lúcidos sobre

o que acontece sobre este mundo.

Mas aqueles que estiverem adormecidos, até ao último minuto não irão se dar conta estritamente de nada.
Tudo é uma questão de Atenção, de Intenção e disso vocês sabem.



***

Questão: uma noite eu tive a visão do número 8 repetido 3 vezes, acompanhado de um estado de
Graça. Aquilo corresponde a quê?

Cara amiga, através das perguntas que vocês fazem, uns e outros, vocês se apercebem de que vivem coisas
mesmo específicas, em relação a antes.

Para muitos de vocês, há fenômenos, efetivamente, da Luz, de regeneração, de transformação e
de contatos que se produzem cada vez mais.

Então o 8, repetido 3 vezes, 8 vezes 3, se eu sei contar, é 24, é a energia da Luz Unificada.
É também 6 vezes 4, mas é ‘8, 8, 8’, o 8 sendo ligado ao batismo e à transformação (ou à Transfiguração ou à

Ressurreição ou ao Renascimento) do seu Corpo de Eternidade.

Juntamos o mesmo simbolismo das questões feitas anteriormente sobre as suas vivências noturnas.

Muitos de vocês, aliás, apercebem-se de que as noites não são mais muito similares.
Alguns de vocês têm muita dificuldade para encontrar um «sono normal».

Mas porque, quando a Consciência Unificada começa a chegar, o sono não tem mais o mesmo significado
de quando vocês estão na 3D totalmente dissociada.

Vocês começam, a maior parte de vocês começa, realmente, a passar na 5ª Dimensão.
São os momentos em que vocês não estão mais presentes para esse mundo.

São os momentos em que vocês se sentem ‘desconectados’.
São os momentos em que vocês vivem contatos Vibratórios ou contatos de comunicação com os Planos

Unificados.

Vejam: através das perguntas, vocês são cada vez mais numerosos a viver isso, porque não tínhamos esse
tipo de pergunta anteriormente e é, efetivamente, um ‘processo’ para muitos de vocês, mas não façam, de

modo algum, uma generalização para todo o mundo, comum a todos.

Mas é um processo que vai referir-se a cada vez mais seres despertos (que têm os chakras abertos), mas é
perfeitamente normal.

É o modo, para muitos de vocês, que terão que passar da consciência fragmentada à Consciência Unificada,
até um dia em que poderão se tornar, inteiramente, borboleta.

Ou sob a influência da Luz e da Onda Galáctica, ou da irradiação Solar e do 2º sol que está chegando, ou sob a
influência da irradiação da Terra, ou ainda quando de processos diversos e variados que vão colorir a Terra e

suas vidas, este ano.

Eu insisto, ainda uma vez: o mais importante, no que vocês vivem, de dia como à noite, é vivê-lo, não é tirar
um significado.

O significado global, eu lhes dei.
Então, depois, aí tem outro que vai ver 9, 9, 9, é ainda outro simbolismo.

Mas, o que é importante, é a vivência Vibratória.

Não é o significado ou a interpretação, porque é o mental que vai querer se prender a algo.

O importante não é o significado.
O importante é vivê-lo.

Retenham efetivamente isso, é isso que é fundamental.
Mas recordem-se, o essencial, hoje, não é unicamente o que é visto.

O importante não são mesmo os ensinamentos.
O importante é a sua vivência e a Vibração do Coração.

Se não houver Vibração do Coração no que vocês vivem ou no que «seguem», significa que vocês não estão
no Coração.

É tão simples assim.

Muitos seres humanos têm dificuldade de compreender que a única ‘porta de saída’ é o Coração, a Vibração



do Coração.

Quando eu falo de Vibração do Coração, é uma Vibração ‘real’ que gira, não é uma visão da mente.

É por isso que eu emprego a expressão ‘as bicicletas que giram’, porque muito se perde na interpretação, nas
técnicas, ao invés de viver a simplicidade do Coração.

O importante, como eu disse e como disse Cristo: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».
Quais são os seus frutos?

E, a cada vez que vocês vivem algo: «quem eu sirvo?».
«Sirvo a Luz Unitária, Cristo, ou não?».

Resume-se nisso.

O resto será sempre apenas construções.

Então, as construções podem ser corretas ou falsas, mas isso não tem qualquer espécie de importância.
O importante é o ‘instante presente’ e a sua Vibração, a sua capacidade para viver o Coração, mas não o

coração/pensamento, o Coração Vibratório.
Todo o resto, eu diria, é supérfluo, é divertimento.

***

Questão: o que fazer quando meditar com boca aberta provocar excesso de salivação?

Isso quer dizer que é bastante gulosa.
Salivação, não é um jogo de palavras, salivação, quando você absorve ou engole as partículas Adamantinas, é

porque há uma gulodice da Luz, como quando você vê algo que os faz salivar.

Agora, o que vocês fazem com esta saliva nesses casos?
Ou ela sai, ou vocês a absorvem.

Cabe a você decidir.
Mas é um processo normal.

Da mesma maneira que dissemos que vocês podiam se nutrir de partículas Adamantinas, vocês podem
também se nutrir desta salivação que não é saliva.

Aliás, se você provar esta saliva, você vai se aperceber de que não é uma saliva habitual, ela é ligeiramente
‘açucarada’, porque que ela está ligada também às secreções do Néctar Sagrado que vaza de trás do palato.

Portanto, é melhor engolir do que lançar, hein?

***

Questão: eu tenho a impressão de ter errado a passagem da garganta, dado que sinto sempre
cristalizações.

Então agora, efetivamente, o Arcanjo Anael e o Arcanjo Uriel haviam dito que a ‘Passagem da boca’
acompanhava-se ou de uma cristalização, ou de uma eliminação e que isso funcionava, em certa medida, ao

contrário do processo normal. 
É normal, dado que há uma reversão.

Para muitos, aquilo se ‘eliminou’ pelo corpo, no nível do pescoço, no nível da garganta, no nível infeccioso, no
nível de um sintoma que está ligado ao chakra da garganta.

Por outro lado, uma cristalização, ela vai se refletir no nível psicológico, mas não quer dizer que isso está
errado.

Isso quer dizer, simplesmente, que a Luz põe na Luz o que resta a superar.



Então, se aquilo não for vivido pela Passagem da garganta e da boca, é colocado na Luz.
Quer dizer que é visto, que é localizado.

É suficiente simplesmente conectar-se, ainda mais, com a Luz e deixar estas cristalizações dissolver-se.

O problema, por exemplo, para as emoções ou para o mental, é que isso quer dizer o quê?
Quer dizer que no nível da personalidade não totalmente transmutada, há ainda uma identificação da

personalidade ao ego, às emoções e ao mental.
Mas vocês não são essas emoções e esse mental.

Aliás, você o percebe, dado que a forma como você fala, cara amiga, diz que você consegue vê-las, vê-las
claramente, mas o que você vê, quer dizer que isso não faz mais parte de você.

É tão simples assim, mesmo estando ainda aí, mas isso foi colocado na Luz.
Quer dizer que surgiu sob ‘forma cristalizada’, mas cabe a você, agora, decidir não se identificar a isso, mas

sim às suas Vibrações e à Vibração do Estado de Ser, das partículas Adamantinas.

É, portanto, uma transferência de Consciência, de um ponto a outro, é tão simples assim.

Em contrapartida, se quiserem fazer como na 3D dissociada habitual, anterior à chegada da Luz, vocês vão
fazer o quê?

Vão dizer: «eu quero desembaraçar-me disso», mas vão reforçar as emoções ou omental em relação ao que
‘querem’ desembaraçar-se.

Toda a dialética, eu diria, nesse nível, é ter confiança na Luz e pedir à Inteligência da Luz que dissolva o
que deve sê-lo.

Mas não são vocês que agem, é a Luz.

Hoje, mais do que nunca, toda situação em suas vidas, vocês vão fazer a aprendizagem durante este ano,
desta capacidade, que vocês têm ou não, para se abandonarem totalmente à vontade da Luz e para não fazer

mais atuar a sua própria ‘vontade pessoal’.
É aí que se vê se vocês são capazes, efetivamente, de eliminar tudo e de receber a Luz, inteiramente, que

ocorrerá no momento do que foi chamado de ‘grelha-planeta’, ou antes, para outros, no momento das
perturbações geofísicas.

Mas isso, cabe a vocês, obviamente, uma vez iluminadas, deixar essas sombras dissolverem-se sozinhas.
Vocês não são essas sombras.

É efetivamente por isso que se veem mais do que antes.

Vocês não são nem as suas emoções, nem o seu mental, nem os seus pensamentos.

Vocês são a Vibração do Coração, da Dimensão da Eternidade.
Todo o resto é uma Ilusão.

Portanto, enquanto estiverem identificados, de algum modo, a esta Ilusão, vocês não podem viver, por
episódios ou na totalidade, a Consciência da borboleta.

Mas é o que está se estabelecendo.

Ninguém perdeu o que quer que seja.
Há, simplesmente, quem, como vocês dizem, tem um pequeno atraso na ‘ignição’, não é?

E outros que não chegam a passar para a 5ª, mas isso vai chegar.

***

Questão: como as pessoas atingidas pela doença de Alzheimer vão viver esta transformação da
Luz?

É muito diferente de acordo com cada caso, não há regra geral.
Mas, de qualquer modo, todos vocês vão a lugares Unificados.

Portanto, de qualquer modo, que tenha um Alzheimer ou que não queria a Luz, vocês irão viver, de todo modo,
a Luz, porque não há alternativa, não é?



Por conseguinte, no final, como isso irá acontecer?
Mas não há problema, porque a ‘passagem de um estado a outro’, vocês que são, como dizer..., chamados,
por Miguel, de Sementes de Estrelas, de Ancoradores da Luz, que irradiaram esta Luz para o exterior, como

dizia Maria, é necessário agora irradiar esta Luz.

Mas aqueles que recusam a Luz ou os que não têm a consciência (porque a consciência está noutro lugar,
como na doença de Alzheimer), o processo será o mesmo, porque todos vocês vão viver a Luz, quer vocês

queiram ou não.

Agora, obviamente, de acordo com a sua capacidade para soltar, de acordo com a sua capacidade para
o Abandono à Luz, há algumas almas que recusam a Luz por medo.

Elas irão viver, pelo retorno da Luz, o mecanismo, até mesmo transitório, do abandono à Luz e farão, de
qualquer modo, naquele momento, a escolha lúcida e consciente de permanecer nos mundos em

carbono, reencarnando em outro lugar, ou de juntar-se aos mundos Unificados.
Mas efetivamente, essa passagem, que é muito breve para alguns, não para todos, será vivida com uma noção

de ‘choque’, como dizia Sri Aurobindo (**), maior ou menor, de acordo com o trabalho efetuado.

Mas, de qualquer maneira, qual a importância?
Porque, quando falamos de ‘choque’, aqui, uma vez que vocês estão do outro lado, há um mecanismo preciso

que se denomina, quando vocês reencarnam, o esquecimento.
Vocês não se recordam das circunstâncias nas quais morreram em uma vida passada, não é?

Mas agora, é a liberação da matriz.

Vocês vão sair deste universo falsificado, comprimido, transformado.

Portanto, isso irá produzir um parto, se quiserem, extremamente rápido, para outros, será um parto talvez mais
difícil.

Mas, de qualquer modo, todos darão à luz, isso é certo.

Simplesmente, os mecanismos dessa passagem serão profundamente diferentes de acordo com a
capacidade que vocês tiveram para soltar e para se abandonar à Luz.

Então, obviamente, aos que não creem na Luz, dificilmente pode-se falar de Abandono à Luz, em um primeiro
momento.

Mas, durante o ‘choque’, alguns irão mais rapidamente do que outros.

Também, portanto, não se preocupem.
Ocupem-se, e como digo sempre, da sua Vibração.

Porque é pela sua Vibração que vocês vão multiplicar e não por questionamentos: «como vai acontecer para
isto ou aquilo?».

Quanto melhor acontecer para vocês, melhor será fácil para o conjunto da humanidade.

***

Questão: haverá uma continuidade da humanidade sobre a Terra ascensionada?

Mas a Terra ascensionada, a Terra que ascensiona, não está mais na mesma Dimensão.
A 3ª Dimensão será desprovida de vida, dado que a Terra não estará mais nesta Dimensão.

Se quiserem, é como se vocês olhassem, hoje, não sei, Saturno ou Júpiter ou Marte: a superfície lhes parece
desprovida de vida, não há vestígios de vida.

Entretanto, Marte morreu?
Não.

Há outros Planos Vibratórios.

Portanto, a Consciência da Terra e a sua Consciência irão transladar, para alguns, nesta ‘Terra nova
ascensionada’, e para outros, ela irá transladar no nível da sua origem estelar ou de uma ‘liberdade total’ do

Corpo de Estado de Ser de ir flutuar onde quiser.



Vocês não estarão mais prisioneiros em parte alguma.

Portanto, dizer que haverá uma vida sobre a Terra?
Sim, mas sobre a ‘nova Terra’, não sobre a antiga Terra e, no entanto, é a mesma Terra que se desembaraça

de uma carcaça, de algum modo.

A lagarta se torna borboleta, mas ela abandona o quê?
A carcaça da lagarta.

É a mesma coisa para a Terra e para vocês.

***

Questão: um ser de Luz, quando a ele é perguntado a quem ele serve, ele tem obrigação de
responder? Pode eventualmente mentir?

Os demônios mentem sistematicamente.
Eles vão dizer que ‘servem Cristo’.

Portanto, como você separa entre os que dizem a verdade e os que mentem?

Com o Coração.

Bem, aí está, você tem todas as respostas.

***

Questão: o soltar pode se acompanhar de problemas de atenção na vida corrente? Como gerir isso
quando devemos guiar um automóvel?

Cara amiga, progressivamente e à medida que você soltar e que se abandonar à Luz, progressivamente, você
passa na Luz.

Portanto, naqueles momentos, o mais simples é ‘rolar no patinete’, não é?
E sobre a ideia de guiar um automóvel quando a Consciência não está aí.

Isso me parece lógico, não?

O que você quer?
Se você estiver no Abandono à Luz e viver ‘problemas’ de transferência de Consciência no Estado de Ser,

você não pode, ao mesmo tempo, guiar ou decidir fazer uma atividade que requeira sua atenção e sua
consciência fragmentada.

E a Luz, ela não vai guiar o automóvel no seu lugar, embora, em alguns casos, ela possa evitar-lhe um acidente,
mas não é necessário generalizar, não é?

Ao volante, não é necessário fechar os olhos e dizer: «eu deixo a Luz guiar».
Você terá aborrecimentos aí.

Compreendam efetivamente que a Luz os chama cada vez mais, é exatamente o que vocês descrevem, uns
e outros.

Então, quando está de noite, é perfeito, vocês estão na cama, mas se estiverem fazendo outra coisa, o que
vocês fazem?

Continuam a outra coisa ou acolhem a Luz?
Cabe a vocês saber, e não venham dizer a mim que é mais importante fazer isto do que a Luz.

Cabe a vocês saber o que é mais importante.

***

Questão: os fatos históricos referentes a Jesus são uma realidade ou não?

Mas muitas coisas foram falsificadas.



Cristo veio trazer, pelo seu sacrifício, a liberdade e a capacidade que vocês vivem, hoje, para realizar o
estado Crístico ou o estado Ki-Ris-Ti.

Não há salvador exterior.

Por mais que vocês orem a Cristo, se vocês mesmos não estiverem em uma dimensão do Coração, Cristo não
virá salvá-los.

É você que se salva sozinho, porque Cristo, ele está dentro de vocês.

Partindo daí, todas as referências históricas (exceto, obviamente, caro amigo, se você tem a memória da sua
vivência, naquele momento específico), todo o resto, são apenas crenças e, como toda crença, não tem

qualquer peso em relação à realidade Vibratória.

Vocês não definem a sua realidade Vibratória pela existência de uma crença ou outra.

Que Jesus tenha ressuscitado no 3º dia, que tenha terminado sua vida na Caxemira ou no Egito ou noutro lugar,
qual importância aquilo tem sobre o seu estado Vibratório Interior?

Hoje, e cada vez mais, agora, eu vou insistir sobre a utilidade de saber isto ou aquilo.
Saber que Cristo ressuscitou, saber que ele foi crucificado pelos pulsos ou pelas mãos, vai alterar algo no seu

estado Interior?
Toda a questão está aí.

A resposta, obviamente, é não.

Portanto, saber se Maria Madalena foi uma grande sacerdotisa, saber se Cristo teve realmente filhos (e ele
teve), qual importância isso tem em relação à sua Vibração?

Isso vai aumentar as Vibrações do seu Coração, do sacro ou da cabeça?
Bem, obviamente que não.

Por conseguinte, será o mental que vai questionar, porque ele tem necessidade de definir a sua realidade
presente em relação a uma realidade ‘histórica’.

Esta realidade histórica é, para cada um dos seres humanos presentes na Terra, apenas uma crença.
Ou porque vocês leram nas escrituras sagradas, ou porque outras regras lhes falaram disso, ou porque aquilo

parece aceitável ao seu mental.

Que Jesus tenha os olhos azuis ou castanhos, o que isso muda no seu estado Interior?
Nada.

Hoje, é necessário verdadeiramente, pela agregação das partículas Adamantinas, compreenderem que este
tipo de questionamento não fará avançar, como vocês dizem, o Schmilblick [objeto imaginário], não é?

Apenas o Coração é que faz avançar.

Efetivamente, há frases codificadas que vocês chamam, que nós chamamos, de ‘parábolas’.
Essas parábolas, elas são essenciais, porque são atemporais e nada têm a ver com o desenrolar histórico da

vida de Cristo, não é?

As parábolas são Vibração.
Mas a história de Cristo, e a história das suas escrituras, das nossas escrituras, foram tão transformadas, que

não tem qualquer sentido ‘cavar’ referências no passado.

Nós dissemos que a solução é Vibratória e ela está ‘no instante’ do que vocês vivem.
Portanto, enquanto considerarem que há um salvador exterior, vocês não estão no seu caminho.

Por outro lado, se considerarem que Cristo representa um modelo Vibratório o qual vocês devam imitar, dado
que ele disse: «o que eu faço, vocês farão bem maior ainda», «eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida», vocês

não têm que segui-lo como um cãozinho.

Vocês têm que se tornar Ele.

É assim que os místicos, tanto se identificaram com Cristo, que eles se tornaram Cristo.



Assim como eu, durante a minha vida, me identifiquei com o Sol: eu me tornei o Sol e eu carreguei a Vibração
de Miguel.

É o mesmo princípio, hoje, que vocês têm que viver.

A identificação Vibratória, para além da história, é fundamental, porque ela os põe na Vibração,
na Ressonância e na Verdade do que vocês vivem.

É necessário que aceitem que, cada vez mais, o mental será o seu pior inimigo, porque ele sempre vai querer
afastá-los da Vibração e que, sem Vibração, vocês nada podem viver e que a única Verdade é a Vibração do

Coração ou a capacidade para acender as Lareiras da cabeça, do Coração e do sacro.

Todas as referências históricas, se quiserem, têm uma importância para o mental, mas não têm
importância em relação ao que vocês têm que viver.

A realidade, ela é Vibratória.
Quanto mais saírem da ilusão, mais vocês vão entrar na Vibração e na ‘Consciência Nova’.

É esse processo que é fundamental, hoje.
O resto são apenas interrogações que eu qualificaria, cada vez mais, de ‘supérfluas’, porque os afastam da

Vibração.

Aqueles que vivem a Vibração e que vivem essas passagens na Consciência Unificada, apreendem o alcance
das minhas palavras, porque é para além das palavras.

Ou vocês estão na Vibração, ou vocês estão na ilusão.
Cabe a vocês saber.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu fiquei muito contente em comungar com vocês.
Vejo mesmo que, cada vez mais, efetivamente, a Luz sobe e está cada vez mais presente.

É isso que permite desagregar o que resta da matriz.

É o que vocês observam por toda a parte na superfície da Terra.

Aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, que olhem.
Os outros nada vão ouvir e nada vão ver e dirão que tudo está normal.

Tudo está normal, sim, porque a Luz está retornando.
Mas não há continuidade, há um fenômeno de ‘descontinuidade’ que está se instalando sobre a Terra e ele

será, a cada dia que passar, a cada semana que passar, cada vez mais evidente.

E recordem-se de que não é amanhã, não é em 21 de dezembro de 2012, mas é agora, e tudo acontece
agora.

Quanto mais vocês estiverem centrados no Agora, no seu presente, mais vocês irão viver a Luz.
Não há alternativa.

Aqui, o ‘croûton’ Chefe transmite-lhes todo o seu Amor e todas as suas Bênçãos.
Eu espero, certamente, até amanhã, eu creio.
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Eu lhes digo até muito em breve.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que temos pessoas que estão
extremamente atentas.

E, como de hábito, volto com vocês para interagir.

Vocês sabem que eu adoro responder às questões porque, para mim, as questões que vocês colocam
correspondem às questões que se colocam muitos outros seres humanos neste período que vocês vivem

atualmente.

Então, vamos, juntos, interagir, se efetivamente quiserem.

***

Questão: a alimentação influencia na assimilação das partículas Adamantinas e na evolução atual?
Então, cara amiga, eu responderia em dois níveis.

A primeira coisa: o que vou dizer, não faz disso uma generalização porque cada ser humano é diferente, seja
com relação ao tabaco, com relação ao tipo de nutrição e mesmo com relação à carne.

Agora, é necessário que vocês apreendam uma coisa que é fundamental e que é, eu penso, a mais importante.

Cristo disse: "O que é importante, não é o que entra em sua boca, é o que dela sai".
Vocês podem fazer muito mais mal com o que sai da sua boca do que com o que entra.

Agora, a resposta que eu posso dar: há, hoje, seres que não têm mais necessidade de comer e que não
comem mais, realmente, completamente, porque eles se nutrem de partículas Adamantinas.

Há seres que têm necessidade de se enraizar e esses seres têm talvez ainda necessidade de comer a carne,
se possível de animais alados e não de animais de quatro patas.

Agora, num ângulo mais absoluto, aqueles de vocês que percebem as Vibrações, vocês não estão sem
observar que, se vocês comem pesado, vocês se tornam pesados, é uma verdade também ao nível Vibratório.

Isso quer dizer que, naquele momento, vocês têm dificuldade para elevar suas Vibrações.

Aqueles de vocês que tentaram nada absorver durante algumas horas, vinte e quatro horas ou quarenta e oito
horas, vocês constatam por si mesmos que as Vibrações e a Consciência são profundamente diferentes a
partir do momento em que vocês não fazem mais trabalhar o ‘plexo solar’ com os alimentos que chegam.

Mas, eu repito, há seres que estão prontos para não mais comer completamente, e outros, de modo algum.
Portanto, é preciso adaptar.

Ainda uma vez, naquele nível, é preciso saber manter exata razão e exato equilíbrio.

Por exemplo, há tipos de álcool que fazem subir as Vibrações, como o champagne, mas não é uma razão para
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beber champagne todos os dias, não é?
É similar para o tabaco, um cigarro de vez em quando estritamente nada faz à sua Vibração, mas se você fuma

todos os dias um maço ou dez cigarros, você constatará muito rapidamente os efeitos ao nível Vibratório.
É uma questão de ‘equilíbrio’, mas também, isso se chama uma resposta que é específica para cada um, ou

seja: «o que desencadeia em você os alimentos? Isso bloqueia a Vibração ou isso não a bloqueia?»

É uma questão de sentido e de percepção antes de tudo, sabendo que cada um de vocês é diferente com
relação ao seu metabolismo, sua fisiologia, suas necessidades reais.

Mas vocês estão ainda na 3D.
Há quem não tem mais necessidade de comer e outros que têm ainda necessidade de comer.

Há quem ingere líquido, como Anael disse há quase dois anos e outros que comem ainda sólido.

Cabe a vocês encontrarem esse famoso ‘equilíbrio’ entre os prazeres da terceira Dimensão, de comer, e a
subida Vibratória que, efetivamente, se faz mais facilmente se não há alimentos em fase de digestão.

É uma evidência.

***

Questão: as subidas de raiva não controladas revelam um bloqueio ou são devidas às evoluções?
Então, caro amigo, eu diria que isso vai nos dois sentidos.

O que foi vivido durante o final do ano passado, se isso se «eliminava » no sentido psicológico, eu disse, e lhes
disseram, que era uma forma de cristalização.

Hoje, não é de modo algum verdadeiro.

Lembrem-se de que a Luz ilumina a Sombra e faz surgir em vocês as últimas Sombras, os últimos afetos, as
últimas emoções, as últimas cristalizações do mental.

Portanto, o fato de que raivas ou outros tipos de emoções possam subir, geralmente, hoje, vocês as observam
porque elas sobem e porque elas são, literalmente, colocadas na Luz.

Portanto, frequentemente é ao mesmo tempo um processo que se cristalizou e que, agora, se descristaliza
desde a ‘abertura da Boca’, que foi realizada pelo Arcanjo Uriel.

Portanto, se querem, agora, quando há coisas que sobem assim, olhem-nas.
Vocês sabem que isso não lhes pertence ou que isso lhes pertencia no passado.

Não precisa se identificar a isso, mas colocar na Luz, ainda mais.
É como se elas não lhes pertencessem, essas raivas ou outras coisas, mas vocês as olhassem se dissolver

sob seus olhos e sob o olho de sua consciência.
Em todo caso, não há o que culpar, ainda uma vez.

O importante é saber se esta raiva provoca, eu diria, uma ‘redução’ Vibratória ou não, a longo prazo.
Se não é o caso, absolutamente não é uma cristalização.

É uma colocação na Luz e, portanto, uma forma de descristalização de algo que havia sido, talvez, cristalizado e
que se elimina desta forma.

***

Questão: Bételgeuse vai se transformar em supernova e tornar-se um segundo sol? 
Então, caro amigo, Bételgeuse quer dizer «a casa».

É também «o ombro do Gigante».
É o lugar de domicílio, na constelação de Orion, dos Gigantes que construíram, há 320.000 anos, os Círculos

de Fogo dos Anciões.
Quando esses Gigantes partiram, eles juraram voltar para restabelecer a Luz original.

O primeiro impulso de supernova de Bételgeuse ocorreu muito precisamente em 15 de agosto do ano 2009,
no momento em que a Embarcação dos Annunaki, denominada Nibiru, foi caçada e banida aos confins desse



sistema solar.

Obviamente que Bételgeuse é a Luz que volta.
Bételgeuse terá passado, no momento em que a Luz chegar, atrás da estrela fixa da Constelação de Sagitário,

muito exatamente a 19º de Sagitário.

É uma profecia que havia sido dada por Orionis quando era encarnado como walk-in de Michel de Nostre
Dame ou Nostradamus.

Ele deu, muito precisamente, o retorno da Luz pela flecha de Sagitário.
Isso corresponde, inteiramente, à mitologia remota dos Gigantes e corresponde também como um dos

elementos do retorno da Luz.

Então, é claro, vai-se dizer que não é para imediatamente.
Eu lhes diria que pode ser a partir de hoje, mas que a influência das irradiações de Bételgeuse foi captada

pelos seus cientistas, certamente, uma vez que eles disseram que aquilo ia tornar-se uma supernova.
Se eles adivinharam, é por uma visão, obviamente.

Aquilo corresponde a modificações tangíveis das irradiações de Bételgeuse, e corresponde, efetivamente, a
modificações de seus céus extremamente importantes.

Mas Bételgeuse é apenas um dos elementos do retorno da Luz, uma vez que o que vai ser afetado
prioritariamente, e é já o caso, não é a Terra, mas o Sol, que é a retransmissão de muitas coisas.

O Sol, como sabem, é onde se encontram os seus corpos de Estado de Ser.

Cada Sol está ligado a outro Sol, que é o seu duplo ou o seu triplo, e o ‘duplo do Sol’ é o que se chama
de Hercobulus (Hercólubus), ou seja, também do que chamaram os cientistas, Nêmesis (a vingança ou a

estrela da morte) é o ‘gêmeo solar’ que volta no plano da eclíptica no qual giram os planetas.

Todos esses acontecimentos, a Luz de Bételgeuse que se transforma em supernova, a transformação do Sol
em ‘gigante vermelho’, a subida de Nêmesis pelo Sul dos planetas, aos confins do sistema solar, a chegada na
qual vocês estão agora, doravante, nas nuvens interestelares e o alinhamento com o Sol Central de todas as

galáxias que é Alcyone, a Fonte, tudo isso se produz de maneira concomitante, nesse momento mesmo.

Portanto, é claro, haverá modificações que são já visíveis no céu, como lhes disseram Anael e Uriel, eu creio.
Tudo isso é extremamente visível.

Tudo isso é observável.
Tudo isso é perceptível.

São o início das modificações que haviam sido assinaladas por São João ao nível dos céus, que vocês vivem
e, como se diz, ao vivo, não é?

É isso que vocês vivem.

http://3.bp.blogspot.com/-lCLkVB_a0NY/UcgA8_XGUXI/AAAAAAAACWI/6jlLGrdhBdI/s1600/nemesis_orbit_021.jpg


Então, agora que Bételgeuse dá esta Luz visível, e amanhã, em seis meses, pouco importa, uma vez que tudo
isso se produz nesse momento mesmo.

Está já aí.

A irradiação do Sol, e isso eu já disse, e outros lhes disseram, não é mais de modo algum a mesma.
Para os que tinham o hábito de olhar o Sol ou ao lado do Sol, antes, era amarelo, não é?

Agora, é branco.
É uma evidência, mesmo para os cientistas.

Tudo se modifica.

Então, Bételgeuse é um elemento da dinâmica cósmica, da dinâmica e do salto Dimensional da Consciência da
Terra e de vocês mesmos, que vivem nesse momento mesmo.

***

Questão: poderia nos falar de Osiris?

Agora, os personagens históricos, vou lhes responder em Verdade, isso não tem mais qualquer importância,
porque o que é importante, é que vocês são, vocês, em Vibração.

Que aquilo seja a realidade ou não, não tem qualquer importância em sua Vibração, porque aí, você entra no
domínio das Crenças e a Crença não pode fazê-los vibrar ao nível do Coração.

É uma adesão mental, ou emocional, ou kármica, em função de sua própria vivência, mas jamais aquilo abrirá a
porta do Coração.

Para nada serve querer identificar e nomear uma entidade, qualquer que seja.

Então, eu, eu sou Omraam Mikaël Aïvanhov, porque guardei esta denominação, mas sou unicamente Omraam
Mikaël Aïvanhov?

No limite, isso nada quer dizer.

Vocês devem transcender e superar o nome para penetrar a Vibração, porque a Vibração é Verdade,
contrariamente ao nome.

Hoje, retenham que o que é importante não é absolutamente a história.

Se alguém lhe diz que ele é Cristo, e então?
Você lhe responde que você também é Cristo.

Qual importância encontrar alguém de exterior a vocês?
São apenas dados da história que fazem girar as bicicletas.

A Verdade irá libertá-los, mas não a verdade do conhecimento, a Verdade da sua Vibração, porque, quando
vocês penetram a Vibração do Coração, quando vocês vivem o Fogo do Coração, tudo lhes aparece com
limpidez e, nesta limpidez, vocês nada têm a fazer com os dados históricos, porque os dados históricos da

Terra pertencem, desde 300.000 anos, a algo de falsificado.

Portanto, mesmo a memória de vidas passadas não tem qualquer sentido hoje.
É uma armadilha que os desvia (como dizia, eu creio, Um Amigo, que eu ouvi cuidadosamente) do ‘instante

presente’.
A Verdade está no presente.

A Verdade não é nem ontem, nem amanhã.

Os dados históricos não têm qualquer sentido, eles pertencem à falsificação.

Enquanto vocês concebem Cristo como exterior a vocês, não compreenderam a missão de Cristo.

Enquanto vocês consideram Miguel como um Arcanjo exterior a vocês, não compreenderam a Vibração de
Miguel.



Poder-se-ia descrever-lhes Miguel em todas as Dimensões.
Poder-se-ia descrever-lhes, como o fez, aliás, Steiner, eu creio, a missão de Miguel, mas será que, no entanto,
vocês vivem a integração da Energia de Miguel, como vocês a vivem agora através dos pontos dos triângulos

do Coração?
Não, absolutamente não.

O Conhecimento Interior não é o saber exterior.
O conhecimento exterior não é o Conhecimento, é um saber.

E o saber prende, sistematicamente, porque afasta do Coração.

A Verdade está no Coração e esta Verdade, quando vocês ali acedem pela Vibração, vocês têm acesso ao
Estado de Ser e têm acesso a todo o Universo.

E vou dizer-lhes, sinceramente, quando vocês estão na Vibração da Unidade, saber quem era Cristo ou Um
Amigo ou quem eu sou, eu mesmo, não tem qualquer espécie de importância.

Nós somos ‘modelos Vibratórios’, antes de qualquer coisa, e é isso que é essencial, para vocês, hoje.
E nada mais.

***

Questão: a atração para as imagens, como o cinema, pode obstruir as evoluções Vibratórias?

A imagem, retenham essa palavra, tudo o que é imagem, é da magia feita para desviá-los do que vocês são.

«O essencial é invisível para os olhos.»

O que vocês veem com os olhos leva-os inevitavelmente para a ilusão.

Os cinemas, o que vocês olham e que não é natural, como a caixa de imagens que chamam de televisão, nada
há de pior, porque vocês são seduzidos pela imagem.

E a imagem é ligada diretamente a zonas precisas no nível do cérebro, que é ligado ao ‘cérebro reptiliano’.

Há imagens que se incrustam no interior da cabeça, vocês chamam isso de publicidade, que vão conduzi-los a
uma sedução que não vem do Coração, que vem da noção de ‘prazer e desprazer’ e que está ligada à

falsificação.

Por conseguinte, sim, necessariamente, isso reduz o nível Vibratório.

Há coisas que são Vibratoriamente contraditórias e ao oposto uma da outra.
O que era possível há ainda dez anos não o é mais.

O seu nível Vibratório está em constante crescimento.
Portanto, vocês vão facilitar este crescimento Vibratório e de consciência ou vão se opor com seus

comportamentos?

Então, o ser humano tem tendência a manipular-se sozinho também e efetivamente a amar tudo o que o
manipula, porque tudo o que está fora é agradável.

Tudo o que está fora evita de se colocar as questões fundamentais.

Então, são desvios, seja o álcool, o tabaco, a caixa de imagens (tevê), o cinema, tudo o que vai arrastá-los
numa satisfação ‘imediata’, que não é uma satisfação espiritual, ou seja, que não é duradoura.

Essa satisfação chama, sistematicamente, a recomeçar para reencontrar a mesma emoção, o que não é o
caso com as Vibrações espirituais da Luz Adamantina que vocês vivem hoje.

Há um dado momento em que é necessário realmente fazer as escolhas.
Vocês não podem mais permanecer, como eu o disse há dois anos, com as nádegas entre duas cadeiras.

Quanto mais os dias passam, desde esse mês de dezembro, mais vocês devem ir firmemente,



com Abandono à Luz, mas, ao mesmo tempo, em algum lugar presente em sua cabeça, a determinação e a
visão de ‘aonde vocês vão’.

Porque, é claro, as ‘resistências’ de certa parte da humanidade são também resistências à Luz por medo, por
falta de informações, por rejeição da Luz, por medo de perder a personalidade.

Tudo isso é estritamente verídico.

Então, aqueles de vocês que têm as Vibrações da Coroa Radiante do Coração, não me digam que a Coroa
Radiante do Coração vai aumentar quando vocês olham as informações, não é?

Se não, há um problema.

Agora, eu repito, são vocês que fazem as suas escolhas.

Onde vocês querem ir?
De qualquer modo, as escolhas foram feitas.

Portanto, ou vocês ali vão facilmente, ou vocês ali vão cada vez mais dificilmente.
Mas irão, de qualquer modo.

***

Questão: quanto mais elevamos a consciência pelo acolhimento das Vibrações, mais participamos
das evoluções?

Então, aí, caro amigo, é uma evidência.
Tudo é Um.

Portanto, quando vocês se juntam à Vibração da Unidade, quando há cada vez mais seres que se aproximam
da Unidade, o conjunto do sistema se aproxima da Unidade.

É uma evidência.

Estamos bem além das imagens, ou seja, das egrégoras pesadas.
Vocês estão aqui em uma egrégora de Luz.

Quanto mais seres encontram a Unidade ou aproximam-se da Unidade, mais o conjunto do sistema se
translada para o alto.

É deste modo que, cada dia, há cada vez mais seres humanos que se abrem, mesmo sem colocarem as
palavras.

Talvez eles não saibam mesmo o que é um chakra, talvez eles jamais ouviram falar de Miguel ou de mim, mas,
de qualquer modo, eles ‘vivem’ a transformação.

É por isso que nós lhes dizemos, desde sempre, que o mais importante é a Vibração.
Só a Vibração conta, e quando vocês elevam sua Vibração, elevam a Vibração da Terra.

E sim, cabe a vocês sozinho, porque, se imitarem Cristo e se se tornarem Cristo, vocês se dão conta do que
fez Cristo, sozinho, pelo seu sacrifício.

Vocês têm a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa, inteiramente e em Verdade.
Não é uma ilusão, é a estrita Verdade: se vocês elevam seu nível Vibratório, vão elevar o nível Vibratório do

que está ao redor de vocês.
Por conseguinte, esta elevação Vibratória, que se poderia qualificar de pessoal, é, de fato, coletiva,

imediatamente.
Porque, juntando-se à sua Unidade, vocês restabelecem a ‘comunicação Unitária’, onde tudo é Um,

inteiramente.

E, aliás, creio que vocês têm um encontro importante, nós o temos com vocês, no fim deste mês, com o
Arcanjo Miguel (ndr: 28 de fevereiro às 17h – 13h no horário de Brasília).

Aí vocês irão constatar o ‘salto quântico’ em uma outra escala.

***

Questão: o que é da evolução do mundo encantado e dos elfos?



Então, eles, são estabelecidos na própria Vibração Unitária deles.
Portanto, eles não têm evolução.

A Terra ascensiona, eles permanecerão sempre na Dimensão Unitária deles, que é um mundo específico que
nada tem a ver com o «mundo da consciência humana».

São Consciências que «evoluem» também, mas elas não têm que se transformar, porque já são unificadas.

São mundos que foram (como dizer?..., a expressão exata?) inseridos nesta realidade tridimensional pelos
Arcanjos e os Elohim, depois, justamente para evitar que este mundo se fechasse totalmente em si mesmo e,

finalmente, morresse.

A intervenção e o impulso dos Arcanjos, ou dos Elohim há 52.000 anos, sempre teve por vocação evitar (assim
como a partida dos Gigantes, há 320.000 anos, construindo os ‘hexágonos’ dos Círculos de Fogo), justamente,

que a Luz não se apagasse definitivamente, coisa que queriam, em sua grande loucura, os Arcontes.
O que é impossível, isto dito.

***

Questão: quais são os critérios que mostram que se contatou o corpo de Estado de Ser?

Tudo o que vocês vivem atualmente.
E tornou-se mais fácil, finalmente, ao invés de deixar esse corpo para juntar-se ao corpo de Estado de Ser,
como alguns humanos o viveram, reconstruí-lo (uma vez que o corpo de Estado de Ser, lembrem-se, é um

holograma. Ele pode estar presente em todas as Dimensões ao mesmo tempo).

É muito mais lógico, hoje, reconstruir, com as partículas Adamantinas, o corpo de Estado de Ser sobre a
estrutura desse corpo físico.

É exatamente o que vocês vivem pela Coroa Radiante do Coração, pela Coroa Radiante da cabeça e, para
alguns de vocês, pelo despertar da Kundalini.

Tudo isso corresponde, com os indicadores dos sons da alma, com as Vibrações em diferentes lugares e
os switches da consciência, como dizia Sri Aurobindo.

As passagens nos estados modificados da consciência estão ligadas à passagem no Estado de Ser.
Agora, enquanto o corpo de Estado de Ser não se juntou completamente pelo Sol (ainda que a comunicação

seja estabelecida, dado que o Sol foi liberado), enquanto vocês não forem, inteiramente, borboleta, vocês
estão entre os dois.

E vocês vão, cada vez mais, para a borboleta.
É o que acontece em suas modificações de estado de consciência e quando vocês não conseguem mais a

montar a bicicleta [mental].

Os neurônios não têm mais razão de ser.
Mas, é claro, vocês devem permanecer aqui até o final, a maior parte de vocês.

Nós temos necessidade de sua Luz sobre a Terra.
Isso foi explicado longamente pelo Arcanjo Miguel, já durante os Casamentos Celestes, e após.

***

Questão: isso explica que, quando sentimos partir no Sol, sentimo-nos trazido para o corpo?

Perfeitamente.
São idas e vindas.

Porque, se permanecessem bastante tempo na Vibração do Estado de Ser, no Sol, ou a viajar à esquerda, à
direita, vocês compreenderiam muito rapidamente que não têm mais qualquer razão para voltar.

Mas vocês têm uma ‘missão’ a realizar.

***



Questão: o processo de despertar da Kundalini é o mesmo que há trinta de anos?

Não, absolutamente não porque, desde mais ou menos quase 30 anos, desde agosto de 84, as Energias
retransmitidas pelo Sol Central, a irradiação azul desceu até vocês.

E, descendo até vocês, bem antes dos Casamentos Celestes, para os mais antigos, abriu e preparou o que se
chama de ‘canal mediano’, onde sobe a Kundalini quando ela se desperta.

A Kundalini, quando ela subia há várias décadas e desde tempos imemoráveis, queimava tudo, ao longo de
sua subida.

Ora aí, o trabalho foi feito pela Energia ‘descendente’.
Então, vocês podem chamar, de Shékina, de Shakti, de Espírito Santo, pouco importa as palavras, mas é esta

Energia que preparou, forrando o canal mediano do Sushumna de partículas Adamantinas e tendo
transformado esse canal Sushumna no que foi chamado de ‘canal do Éter’, preparando uma subida

da Kundalini muito mais fácil, porque a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o Canal do
Éter foram preparados, já desde quase 30 anos, pelos primeiros seres que se despertaram, mas sobretudo

desde os Casamentos Celestes, em 2009.

Portanto, as subidas da Kundalini, hoje, estritamente nada têm a ver com o que acontecia há trinta,
quarenta anos, ainda.

Além disso, não há uma Energia que sobe na Kundalini, há várias, há o Fogo da Terra, há o Fogo de Éter que
sobe e que desce, há a Coroa Radiante do Coração que leva também as Energias das partículas Adamantinas.

Portanto, é profundamente diferente.

Mas isso se manifesta, antes de tudo, por esta Vibração, por pressão, por dor no nível do sacro, sobretudo
quando estão deitados em cima, e por sensações de Fogo Interior.

É um Fogo que não queima, contrariamente ao Fogo da Kundalini, tal como foi descrito há trinta, quarenta
anos.

Isso pode dar calor, mas é o Fogo do Amor, é o Fogo do Coração que se manifesta.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Muito boas Vibrações, muito boas transformações e sigam o que acontece em vocês.
Sigam o impulso de suas almas para ir para mais simplicidade e mais Verdade.

Então, eu lhes digo até muito em breve.
E boa continuação e eu espero, e ainda uma vez, até muito em breve também.

Passem bem.
Até logo.

 

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110219_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu fico muito contente de estar entre vocês, como de hábito. 
Eu lhes apresento, em primeiro lugar, todas as minhas Bênçãos e eu lhes agradeço por estarem aqui, em
Comunhão, todos juntos, e é sempre para mim (como sabem, para os que me conheceram, ou que me

conhecem hoje) uma Alegria muito grande mergulhar nas atmosferas desta humanidade. 
Então, se vocês tiverem perguntas, dar-me-á prazer em responder, por que, como sabem, é a minha maneira,
hoje, de tentar ajudá-los, na medida dos meus modestos meios, a fim de irem para mais Luz e autenticidade. 

Então, todas as minhas Bênçãos os acompanhem, desde já, e eu lhes dou a palavra.

***

Questão: os períodos de Sombra e de Luz são ligados exclusivamente ao Eu?

Então, caro amigo, houve, como sabem, uma grande passagem que se efetuou durante o fim do ano.
A Passagem do chakra da garganta corresponde à última Reversão, às primícias, de alguma forma, da sua

Ascensão. 
O Arcanjo URIEL, e outras pessoas, falaram da abertura da Boca.

As Partículas Adamantinas (a Luz, a verdadeira Luz), hoje, chegam em quantidade cada vez mais importante
sobre a Terra e, portanto, sobre vocês. 

O que acontece com esta Luz?
Ela vai iluminar o que tem necessidade de ser iluminado em vocês, o que vocês chamam, eu creio, de jogo da

Sombra e da Luz. 

O.M. AÏVANHOV - 19 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions
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É, de algum modo, uma iluminação potente que permite ao ego desembaraçar-se, pela ação da Luz,
contribuindo, portanto, de algum modo, ao Abandono à Luz, para fazê-los elevar o seu nível Vibratório. 
Então, obviamente, desde a Passagem da boca, desde esse período do mês de fevereiro, agora, e as

modificações que ocorrem na atmosfera geral da Terra, muitas coisas que tinham passado despercebidas, em
vocês, são às vezes iluminadas, de maneira mais intensa e de maneira mais violenta, de algum modo,

reorientando o caminho que lhes resta sobre esta Terra para mais Luz, para mais autenticidade, para mais
Verdade.

Então, sim, para alguns, isso pode ser extremamente «desestabilizador», ou seja, são iluminações, de certo
modo, novas. 

É necessário simplesmente deixar agir a Luz e compreender que o Jogo entre a Sombra e a Luz é uma
maneira, para a Luz, de desalojar, em vocês como também para a sociedade, onde muitas Consciências sobre

este planeta, mesmo sem terem imaginado o que acontece ou terem compreendido o que acontece, vivem
episódios de colocação na luz das zonas de Sombra. 

Esse mecanismo exterior, que vocês observam fisicamente, acontece, obviamente, também no interior de
vocês, na sua estrutura física, mas também, de maneira mais geral, nesse jogo entre a Sombra e a Luz.

É um período de iluminação intensa.
É um período de purificação intensa que, como sempre com a Luz verídica, Adamantina, obriga-os, de algum
modo (mas na condição de que vocês se abandonassem a esta obrigação), a irem para mais autenticidade,

para mais transparência e para mais honestidade, já com relação a você mesmo, Interiormente, mas também
ao conjunto do seu ambiente. 

Então, de acordo com o caminho que realizaram, de acordo com a estrada que percorreram, para alguns de
vocês, isso pode levar a retomadas em questões fundamentais e, para outros, isso acontece muito mais

facilmente. 
Recordem-se também de que o Arcanjo MIGUEL marcou encontro com vocês para um ‘salto quântico’,

extremamente importante, no fim de fevereiro (ndr: a partir de 28 de fevereiro às 17h00 – hora francesa),
porque o mês de março é um mês essencial na revelação da Luz, como vocês irão constatá-lo. 

Portanto, não é questão de tomar partido disso ou daquilo, mas, de algum modo, de deixar a Luz agir em si,
como no exterior de si. 

Hoje, é pedido para deixarem agir a Luz em vocês, para irem para mais transparência, simplicidade,
autenticidade, Ética, Integridade, se quiserem, por que isso é fundamental a fim de ajustarem-se

individualmente, como faz a Terra, aos fluxos e às ondas de Luz que se vertem do cosmos, do Sol e da própria
Terra.

Aí está o que vocês estão vivendo. 
Então, é claro, isso será mais ou menos fácil, de acordo com as resistências, de acordo com o ego que resta

para purificar, para pacificar, mas isso vai bem depressa, efetivamente.
Vocês todos constataram isso. 

Houve uma grande passagem que ocorreu.
Como eu denominei (no mês de outubro e novembro), o mês de dezembro seria o mês de delírio (yoyottage

de tuffe) máximo. 
Há os que cruzaram e outros que não cruzaram, mas, eu repito, vocês não têm que julgar nem o outro, nem

você mesmo, vocês têm que deixar trabalhar a Luz em vocês.

***

Questão: como estar na Alegria sabendo que todos os reinos são levados a desaparecer?

Caro amigo, o que você chama de desaparecimento?
Tal como você apresenta as coisas, é a lagarta quem fala, não é a borboleta. 

Nada há que desaparece.
Há uma transmutação da Vida para outro nível Vibratório. 

Apenas o medo do ego ou a visão da personalidade é que fala de tristeza, de desaparecimento. 
A partir do momento em que você elevar o nível Vibratório no seu Coração, há lugar apenas para a Alegria, pois

o que vem é o retorno da Luz e o verdadeiro Nascimento e não o nascimento e a morte e a reencarnação
neste mundo. 

Portanto, é o mental quem diz como estar na Alegria, pois, se o mental não trabalhar, se você deixar aparecer,
nascer e se desenvolver a Vibração do Coração, a Consciência torna-se Vibratória e a Consciência torna-

se Alegria. 
Não é algo que vai se impor do exterior. 

A Alegria não é uma emoção, é um estado transcendente que vivemos quando aquiescemos à Luz e quando
aceitamos deixar a Luz se estabelecer em nós. 

Portanto, não há que se colocar a questão de como estar na Alegria, pois, a partir do momento em que não
houver Alegria, isso quer dizer que o Coração não está ativado à sua nova Vibração.

Porque a Alegria se estabelece sozinha, assim que a Vibração do Coração passa a uma oitava Vibratória



que o conecta, de algum modo, com a Unidade. 
A Unidade é Alegria.

A Dualidade é sofrimento e isso é inegável e inexorável. 
Portanto, se houver sofrimento, isso significa simplesmente que há resistência à Luz e e que há Dualidade.

O sofrimento não existe na Unidade.
Nos mundos Unificados, não há qualquer lugar para o sofrimento.

O sofrimento é parte integrante da falsificação deste mundo, nada mais, à qual, obviamente, todos nós
aderimos quando éramos vivos. 

Mas, hoje, é uma mudança de ‘ponto de vista’.
Não é uma mudança mental, é uma mudança Vibratória e a Alegria se estabelece por si, logo que você penetra

o espaço sagrado do seu Coração. 
No ano passado, eu falei longamente (aliás, o que eu falei também durante a minha vida) da diferença entre

a lagarta e a borboleta, mas, hoje, não podemos nos colocar a questão da Alegria. 
Há duas maneiras de ver a partida de um ser humano.

A maneira da lagarta é dizer: «ele desaparece e, portanto, estou triste».
A maneira da borboleta é dizer: «ele se eleva na Luz e é liberado».

E é o mesmo mecanismo que ocorre, no entanto. 
Mas, em um caso, é a Consciência Dual que se exprime e, no outro caso, é a Consciência Unitária.

Toda a diferença, hoje, está aí. 
Enquanto vocês permanecerem na Dualidade, há sofrimento.
Enquanto vocês permanecerem na Dualidade, há oposição. 

Se vocês forem para a Unidade, há Vibração, há Alegria.
Não é algo que se decide com a cabeça, é uma decisão do Coração.

O problema de muitos seres humanos, hoje, é que eles pensam com o Coração na cabeça. 
Então, eles falam de belos conceitos, eles vão empregar a palavra Amor, mas é o amor do mental, não é a

mesma coisa que o verdadeiro Amor da Unidade, espiritual, que é uma Vibração e uma Consciência.
Isso nada tem a ver com regras morais, regras de condução ou de adesão a crenças, sejam elas quais forem. 

O acesso Vibratório à Unidade é uma Liberação.
É o acesso à Alegria Interior, mas a Alegria Interior não é decretada com a cabeça, ela é decretada quando o

caminho Interior faz cessar todas as resistências e toda atividade mental. 
Enquanto restar atividade mental, enquanto a bicicleta continuar a girar, vocês não podem se estabelecer na

Unidade, é matemático.
Não é uma visão da mente, é um mecanismo Vibratório e um mecanismo de Consciência.

Vocês não podem escapar a isso, a única porta de saída é o Coração. 
Em outro lugar, não há porta de saída, sejam quais forem os conhecimentos esotéricos, sejam quais forem os

conhecimentos espirituais, sejam quais forem os conhecimentos científicos.
Os conhecimentos de nada servem para penetrar no Coração.

***

Questão: eu pensava que era a luz falsificada que era irradiada. O que é?

Mas não mais, agora.
Desde os Casamentos Celestes, as Partículas Adamantinas são onipresentes.

Há agregação, no nível das estruturas, das Partículas Adamantinas. 
Assim que o ego se apaga, naquele momento, há realmente uma transmutação que ocorre pelas Partículas

Adamantinas, pela verdadeira Luz. 
Portanto, não irradiamos a luz falsificada, a partir do momento em que estivermos abandonado à Luz.

Não é mais, de modo algum, o mesmo referencial. 
A luz falsificada vai utilizar o mental, vai utilizar as emoções, vai utilizar o próprio princípio da Dualidade que é o

princípio de atração e repulsão, o karma (se preferirem: ação/reação). 
A Luz Unitária é a Luz da Graça.

Ela é Plenitude e é Alegria. 
Portanto, é muito fácil de fazer a diferença entre uma irradiação da luz falsificada e a irradiação da Unidade.

Em um caso, há Alegria.
No outro caso, não há Alegria. 

E a Alegria não é uma criação do mental, é um estado Vibratório. 



Mas isso é muito bom, não há que culpar, ou seja, através do que você exprime, você vê claramente onde se
situa a nuance e não é uma nuance, é uma diferença, eu diria, importante, entre estar na Verdade e estar

na Crença. 
A Verdade é a Luz Unitária, não são as Crenças, sejam elas quais forem. 

Viver um estado Interior Vibratório do Coração, através do Fogo do Coração, através da Vibração das três
Lareiras, através da Cruz da Redenção da cabeça, é uma Verdade ligada à ação da Luz Vibral.
É totalmente diferente, até mesmo, da percepção, eu diria, da Energia Etérea nos meridianos.

É totalmente independente de qualquer emoção ou de qualquer energia emocional.
É por isso (e creio que alguns falaram, como UM AMIGO e outros, dessa palavra, Vibração, que é capital): há

Vibração ou não há Vibração.
E a Vibração é a Alegria.

Se a Vibração nascer, então a Alegria nasce.

***

Questão: ao que correspondem três luzes que eu vejo perto de um carvalho onde eu medito?

Então aí, cara amiga, primeiramente, eu não sou arboricultor, não é?
Em segundo lugar, eu não estou sob a sua árvore, mas o que eu posso dizer é que, a partir do momento em

que você entra em um estado, como você disse, de meditação (de alinhamento, de oração, de coerência
Interior, ponham as palavras que quiserem, isso não tem qualquer importância), mas quando você conecta com
a Vibração, que sente o que se alinha em você e o que se desperta nesse processo de alinhamento, você se

torna muito mais sensível às coisas invisíveis e, em particular, à Luz. 
Foi dito que há uma diferença essencial entre a luz astral (voltando à pergunta anterior), que é a luz falsificada

(onde a luz está no exterior) e a Luz Unitária (onde a Luz não está no exterior): é o objeto que é luminoso, em si
mesmo, no Interior. 

Houve ensinamentos importantes, não faz muito tempo, eu creio, de NO EYES, uma das Estrelas, que lhes
falou da Visão do Coração. 

A visão do ego é uma visão fragmentada, ou seja, ela os faz vislumbrar uma diferença fundamental entre vocês,
o sujeito, e o objeto. 

Quando vocês entram na Consciência Unitária, no alinhamento, na Vibração do Fogo do Coração, na Vibração
do sacro, da cabeça, da Cruz da Redenção, em suma, quando vocês se alinham, o que acontece?

Vocês penetram em espaços de percepção inteiramente novos, onde a distância entre o sujeito e o objeto, no
caso você e a árvore, tende a desaparecer e, naquele momento, neste estado que se aproxima da Consciência
dita Unitária, na Graça, vocês começam a perceber, de maneira completamente real, as Partículas Adamantinas

e as outras Dimensões. 
Muitos de vocês começam a perceber os contatos Vibratórios com outras realidades, com os Anjos

Guardiões. 
Muitos de vocês, sobre a Terra, foram operados pelos Vegalianos que intervieram, de maneira «telepática»,

mas pelo seu funcionamento Unificado. 
Portanto, vocês descobrem funcionamentos da Unificação que nada têm a ver, obviamente, com processos

exteriorizados.
É pela sua Consciência Interior que vocês têm acesso à interioridade, à sua Interioridade, como à nova

Interioridade da Terra que se manifesta, efetivamente, por Luzes. 
Então, há quem vai ver Luzes ao redor de árvores, outros que vão ver Presenças diversas e variadas. 

Lembrem-se de que as presenças astrais provocam emoções, arrepios, mas de que a Luz Vibral os faz ver
coisas que não podiam ver antes, onde a Luz vem do Interior.

Isso é capital e essencial.
A diferença é essencial.

***

Questão: é melhor prosseguir com os nossos projetos? O que fazer?
Então, caros amigos, o caminho de cada um é diferente. 

Há quem hoje tem necessidade, porque sentem o impulso de estar no ser e outros que sentem ainda o
impulso de fazer. 

Não há seres que estão melhor posicionados do que outros.
Algumas Consciências têm necessidade, hoje, de estar no ser e se retiram do fazer.

Outros têm necessidade de prosseguir no fazer. 
A finalidade é a mesma, o importante é seguir o impulso da alma quando ele chega. 

E recordem de uma coisa: se vocês estiverem, sem sabê-lo, em uma forma de Dualidade, tudo será difícil, as



E recordem de uma coisa: se vocês estiverem, sem sabê-lo, em uma forma de Dualidade, tudo será difícil, as
coisas não irão ocorrer, as coisas manifestam a ação/reação, a atração/repulsão, a dificuldade, e, como vocês

dizem, vocês remam ou pedalam na bicicleta, ou seja, o mental se torna ativado. 
Enquanto que, quando vocês estão no caminho correto, as coisas se tornam fáceis e extremamente fáceis. 

A Unidade provoca e implica na facilidade. 
Muitos de vocês, sobre a Terra, têm impulsos novos, tinham-se lançado, há algum tempo, em um projeto e,

depois, de repente, este projeto não existe mais, porque a Inteligência da Luz fez tomar Consciência de que
este projeto, que havia sido talvez determinado a um dado momento, não tem mais razão de ser.

Ele permitiu compreender algo. 
Portanto, é a vocês que cabe colocar-se esta questão. 

As coisas que são ligadas à Unidade, seja no ser ou no fazer, acontecem muito facilmente, sem resistência,
sem dificuldade e na Alegria. 

Se, hoje, pela ação da Luz, das Partículas Adamantinas, as coisas se tornarem difíceis, pesadas, penosas, se
a Alegria se afastar, se o questionamento estiver muito presente, então, é necessário seguir o impulso da

alma. 
Então, eu sei que, para alguns, não é fácil, porque há, como dizer..., compromissos (morais, afetivos,

financeiros), mas vou lhes dizer algo: a Luz não se importa com isso, ela os quer inteiramente. 
Vocês estão nos tempos ultra-reduzidos.

Então, vocês, seres humanos, quando houver uma mudança de programa, olhem: a mudança de programa é
fácil ou difícil? 

Não levem em conta as contingências ou as obrigações morais, sociais, afetivas, financeiras.
Tenham em conta unicamente a Vibração do seu Coração, pois vocês são obrigados a se ajustarem e a se
adaptarem ao que acontece, de maneira extremamente intensa agora, há vários meses, que é a chegada da

Luz. 
E esta chegada é maciça e é exponencial e vai levá-los, cada vez mais, em modos de percepção, em modos

de vida que nada mais têm a ver com o que vocês haviam ainda projetado há um ano ou há dois anos. 
Portanto, sigam o caminho da simplicidade e da facilidade. 

A Luz é facilitadora.
Se manifestarem em vocês resistências e oposições, é para que vocês as vejam e para que vocês adaptem, o
mais exatamente possível, o seu alinhamento da Luz, a aglomeração das Partículas Adamantinas ao que está

acontecendo sobre a Terra. 
Então, obviamente, os que permanecerem nos esquemas antigos, o que eles vão fazer?

Eles vão pisar.
Vão dizer-lhes: «você é um canalha, você abandona» tal pessoa ou tal outra pessoa, mas nós já tínhamos

falado disso, há muito tempo. 
Eram as duas humanidades. 

O que vocês podem ali fazer se alguém ao redor de vocês recusar a Unidade ou recusar a Luz?
Vocês não podem dirigir o destino de ninguém, podem apenas estar na sua irradiação.

E se a sua irradiação de Luz autêntica não for aceita ou reconhecida, o que vocês vão fazer? 
Todos vocês estão frente a essas escolhas, atualmente, de uma maneira ou de outra, e vocês ali estão cada

vez mais frequentemente. 
E não é um jogo da Sombra e da Luz, é o estabelecimento da Luz que mostra as Sombras. 

O objetivo, há dois anos, não é o objetivo de hoje. 
O fazer que foi posto em balanço há dois anos permitiu aproximar-se deste instante presente.

Não há erro de percurso, não há falsa orientação.
Há simplesmente experiências que foram efetuadas para chegar a esse momento preciso que é o momento da

escolha.
E vocês vivem tudo isso, em diferentes etapas.

Seja para as relações que vocês criaram, seja para livrá-los, liberá-los de uma situação, de um ser, etc., etc.. 
Vocês não podem reivindicar a Luz e forçar a Luz, não é possível. 

Então sim, às vezes, é doloroso, mas o que é que se libera depois? 
Recordem-se de que a Luz não duvida.

Quando a dúvida se exprime, é o mental e unicamente o mental, pois as pequenas bicicletas têm tendência a
querer surgir, nesses períodos em que a Luz é muito forte. 

Então, o que faz a pequena bicicleta?
Ela vai fazê-los duvidar, duvidar de vocês, duvidar das suas decisões e até mesmo duvidar da sua própria Luz. 
Mas se vocês deixarem desabrochar, como é o caso para muitos também, cada vez mais a Luz, o seu caminho

será um caminho de Verdade, de simplicidade e de Alegria total.
Não pode ser de outro modo.

***



Questão: quando se medita sobre o Coração, ao que corresponde o fato de ter a cabeça que parte à
frente e de perder consciência?

Isso corresponde a modificações, efetivamente, do estado de Consciência.
A Vibração do Estado de Ser, como hoje vocês sabem, está chegando para vocês. 

Vocês são bolsas de Partículas Adamantinas, cada vez maiores, cada vez mais luminosas e, por vezes, a
Consciência fragmentada do ego, a Consciência do Eu, é obrigada a ser apagada, a desaparecer diante da

potência da Luz. 
É exatamente o que acontece, ou seja, a Luz tem necessidade, para ainda mais se desenhar, materializar, de
algum modo, o Corpo de Estado de Ser, de que a Consciência do ego desapareça, de maneira temporária. 

Portanto, não tenham escrúpulo ou sentimento de culpa se vocês desmaiarem, literalmente, durante o trabalho
de alinhamento no Coração ou na Cruz da Redenção.

Para alguns de vocês, é estritamente normal, o trabalho acontece, de qualquer modo, e acontece mais
facilmente sem vocês.

***

Questão: é importante conhecer o nome espiritual e o seu significado?
Além do significado, ele tem Vibração.

Portanto, o mais importante é a Vibração, não é o significado. 
É o mental que sempre quer um significado, mas a Vibração é portadora, em si mesma, de um sentido.

Este sentido está além do significado, porque é um sentido Vibratório. 
Então, obviamente, vocês têm nomes.

Se eu tomar, por exemplo, alguém que se chama Velgan, nesse nome, obviamente, encontra-
se Vega da Lyra. 

Agora, há nomes, outros nomes, que são os seus nomes, espirituais, Vibratórios, da sua origem estelar ou da
sua Essência estelar. 

Em alguns casos, pode-se encontrar a Vibração comum a tal ou tal sistema solar e, às vezes, não.
Portanto, não há que procurar mentalmente, há, sobretudo que se impregnar Vibratoriamente. 

As palavras são sempre portadoras de males e de doenças, nesta humanidade, porque, além da 3ª Dimensão,
não há palavras, há Vibrações diretas emitidas pelo Coração ou pelo cérebro, para os que estão na 3ª

Dimensão Unificada. 
E o sentido não é o significado, porque o significado está sempre sujeito à interpretação, e quem é que

interpreta?
É a cabeça e o mental, jamais o Coração.

O Coração se nutre da Vibração e o Coração é Conhecimento direto, ele não tem necessidade
de interpretação, ele não tem necessidade de símbolo, ele não tem necessidade de construção.

Portanto, através de um nome que lhe for dado por um mensageiro, ele deve Vibrar no Interior de você e é o
seu nome, antes de ser um significado.

É o sentido da sua Presença e do que você é.

***

Questão: há uma gradação na abertura do Coração?

Completamente, cara amiga.
Em qualquer processo, há uma gradação. 

Isso foi descrito nos escritos Védicos antigos.
Vocês não passam da tristeza da Dualidade ao Maha Samadhi, de repente. 
Há etapas Vibratórias de integração da Luz e de integração da Consciência. 

Então, obviamente, há uma diferença fundamental entre sentir o chakra do Coração, sentir a Coroa Radiante do
Coração ou sentir o Triângulo do Coração. 

Da mesma maneira, no nível da Consciência ou mesmo dos sons que vocês percebem nos ouvidos, há sete
patamares Vibratórios. 

Alguns seres vão, imediatamente, do primeiro ao sétimo, mas, na maioria das vezes, vocês vão de nível em
nível. 

Vocês voltam a descer também de nível, o tempo de integrar e de voltar a subir para outro nível. 
É a mesma coisa para a Alegria Interior, não há uma Alegria Interior.



De acordo com a qualidade da Vibração do Coração, vocês vão passar de um estado de satisfação, digamos,
até estados de Alegria intensa, até ao Maha Samadhi, ou seja, a capacidade para se fundir na ausência total

de diferença entre vocês e o resto do Universo. 
É o que eu fazia todas as manhãs, na minha vida, quando eu ia meditar no Sol. 

Hoje, vocês podem fazê-lo não importa quando, mas não é dito que vocês iriam chegar, de um instante para o
outro, da sua Consciência egotista a esse Maha Samadhi, por que tudo isso se instaura no ritmo que lhes é

próprio. 
Portanto, alguns seres, sim, vão sentir, por momentos, a Coroa Radiante do Coração, mas eles não vivem

necessariamente o Fogo do Coração e não vivem necessariamente a Alegria Interior mais pura, porque tudo
isso se instala, justamente, em função da capacidade das zonas de Sombra do ego para deixarem-se irradiar

pela Luz Vibral. 
Então, cada um vai no seu ritmo, mas, quando vocês estiverem realmente no Fogo do Coração, no Triângulo da

Reunificação das três Lareiras, vocês vão chegar a experimentar, cada vez mais facilmente, os estados
Interiores de Alegria. 

Mas, aí também, é necessário diferenciar entre o ser e o fazer, porque assim que vocês entram no fazer, vocês
perdem, obviamente, a intensidade da Unidade e da Alegria Interior. 

A Alegria Interior, alguns místicos tentaram conservá-la durante a vida toda, como, por exemplo, UM AMIGO.
Há outros, como eu, que éramos obrigados, todas as manhãs, a reviver este estado, para poder dele se
beneficiar e fazer dele se beneficiarem, ao máximo, os seres que eu frequentava e que me frequentava. 

Portanto, aí também, vocês não podem manter o Maha Samadhi e continuar a guiar um automóvel, isso seria
extremamente perigoso.
É necessário escolher. 

Alguns seres têm capacidades maiores para voltarem a mergulhar na Vibração da Unidade e para irem cada
vez mais profundamente.

E, depois, há seres que não têm ainda a autorização para acederem a esse Maha Samadhi nem para viajarem
nas estrelas, sem isso, nós não os recuperaríamos sobre Terra, não é?

E o momento não chegou completamente de partir, disso vocês sabem, porque vocês estão aí para irradiar a
Luz e as Partículas Adamantinas que estão com vocês, agora.

***

Questão: a FONTE havia previsto a falsificação pelos Arcontes?

Na medida em que o tempo não existe, nos mundos Unificados, a falsificação era, de início, uma experiência
de Criação sobre uma Criação pré-existente. 

Mas, bem depressa, apareceu (quando digo bem depressa, é uma noção Vibratória e não temporal) que esta
noção de falsificação privava as Consciências da sua liberdade multidimensional e que, pouco a pouco,

aparecia um processo que foi descrito perfeitamente e que vocês vivem, hoje, sobre a Terra, para a grande
maioria dos humanos, que é o próprio esquecimento da dimensão do Espírito do homem e da dimensão

espiritual do Ser e da Vida. 
Aí está porque a falsificação foi chamada assim, em seguida. 

O princípio de ruptura da FONTE era uma experiência, no início, certamente um pouco forçada, mas que
precisou, como toda Criação, deixar uma evolução se fazer. 

Ora, não houve evolução, houve confinamento, houve privação, houve sofrimento. 
Não se esqueçam de que todas as leis físicas que existem sobre este mundo e sobre todos os mundos

falsificados, absolutamente não existem nos mundos Unificados.
O sofrimento não existe.

No Corpo de Estado de Ser não há nem início nem fim, nem nascimento nem morte.
Há apenas acesso ao conjunto da Criação e ao conjunto das possibilidades criadoras de uma Consciência

Livre, o que não é o caso quando vocês estão fechados nesse mundo. 
Os ensinamentos sagrados da Índia falaram da Maya, da ilusão.

É a estrita Verdade.
Mas a ilusão tornou-se palpável e tangível porque o acesso ao que está além da ilusão lhes foi fechado.

Ele se reabriu desde 1984, reforçou-se no nível da abertura desde os Casamentos Celestes.

***

Questão: pontos sentidos na parte da frente e na parte traseira do Coração são resistências à Luz ou
podem ser o reflexo da aproximação de outro ser?

Caro amigo, tudo o que se manifesta, no nível físico, não é uma cristalização, hoje. 



Os pontos de Vibração nas costas e na frente correspondem à ativação dos seis pontos que deu o Mestre
RAM, há algum tempo, que é a ativação da Coroa Radiante do Coração em um nível que jamais foi vivido. 

Sem fazer trocadilho, pode-se dizer que as asas crescem também nas costas, portanto, não são resistências. 
As resistências, e nós já dissemos isso em dezembro e agora no início deste ano, exprimem-se no

nível psicológico. 
Uma dor no corpo, no nível do Coração ou da cabeça, não é uma resistência, é uma abertura, é uma colocação

na Luz. 
As resistências, para os seres despertos, manifestam-se especialmente no nível psicológico.

A dificuldade para deixar um modo de funcionamento antigo, a dificuldade para mudar de capacidade, isso, são
resistências à Luz. 

Mas o que o corpo manifesta, hoje, geralmente, ou seja, quase todo o tempo, está associado justamente a
essas ativações da Consciência nova.

Vocês estão um pouco apertados, digamos, mas não são resistências, muito pelo contrário.

***

Questão: ao que corresponde a sensação de levar uma coroa sobre a cabeça?

É a Coroação.
É a ativação do 7º chakra, é a ativação dos quatro Cavaleiros da Cruz da Redenção com o ponto ER central. 

Haverá muitos chamados, dizia São João.
Os eleitos são os que foram capazes, e que serão capazes, cada vez mais, de fazer a alquimia da Vibração da

Coroa da cabeça com a Vibração da Coroa do Coração.
É o que está ocorrendo.

E já desde as primeiras irradiações de Sirius, ou seja, da descida do Espírito Santo, desde agosto de 1984, os
seres viveram a Coroação da cabeça, mas não no nível daquele que vocês vivem hoje, porque os diferentes

pontos desdobraram-se. 
A falsificação do 3º olho terminou, o confinamento no nível do 3º olho terminou, é por isso que vocês

sentem uma Coroa e os pontos de Vibração que estão ligados ao que foi denominado Estrelas de Maria, que
são, de fato, as doze virtudes do DNA espiritual.

***

Questão: ao que correspondem sensações de vertigens quando mudamos de posição?

Mas simplesmente porque a Terra oscila.
A Terra se move cada vez mais, ela oscila sobre o seu eixo.

Portanto, é normal que vocês também oscilem um pouco nas mudanças de posição e às vezes, de repente,
quando andam ou estão deitados, mesmo sem mudarem de posição, há como algo que se move.

Mas isso se move realmente.

***

Questão: como ajudar aqueles que não chegam a viver as mudanças atuais?

Mas nem todos vivem as mudanças, cara amiga.
Há seres que são refratários às mudanças, porque há o medo, porque há a incompreensão e porque há

também certa forma de ‘peso’ da Consciência que não está ainda desperta. 
Então, é necessário continuarem otimistas, por que «os primeiros serão os últimos», não é? e «os últimos

serão os primeiros». 
Agora, a título pessoal, eu sei que isso pode causar problemas, por exemplo, nas famílias, em um casal, onde

há um que evolui e o outro que não se move. 
O que vocês podem fazer?

Vocês podem apenas serem vocês mesmos na Vibração e oferecerem a Vibração. 
Vocês não podem estar de modo algum na vontade pessoal de mudar seja o que for porque, naquele

momento, vocês próprios voltam a descer na Dualidade. 
E com que direito vocês vão querer que alguém vá para onde ele não quer ir? 

Há seres que recusam a Luz, ainda hoje, sobre a Terra.
É a experiência e é também a liberdade deles.



Vocês não podem forçar ninguém, vocês podem apenas propor. 
Então, há seres que vão dizer: «eu quero, eu quero, eu quero».

Justamente, não é necessário querer. 
São talvez seres que estão demasiadamente na vontade. 

Eu não falo daqueles que recusam a Luz, mas dos que querem a Luz e que não vivem a Luz.
Onde está o problema?

Vem da Luz?
Não. 

A Luz da Unidade não é uma vontade, é um Abandono. 
Mas, enquanto se estiver na vontade, não se pode viver o Abandono à Luz, inteiramente.

É tão simples assim. 
Portanto, há vários casos.

Há seres que recusam a Luz por medo, por incompreensão, ou por qualquer outra razão e que irão recusar até
o final, por que preferem permanecer na ilusão.

E é a liberdade mais estrita deles. 
Há seres que estão em um processo espiritual, mas ligado a Crenças, ligado a esquemas de funcionamento

que são totalmente opostos ao Abandono à Luz.
A estes, tampouco, vocês nada podem fazer.

Vocês podem apenas estar vocês mesmos na Luz, no alinhamento, na sua Presença a si mesmos e talvez,
por simpatia, por sintonia, eles vão se abrir. 

Há seres que recusam a Luz, ainda hoje, que dizem e que podem dizer: «como é que conta tolices, esse
velho», e que, de um dia para o outro, vão se abrir, por que a abertura não se decide mentalmente, ela é

decidida Vibratoriamente.
E, aí também, é necessário compreender que são gama de Vibrações. 

A Consciência fragmentada do ego é uma consciência pesada, extremamente limitada.
Basta que esta Consciência pesada, por vezes, se expanda um pouco, que a pessoa se afrouxe, de modo a

chegar a captar as Vibrações da Luz Unificada e, naquele momento, tudo vai se desencadear. 
É necessário efetivamente compreender que os primeiros seres que foram abertos, nos anos 80, exatamente

antes da minha partida, viveram transformações que duraram quase trinta anos.
E há hoje seres que desembarcam nisso, se pudermos dizer, mas que são muito novos. 

Eles não têm crenças, não têm preconceitos, não têm vontades.
Eles são, como vocês dizem e como eu poderia dizer, «open» (abertos) e quando vocês estão «open», tudo

pode acontecer, o que não é o caso quando vocês estão fechados. 
E não é uma questão de vontade, é uma questão, realmente, Vibratória. 

Portanto, vocês nada podem fazer por aquele que não estiver pronto, é impossível.
Se não, vocês próprios recaem na Dualidade e vão sofrer imensamente, o que é o caso de muitos seres, hoje,

que viveram fases de abertura e que, no último momento, recusaram a Luz porque ficaram com medo,
simplesmente.

Portanto, recaíram na personalidade e na Dualidade, temporária ou definitivamente.
Mas isso não se refere a vocês. 

A única maneira de servir, e eu já disse isso, a única maneira de ajudar, é irradiar o que vocês são.
Qualquer outra vontade de ajuda que viria do ego não vai ao sentido da Luz e isso é talvez difícil de

compreender através de certos tipos de ensinamentos que os levaram à ‘vontade de Bem’. 
A 'vontade de Bem’ não é a Unidade, ela mantém a oposição Bem/Mal, permanentemente.

***

Questão: é por vezes difícil viver as mudanças.

Cara amiga, eu irei recordá-la das palavras de CRISTO: «busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado
de acréscimo».

Segunda frase: «será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã? Será que ele tem medo
da morte?». 

Toda a questão está aí, não em outro lugar. 
O que está privilegiado em você?

A Luz ou o confinamento?
A necessidade de segurança ou a necessidade de liberdade?

Não há alternativa. 
Quando a Luz estiver aí, e isso vai grelhar um pouco, o que você vai fazer?



«Ah sim, mas eu não sabia». 
Quando vocês estão sob a influência e sob a ação da Luz Vibral, inteiramente, a Graça se estabelece e nada irá

lhes faltar jamais, jamais, jamais. 
O medo induz à falta, a confiança induz à segurança, é tão simples assim. 

Quando vocês estão na Alegria, quando estão na Vibração da Unidade, vocês não podem de modo algum ficar
desprovidos, nada irá lhes faltar, jamais.

Essa é uma regra absoluta da Luz, mas necessita de um Abandono à Luz e de uma confiança na Luz, total.
É muito além da fé. 

A Luz os quer inteiros ou a Luz, não os aceita.
É um ou outro. 

Se houver medo, então não procurem a Luz.
Mas haverá cada vez menos meias-medidas.

Cada dia que passar irá confrontá-los cada vez mais com isso e isso é inegável.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor e também da parte dos Melquisedeques, todos os
nossos incentivos. 

Aí está, eu lhes desejo, a todos, muito Amor, muita Luz, muita Liberação. 
Até muito em breve e que a Luz esteja em vocês por que vocês são a Luz.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
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E bem caros Amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, primeiramente, eu transmito todas as minhas Bênçãos e, como de costume, bem, nós vamos pedalar

juntos, não é?
Então eu os escuto.

***

Pergunta: podemos acolher todas as Vibrações?

Cara Amiga, tudo é questão de como você está no seu Interior.
Porque, fazer este tipo de pergunta, pode querer dizer que há boas e más Vibrações.

Mas se você mesma estiver em meio à sua Unidade, alinhada, o que é que vai acontecer?
O princípio de ressonância e de atração Vibratória vai fazer com que, necessariamente, as energias e as

Vibrações que vão se apresentar a você apenas poderão estar no mesmo calibre que o seu.
Ou seja, se você for confrontada com Vibrações sombrias significa que, necessariamente, em você, há uma

falha que permite a presença e a tentativa de manipulação dessas ditas energias.
Obviamente, enquanto nós estamos na dualidade (como eu estive também durante uma parte da minha vida),

nós somos confrontados permanentemente com o bem e o mal.
Há boas entidades, há más entidades.

Tudo isso faz parte da matriz.
Mas, através do que vocês vivem no momento atual, e isso foi dito por vários intervenientes, quando vocês vão
para a sua Unidade, naquele momento, o ‘princípio de atração e de ressonância’ faz com que vocês se situem
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além do bem e do mal.
O bem e o mal pertencem, exclusivamente, a todas as matrizes falsificadas.

Quando vocês estiverem suficientemente próximos do seu Coração, quando vocês estiverem completamente
no Coração Vibratório, naquele momento, mesmo o diabo em pessoa nada pode contra vocês, pois vocês

transcenderam a dualidade.
Portanto, o objetivo é transcender a dualidade.

Mas se eu fosse você, efetivamente, eu prestaria atenção, se ainda não estiver na Unidade.
Então, tudo depende, ainda uma vez, da sua capacidade Vibratória e da gama de Vibrações na qual vocês se

situam.
Isso é evidente.

Ou seja, vocês podem muito bem estar lúcidos da existência de entidades maléficas e de entidades bondosas
sem, no entanto, serem afetados, de qualquer maneira, pois a sua Vibração pode estar situada em meio à

Unidade.
Portanto, aí também, tudo é questão de ponto de vista.

Agora, é evidente que uma energia da Luz Unificada vai se manifestar por Vibrações específicas.
Uma entidade da Luz penetra, em geral, pelo canal, mas também se estabelece no Coração.

Uma entidade da Sombra pode muito bem passar pelo canal.
Há entidades que penetram pelo 7º chakra, mas a diferença é que elas não podem ir ao Coração.

Portanto, toda a diferença se faz a partir do Interior.
Se você mesma estiver no Coração, nenhuma energia oposta ao Coração pode se manifestar em você.

É tão simples assim.
O que não impede de fazer a distinção entre o que eu denomino as boas ‘vibs’ e as más ‘vibs’.

As más ‘vibs’ os fazem descer em energia, tornam-nos pesados, fecham o Coração, acabam com a Alegria,
obscurecem a Consciência.

Não se esqueçam de que uma entidade de Luz, quando ela se manifesta no seu plano, por intermédio de um
canal (seja ele qual for, o seu ou de outra pessoa), ela lhes traz Luz, ela não pega a Luz de vocês.

Toda diferença também está nesse nível.
Uma entidade da Luz está na doação do que ela é.

Uma entidade dita da Sombra vem para se nutrir e não para se doar a vocês.

***

Pergunta: na meditação, eu me sinto tomado pelo braço com uma sensação de frio.

Caro Amigo, frequentemente, quando vocês estiverem meditando e vocês sentirem algo que os pegue pelo
braço (na maioria das vezes, é o braço direito, mas pode ser também o esquerdo), com uma sensação de frio,

é geralmente um desencarnado que está por perto.
Isso não é necessariamente negativo, mas isso nada tem a ver com a meditação na Unidade.

***

Pergunta: o que fazer naquele momento já que o medo pode atrapalhar a Vibração?

Então, caro Amigo, o medo, de qualquer modo, não evita o perigo, mas bloqueia tanto a Luz como a Sombra,
exceto que a Sombra vai se nutrir do seu medo, enquanto que um Anjo Guardião ou uma Presença de Luz,

assim que houver um medo, fecha novamente o canal e a comunicação é interrompida.
Já com uma entidade da Sombra, ao contrário, ela vai se nutrir do seu próprio medo.

O medo é um obstáculo nos dois sentidos, se pudermos dizê-lo.

***

Pergunta: a sensação de frio está ligada tanto a uma entidade boa como a uma entidade má?

Então, o frio é uma reação específica.
Vocês não devem confundir o frio de entidades ditas do astral, com um tipo de frio que pode ser a sua reação

ao Fogo do Espírito.
Vocês têm variações térmicas que são realmente frequentes e que são independentes, eu diria, de entidades

desta origem, mas que estão ligadas à própria Luz Vibral.
Portanto, uma manifestação de frio não é necessariamente da Sombra ou da Luz.

Se vocês quiserem ter certeza, ou vocês fazem a Saudação de Órion, não é?, ou vocês perguntam se isso é



de CRISTO.
Ou vocês podem de se colocar na Vibração do Coração antes de aceitar qualquer coisa.

O que é característico, de maneira geral, ainda uma vez: uma entidade de Luz jamais vai chegar pelas pernas.
São as entidades do astral que chegam e que se penduram na coxa.

Um Ser de Luz, quando ele não passa pelo canal, um Anjo Guardião, por exemplo, sempre se manifesta aqui,
do lado esquerdo, de acordo?

Há, infelizmente, entidades, médiuns, que canalizam entidades do plano sombrio, digamos.
Isso chega também pela cabeça.

Não há qualquer meio de diferenciar.
A única diferença está no nível do Coração, no nível do Amor ou da ausência do Amor.

No nível, não da intensidade Vibratória, mas da qualidade Vibratória.
É algo que nutre ou é algo que suga?

Ou vai nutrir, ou vai sugar.
É compatível com a Luz, ou não é.

A energia da personalidade, ela suga vocês, ela os deixa doente, ela os torna pesado.
A energia do Estado de Ser, ela os torna mais leve, mesmo se for uma energia que os desconecta e que, em

um primeiro momento, parece assombrá-los.
Em um caso, vocês estão na Alegria, no outro caso, vocês estão muito triste.

***

Pergunta: é possível ter esse Fogo do Coração ativado, mesmo frente à Sombra?

Plenamente.
E é preferível, aliás.

O Fogo do Coração é ausência de julgamento.
O Fogo do Coração é emanação da Luz Vibral e emanação do Estado de Ser.

O Estado de Ser está além desta dicotomia artificial que existe neste mundo e nesta Dimensão: o antagonismo
entre o bem e o mal.

Tudo isso foi explicado por UM AMIGO, através da falsificação do 3º olho, do famoso Triângulo Luciferiano.
Mas quando vocês tiverem a Vibração da Coroa Radiante da Cabeça, e com mais razão ainda, da Coroa

Radiante do Coração, naquele momento, o que é que vai poder fazer a Sombra?
Ela estritamente nada pode fazer.

É ela que tem as pernas no seu próprio pescoço e que corre a toda velocidade,
pois ela não tem qualquer ponto para se fixar.

Vocês não estão mais na dualidade.
É a dualidade que dá origem ao bem e ao mal.

Se vocês transcenderem a dualidade pela ativação da sua Consciência Unitária,
pela ativação do Fogo do Coração, pela ativação das Lareiras, pelo despertar
também do Fogo do Sacro, do Fogo da Terra, como vocês querem que uma

entidade da Sombra se interesse por vocês?
É impossível.

Vocês podem senti-la passar, mas ela não poderá penetrar.
Ela pode desencadear, eventualmente, um certo medo, mas vocês estritamente

não correm qualquer risco na Unidade.

***

Pergunta: qual é a evolução de uma pessoa que se suicida?

Primeiramente, isso subentende que há evolução sobre esta Terra, primeiro ponto.
Segundo ponto, o suicídio é eminentemente em função de cada ser humano.

É preciso abandonar os conceitos judeu-cristãos de castigo, de punição.
Há seres extremamente Luminosos que deixam esse Plano porque eles não são capazes de suportá-lo.

Vocês acham que irão enviá-los para o inferno?
Lembrem-se de que o inferno, são vocês que ali estão.

O inferno é aqui, não é em outros lugares.
Não existe inferno onde vocês vão assar.

Mas, não há inferno senão aqui.
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O inferno é o mental do homem, nada mais.
É uma invenção destinada para causar medo, o medo de ir para o inferno, tudo isso para fazer esquecer que o

inferno é aqui.
Enfim, nas condições de vida, não desta Terra (que é uma joia), mas nas condições de vida que foram

transformadas, digamos.

***

Pergunta: a linhagem dos equinos faz parte de qual Elemento?

Faz parte do Ar e da Terra.
É uma mescla de Terra e de Ar: 66% de Ar e 33% de Terra.

Pégasus, por exemplo, o Cavalo Alado.
La Licorne, também.

Tudo isso faz parte da mitologia, mas corresponde a um plano Vibratório extremamente específico que não é
mais, naquele momento, da mitologia, não é?

Pode-se muito bem sonhar com golfinhos todas as noites sem, no entanto, terem vindo de Sírius, não é?
Há atrações que ocorrem.

Pode ali haver contatos, independentemente das suas próprias linhagens.
Há seres que canalizam entidades de Sírius.

No entanto, eles vêm de Sírius?
Absolutamente não.

Vocês podem muito bem entrar em contato com linhagens ou entidades de outras Dimensões que nada têm a
ver com as suas linhagens.

***

Pergunta: por que há cada vez mais manipulações genéticas sobre a Terra?

Mas a manipulação genética, ela não procede da sua ciência moderna.
Ela foi praticada na humanidade desde tempos imemoriais.

Vocês foram enxertados, nós fomos enxertados com um cérebro que nada tem a ver com o cérebro humano
primitivo.

Então, as manipulações genéticas, elas não são de hoje.
Elas eram onipresentes na Atlântida.

Elas eram onipresentes desde o início da falsificação, nos seis últimos ciclos.
Vocês devem compreender que, independentemente do que vocês conhecerem da sua ciência, hoje, sobre a

genética, o DNA é, por definição, interestelar.
Este DNA é modificado pela Luz, é modificado pelos pensamentos, então, vocês próprios fazem a sua

alquimia e a sua mutação genética.
Quando vocês vão para a Luz, o seu DNA se transforma.

Vocês reativam partes do seu DNA e há “manipulações genéticas”, mas são transformações genéticas.
Elas são permanentes.

As radiações gama que vocês recebem, atualmente, as radiações solares, têm por objetivo revelar o seu DNA
espiritual, remover as barreiras que foram colocadas no próprio nível das suas estruturas cerebrais e de outras.

Mas o DNA, antes de tudo, é uma maravilha da Luz.
E quanto mais vocês elevam as suas Vibrações, mais vocês penetram na Alegria, mais o seu DNA se

transforma, realmente.
É por isso que falamos de mutações celulares, de mutações do DNA, que é real.

E isso, não é uma “manipulação” visando criar quimeras ou criar uma subordinação ainda maior.
É uma liberação.

***

Pergunta: quando você falava de manipulação genética no início da humanidade, você fazia
referência à época dos Cro-Magnons?

Eu fazia referência ao início da falsificação, durante a chegada dos Dracos, há 320.000 e alguns anos, onde as
condições geomagnéticas, as condições gravitacionais criaram situações de confinamento.

Essas situações de confinamento limitaram a influência de certos tipos de irradiações ligadas à FONTE e isso



induziu, aí também, mutações genéticas desejadas para aprisioná-los.
A primeira das manipulações genéticas foi criar o medo e então, através do medo, o instinto de predação que é

onipresente sobre esta Terra.
Este instinto de predação, esta dualidade bem/mal e esse julgamento bem/mal foi inscrito, há muitíssimo

tempo, há 320.000 anos, por uma modificação, primeiramente genética e também das próprias estruturas do
cérebro.

Há porções do cérebro que não existiam anteriormente, que se desenvolveram pelo próprio fato deste
confinamento.

A modificação do DNA, ela ocorreu por dois vetores: a Luz e a onda de forma.
Vocês têm as formas piramidais, bem conhecidas de todas as sociedades.

Vocês conhecem algumas, por exemplo, no Egito, por exemplo, na China ou ainda em Yucatan (no México).
A melhor maneira, se quiserem, de modificar o DNA, é a onda de forma acoplada à Luz.

E pode ser feito qualquer coisa com isso.
Mas a genética não é uma questão de conhecer as sequências do DNA, é questão do conhecimento das

frequências, ou seja, das qualidades da Luz, das qualidades das irradiações e das formas, que vão induzir uma
modificação do DNA.

Pois esta modificação, ela persiste no tempo, isto é, ela vai perdurar, contrariamente à manipulação genética
ocidental atualmente que pode ser feita no DNA, que não é durável.

***

Pergunta: ver imagens positivas pode ajudar, nesse momento?

Caro Amigo, é sempre melhor do que olhar para imagens de violência.
Nós estamos de acordo.

Mas, em última instância, no propósito, tanto uma como outra são imagens.
Ora, as imagens, vocês as veem com os olhos.

Qualquer imagem é um reflexo.
O reflexo do reflexo afasta-os da Verdade do seu Coração.

Ainda uma vez, nós estamos de acordo, é muito mais agradável e muito mais suscitante olhar para imagens
belas do que para imagens feias, mas elas permanecem imagens.

Tudo o que é criado pelas imagens é destinado a afastá-los da Verdade, totalmente, quer sejam boas ou ruins.
Pois, enquanto vocês estiverem focados em uma imagem, vocês não estão no Coração.

É tão simples assim.
E todas as imagens são assim, mesmo se, ainda uma vez, segundo uma escala de bem e de mal, que é uma

escala da dualidade, for preferível olhar para imagens positivas do que para imagens negativas.
Mas, vocês não escapam do jogo positivo/negativo olhando para uma imagem.

Quando vocês pararem com as imagens (as suas imagens Interiores, como as imagens projetadas pelo
cinema, pelas caixas de imagens, o que vocês denominam televisão), é que vocês penetram na verdadeira

Visão do Coração que não é uma imagem.
A imagem é um reflexo.

A imagem é uma transposição da Verdade e ela não é a Verdade.
E todos os princípios espirituais, aliás, foram para falsificar e levá-los às imagens em detrimento do Coração.

Há muitos seres humanos, ainda hoje, que são persuadidos de que, quando eles veem com os olhos
fechados, com o 3º olho, quando eles veem suas vidas passadas, eles evoluíram.

Nada há de mais falso, pois eles estão na imagem, mesmo se às vezes essas imagens forem necessárias,
como, por exemplo, no momento de ver as suas próprias linhagens.

Mas como é que vocês veem?
Se vocês veem com os olhos fechados, há duas maneiras de ver: ou é uma imagem projetada sobre o que é

chamado de tela psíquica, ou seja, sobre o 3º olho ou olho Luciferiano, ou é uma imagem que se projeta
independentemente de qualquer imagem, mas que é a realidade Vibratória.

E, naquele momento, é, como disse NO EYES, não há muito tempo, a Visão do Coração, que nada tem a ver
com a visão exterior ou com a visão da imagem.

A verdadeira Visão nada tem a ver com a visão da imagem no nível do 3º olho.
É uma confusão enorme que é feita naquele momento.

Então, é verdade que temos insistido, mesmo durante a minha vida, sobre a cor, sobre os símbolos, mas, hoje,
as energias e a qualidade Vibratória que vocês são capazes de acolher não são totalmente as mesmas.

Enquanto vocês estiverem na imagem, vocês estão no reflexo, vocês não estão na Verdade.
A Verdade não é imagem.

Uma diferença essencial, e eu disse não tem muito tempo, há apenas uma semana: a característica de uma
imagem astral é de ser uma imagem onde a Luz é exterior.



A Visão do Coração, que não é uma imagem, mas que é a Verdade, vai lhes mostrar uma Luz que está no
Interior e não no exterior.

Lembrem-se de que vocês estão em um mundo invertido, a tal ponto que o que vocês denominam, o que os
cientistas denominam buraco negro ou vazio do universo, constitui pelo menos 95% da massa total do

Universo, então vocês o chamam de vazio ou de negro.
Mas isso é totalmente falso.

São vocês que estão no escuro.
Vocês são uma sombra invertida.

Aliás, os Vegalianos, quando eles vêm trabalhar, são obrigados a colocar óculos para vê-los porque, para eles,
vocês são invisíveis, pois vocês estão na sombra.

Enquanto vocês estiverem exteriorizados na Consciência, vocês estão em uma projeção.
O corpo é uma projeção hologramática.

A consciência ali está colocada.
É como dizem os orientais, continuamente: a Maya, a Ilusão.

Mas enquanto vocês estiverem mergulhados nesta Ilusão, vocês são persuadidos de que essa é a Verdade.
Quando vocês se extraírem da Ilusão é que vocês tomam consciência da Ilusão.

Isso não é mais um conceito, é uma vivência e, naquele momento, vocês são o que é chamado de Ser
Realizado ou Desperto, na totalidade.

Isso não é uma visão da mente, é a estrita Verdade.
Portanto, enquanto vocês aderirem à imagem, e à sua também, vocês são um Templo Interior no qual está a

Consciência.
Esse é o corpo, mas vocês não são este corpo.
É a Consciência que está confinada na Ilusão.

Hoje, vocês devem encontrar o lugar, então sair da inversão.
A passagem da Consciência, é também isso.

E enquanto vocês estiverem na imagem que é proposta a vocês ou que vocês mesmo projetam, vocês não
estão na Verdade, vocês estão em uma projeção, é o caso de dizer.

Então, finalmente, que esta projeção seja positiva ou negativa, estritamente nada muda, na finalidade.
Ela os mantém na ilusão.

Vocês não podem sair da ilusão por uma imagem.
A única porta de saída, ela está no Coração e ela é Vibratória.
Nós temos declamado isso para vocês em todos os sentidos.

Mas eu concebo perfeitamente que o sentido mais importante, quando se está na ilusão, não é o sentido extra-
sensorial, é o sentido visual, infelizmente.

Há frases de grandes escritores que disseram que “o essencial é invisível para os olhos”.
E é de fato verdadeiro.

E vocês estão na civilização, hoje mais do que na minha época, da imagem.
A imagem, ela é onipresente.
Ela está aí para obliterá-los.

Ela está aí para fazê-los projetar, ainda mais, no exterior.
Ela está aí para seduzi-los e para afastá-los da Verdade.

***

Pergunta: desenhar ou pintar pode prejudicar a evolução?

Então, cara Amiga, as formas são portadoras de uma energia e de uma Vibração, mesmo no contexto de uma
representação, estamos de acordo.

Vocês sabem que as ondas de forma são reais.
Que vocês têm energias, mesmo se elas estiverem ligadas a imagens ou a reflexos que vocês são capazes de

sentir.
Então, o que você sente é efetivamente, de uma parte a Vibração real do que você pode pintar ou desenhar,

mas, do outro lado, a sua consciência.
E você mesma toma consciência, em qualquer parte, de que isso não está satisfazendo na totalidade, porque

vocês entram, justamente, na era da Luz Pura, onde a Luz prevalece sobre a forma, completamente e,
sobretudo, sobre as formas na matriz.

É o que vocês vivem atualmente.
É a sua transformação na Luz e a sua Ascensão na Luz.

***



Pergunta: quando há uma atividade artística, o fato de criar formas pode participar da continuidade
da matriz?

Não, não cabe exagerar.
O que você constrói com suas mãos e criando formas, quer seja uma cerâmica ou um objeto, isso não tem a

potência de uma pirâmide.
Vocês não estão inteiramente na mesma escala.

A forma está ligada ainda a uma Dimensão.
Na sua Dimensão há relação, há proporção.

É evidente que as formas, como dizer, operantes, no nível da matéria, não são formas pequenas.
Há um tamanho que é importante em relação à quantidade de Luz disponível neste mundo.

Então, não há culpa em criar objetos ou pinturas, longe disso.

***

Nós lhe agradecemos. Não temos mais perguntas.

***

Então, eu envio todo o meu Amor, toda a afeição que eu tenho por vocês, onde vocês estiverem sobre esta
Terra.

Até muito em breve.

************
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*E BEM, CAROS AMIGOS...*

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, permitam-me primeiro apresentar-lhes todas as minhas saudações.
Eu venho, sobretudo, como de hábito, para aqueles que não me conhecem ainda, para interagir com vocês.

O modo que tenho de interagir, para o maior número, é responder às suas perguntas de forma a tentar
compreender esta época específica que vocês estão vivendo, interior e exteriormente.

Então, eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: como se manifesta o 12º Corpo Andrógino?

Esse 12º Corpo faz parte das 5 novas estruturas Vibratórias e 5 das novas 5 novas frequências que estão em
curso de desenvolvimento, atualmente, sobre a Terra.

O que é chamado de 12º Corpo (ou Andrógino Primordial) é um ponto de Vibração que corresponde, se
quiserem, ao ponto mais elevado das 5 novas frequências, ou seja, que é situado exatamente acima da bola do

nariz.
A estrutura Vibratória desse corpo está ligada à reunificação das polaridades masculina e feminina a fim

de transcendê-las, de superá-las (o que é perfeito na ótica do momento), de reunificá-las.
Está ligado ao Andrógino Primordial ou o Andrógino central porque, obviamente, nas Dimensões Unificadas, a

coloração sexual secundária não existe.
Obviamente, um Arcanjo é de polaridade masculina.

Uma Estrela de Maria é, a priori, de polaridade feminina.
Elas exprimem qualidades Vibratórias Unificadas que podem ser coloridas de certa tonalidade, se preferirem,

que vocês chamam (e que todos chamamos, sobre a Terra) de masculina ou feminina.
O trabalho do 12º Corpo é, portanto, um trabalho de reunificação no nível da Consciência que vai funcionar de
maneira, eu diria, pré-unitária, ou seja, que os faz sair da dualidade, da noção de Bem e de Mal, da noção de

Atração e de Repulsão, para fazê-los penetrar nas Leis da Graça e da Unidade.
Na Lei da Graça e da Unidade, há também modificações que ocorrem no nível fisiológico, no nível do cérebro.

A comunicação entre os dois hemisférios (que se fazia de maneira difícil, por estruturas, não importa o
nome) vai se tornar mais fácil.

Muitos de vocês se aperceberam, aqueles de vocês que vivem as Vibrações da Consciência, de que as
Vibrações no nível do nariz se aceleraram amplamente.

Isto é ligado à conjunção de uma série de fatores.
O primeiro dos fatores correspondeu à ativação do 11º Corpo, à Abertura da boca e à Passagem do chakra da

garganta.
Esta noção de Passagem acompanha-se de uma reversão.
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Para aqueles que seguiram a série, sabem também que o ponto AL estava situado, desta vez, no nível da
cabeça e não mais no nível do nariz, porque há uma correspondência entre frequências que são

situadas verticalmente sobre o corpo e outras que são situadas horizontalmente sobre um círculo no nível da
cabeça.

E os pontos são retomados, tanto no nível da estrutura vertical como da estrutura que foi chamada, eu creio, de
Coroa Radiante da cabeça, não é?

Então, o ponto AL fazia parte, com as Estrelas e os pontos de Vibração Bem e Mal, de um sistema de
confinamento por certo número de forças que detalhei.

Houve, desde a ativação da Merkabah Interdimensional da Terra e a sua, uma ‘reversão’ do Triângulo
Luciferiano que fez com que o ponto AL (Alpha) da cabeça fosse revertido e entrasse diretamente em

comunicação e em ressonância com o ponto AL do 12º Corpo, no nível do nariz.

Isso dá Vibrações extremamente fortes sobre a aresta do nariz e que, por vezes, se estendem sobre as
asas nasais e que podem dar a volta nos olhos e ir até ao palato.

A ativação desse 12º Corpo é também, eu diria, uma etapa final que permite a reunificação (além da noção de
Masculino/Feminino, Bem/ Mal), que permite ir à Unidade.

Por conseguinte, há manifestações pré-unitárias que muitos de vocês percebem por essas Vibrações
extremamente fortes.

Há, efetivamente, como alguns podem dizer, o nariz que trepida.
Ele trepida de impaciência para juntar-se à Unidade.

É o que está em curso, atualmente.
Obviamente, essas estruturas vibratórias, além de serem pontos, são frequências.

Essas frequências são também Corpos e é a ativação desses 5 Corpos que permite, de algum modo, a
agregação das Partículas Adamantinas no seu corpo físico e nas suas estruturas sutis, uma vez que vocês
sabem que o Corpo de Estado de Ser, ele está no Sol, mas não necessariamente localizado geograficamente

como um corpo físico.
Ele é onipresente.

E esta onipresença, ela também se tornou possível pela ativação das 5 frequências, em vocês, e pela
aglutinação das Partículas Adamantinas ao longo do canal mediano da coluna vertebral, transformando a

estrutura que era chamada de Sushumna, em canal do Éter, permitindo a comunicação da parte superior com
a inferior e da inferior com a superior.

As vibrações, como disse também o Arcanjo Miguel há pouco tempo, refletem-se por uma majoração e uma
transformação importantes das suas próprias percepções Vibratórias, mas também de sonoridades que vocês
podem ouvir (que se chama Canto da Alma) nos ouvidos, mas também essas sonoridades que vão exteriorizar-

se, que em breve vocês irão perceber no conjunto do Éter da Terra, no conjunto do Ar da Terra.
Tudo isso está em curso.

Então, o Andrógino é juntar-se ao que está além da separação.
Reviver aqui, na Dimensão onde vocês ainda estão, esta Dimensão de Andrógino, é superar os antagonismos,

todos os antagonismos e todas as dualidades.
É viver, eu diria, em seus espaços de alinhamento Interior (nas suas meditações, nas suas orações, nos

momentos em que vocês estão voltados para o seu Ser Interior), espaços Unitários.
É nesses espaços Unitários que as Partículas Adamantinas vêm solidificar, de algum modo, o Corpo de Estado

de Ser, torná-lo vivo e torná-lo manifestável.
É o que está ocorrendo atualmente.

***

Questão: ao que correspondem fortes calores sentidos nos pés?

Então, cara amiga, como foi dito por vários Arcanjos, o Fogo da Terra despertou.
Faz muito, muito tempo (já alguns anos) que nesse canal eu dizia que a etapa final da Ascensão da Terra
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começaria a partir do instante em que os vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico despertassem e, para
alguns deles, que entrassem em erupção.

Esse é já o caso desde quase um ano.
Eles todos despertaram e, cada vez mais, estão em erupção.

Os Arcanjos falaram do Fogo da Terra.
Esse Fogo Terra, alguns de vocês o percebem no nível das Vibrações ou dos calores nos pés ou nas pernas.
E outros começam a percebê-lo no nível do Sacro, pela ativação da Lareira do Triângulo Sagrado, a terceira

Lareira (sacro).
Alguns de vocês, também, durante os seus períodos Interiores, percebem essas Vibrações, por vezes essas

constrições que ocorrem no nível dos tornozelos, das pernas ou das coxas, que traduzem a ignição do
‘foguete’, não é?, que está em curso, efetivamente.

Portanto, o fato de sentir calores nas plantas dos pés, Vibrações, mas calores, também, em todo o corpo, para
alguns de vocês, aqueles puseram o fogo em todos os andares do foguete, não é?, é um processo

extremamente normal.
Vocês devem compreender que o Corpo de Luz, o Corpo de Estado de Ser, é animado de partículas

extremamente diferentes das que existem no seu corpo físico e mesmo no que são chamados de
corpos sutis.

É um Corpo de Luz pura, ou seja, ele é constituído e arranjado por partículas Adamantinas que são levadas, de
algum modo, pelo que vocês chamam, sobre a Terra, de raios gama, que são partículas de fótons arranjadas

de tal maneira que essas irradiações põem fim, literalmente, à matéria à base de carbono.
É o que vocês estão vivendo, não é? chamado de diferentes maneiras por nós, os Anciões (por outros

intervenientes, nesse canal ou por outros intervenientes sobre a Terra): partículas Adamantinas, partículas
de Luz.

E tudo isso corresponde, se quiserem, ao mesmo processo.
Vocês estão prestes a reintegrar Luz.

Efetivamente, isso pode dar picadas (formigar) e dar o que se chamou, uns e outros, nós, os Anciões,
de Vibrações, para diferenciá-las do que se poderia chamar de energia.

Porque a energia, ela é etérea, antes de tudo, mas ela pode, sobretudo, ser astral,emocional.
Ao passo que as Vibrações nada têm de astral, nada de emocional: situam-se em gama de frequências bem

mais elevadas do que a energia.
É o que Sri Aurobindo chamou de Supramental, na sua vida.

É o que vocês estão vivendo e atualizando e manifestando, hoje.

***

Questão: se o ego não existe mais além da 5ª Dimensão, o que levou os Arcontes a distorcer este
universo?

Simplesmente fazer a experiência e a experimentação da privação mais extrema da Luz e da conexão
interdimensional.

Quando vocês estão nas Dimensões Unificadas (seja a 5ª, a 11ª, a 18ª e além), há uma Consciência que é
capaz de viver, de maneira simultânea, todas as Dimensões ao mesmo tempo.

Até que se prove o contrário, quando vocês estão (e quando somos, quando fomos) confinados na 3ª
Dimensão, há conceitos, há ideias, mas não há vivência consciente das outras Dimensões.

Houve, portanto, realmente, uma separação ligada a uma série de Forças que eu desenvolvi como, por
exemplo, a gravidade.

Uma série de componente de forças físicas que dissociaram e separaram alguns componentes, com o objetivo
de isolar e fechar, literalmente, as Consciências em um mundo cortado do seu aspecto multidimensional e,

portanto, da Luz e da Fonte.
A luz que vocês veem com os seus olhos não é a Luz.

Para nós, é a Sombra.
Vocês estão, e eu estive, em um mundo de Sombra.

É um mundo que não é visto pela Luz.
As características Vibratórias, físicas, energéticas que existem nesta Dimensão, estritamente nada têm a ver

com o que existe nos Mundos Unificados.
Os Arcontes quiseram simplesmente fechar (alguns Arcanjos, como sabem, participaram disso), comprimindo

a Luz, retardando o que vocês chamam de Tempo e extraindo a Luz.
Quer dizer que quanto mais houver Luz, menos há Tempo.

Quanto menos houver Luz, mais há Tempo.
Disso, muito seres falaram.

A meditação é o meio para reencontrar esta filiação da Luz e vocês apenas podem reencontrar a Luz parando o
tempo, extraindo-se, em Consciência, desta Dimensão exterior.



Os Arcontes venderam o fato de que, privando de Luz as Consciências, elas cresceriam ainda mais em Luz.
Era, «o objetivo inicial».

Não esqueçam, também, que alguns Arcanjos e algumas civilizações chamadas de Dracos ou Arcontes,
também, têm atuado, antes desta história específica, de administração, como construtores, se quiserem, que

asseguram a coesão dos Mundos.
Há impulsos, há Entidades ditas Criadoras que são, por exemplo, os Mestres Geneticistas de Sirius ou de

outros lugares.
Há Entidades que são encarregadas de coordenar, de algum modo, esta Criação Genética ou de Luz.

Os Arcontes, a um dado momento, como vocês dizem na sua linguagem, tiveram a bicicleta que se pôs a girar
a toda velocidade, ou seja, quiseram se tornar os Criadores no lugar das Criadoras.

Não há Criadores, isso eu já disse: há Criadoras.
O Criador não pode existir.

A Criação é o apanágio da polaridade feminina e eu não falo da mulher unicamente nesta Dimensão, mas no
conjunto das Dimensões e no conjunto dos Universos.

A polaridade masculina é encarregada de cuidar para que a Criação seja mantida, de algum modo.
O princípio de falsificação é quando o Califa quis ser Califa no lugar do Califa, quer dizer, quando o Arconte e

os Arcontes, os Dracos, decidiram se tornar, eles mesmos, Criadores.
Mas, como eles não tinham esta capacidade criadora total dos Mundos, eles fecharam algo e intitularam-se

Criadores, simplesmente, privando de Luz.
Agora, o que vocês vivem (o retorno da Vibração, o retorno da Luz, o conjunto das manifestações que vocês

vivem em Consciência e no interior dos seus corpos) está diretamente ligado a esse retorno da Luz e, portanto,
ao final, como você disse, da falsificação.

A falsificação consistiu em separar a Fonte da sua Criação.
Há uma ilustração, para aqueles que conhecem, no que vocês chamam (e que eu estudei na minha vida), que

se denomina a ‘Árvore do Sephiroth’, os Triângulos Sefiróticos.
Há um Triângulo Sefirótico que é orientado com ponta para cima.

Bem, isso, isso faz parte da falsificação, porque os 3 Triângulos são com ponta para baixo e os Arcontes
reverteram uma Virtude principal: o ponto AL, que vocês têm aqui (ndr: acima da bola do nariz) que estava ali no

início (ndr: entre as sobrancelhas, sobre do 6º chacra).
Eles o colocaram lá em cima e fecharam a Criação em um Triângulo que é chamado de Luciferiano.

Não haverá mais, outra vez, o ciclo falsificado para vocês, as almas que tinham sido fechadas, quer neste ciclo,
quer desde seis ciclos, para os mais velhos de vocês.

***

Questão: o que fazer quando se sente a Coroa da cabeça, mas não a do Coração?

Oh, cara amiga, recorde-se de uma frase que é essencial: «os primeiros serão os últimos e os últimos serão os
primeiros».

Há seres que têm a Vibração da Coroa Radiante da cabeça, que percebem a Cruz da Redenção, e mesmo as
12 Estrelas, para alguns, mas que não têm ainda a Vibração percebida efetivamente no nível da Coroa

Radiante do Coração ou do Triângulo Sagrado (sacro), com os pontos que correspondem ao Triângulo com
ponta para baixo.

Recordem-se de que o chakra do Coração é a porta de saída.
E, se abríssemos a porta de saída, esses Seres que nada sentem, eles partiriam imediatamente.

Mas os Arcanjos disseram, e nós dissemos, que temos necessidade de vocês aqui, sobre a Terra, para
manifestar e ancorar a Luz.

E, portanto, há Seres que são capazes de sentir o Coração e de irem ao Estado de Ser e de voltarem.
E outros, se lhes permitíssemos isso, obviamente, eles não iriam permanecer sobre a Terra.

Há, agora, seres humanos que começam, sobretudo entre os jovens, a partir assim, de repente, a partir e a
transitar e a viver a Ascensão.

Mas a Luz se instala sobre a Terra.
Vocês sabem que o Arcanjo Miguel disse, ele mesmo, que ele havia fecundado e fundido a Terra e a Vibração

Cristo, uma vez que ele disse que era, ele mesmo, Cristo Miguel.
Vocês têm, vocês mesmos, que manifestar algumas qualidades.

É necessário efetivamente compreender que os espaços Interiores, quando vocês meditam, quando fazem
a Merkabah interdimensional (ndr: espaço de alinhamento das 19h00 às 19h30, hora francesa no relógio,

quando vocês vibram o OD ER IM IS AL, vocês vão, naquele momento, reforçar a sua própria, se eu puder
dizer, densidade de Luz.

Vocês vão aglutinar cada vez mais partículas Adamantinas.



E vocês vão preparar, literalmente, a sua Ascensão.
É o que vive a Terra, nesse momento, e os seres humanos, aqueles que percebem, obviamente, pelo menos

uma das Vibrações.
A Vibração do Supramental, a Vibração das partículas Adamantinas, obviamente, penetra pela cabeça, ou pela

Coroa exterior, ou pela Coroa central onde há o ponto ER (o centro da Cruz da cabeça).
Agora, há, efetivamente, seres que não percebem ainda a Vibração da Coroa Radiante do Coração porque,

se eles a percebessem, eles iriam ativá-la integralmente e deixariam esse Plano.
E o objetivo não é deixar esse Plano agora.

Vocês estão nos primeiros camarotes.
Não vão deixar esse Plano agora, não é?

Coisas apaixonantes vão chegar.

***

Questão: o que fazer quando, ao acordar, nos sentimos desconectados de nós mesmos e da
Vibração?

Então, está perfeito.
Isso quer dizer que você começa a deixar esse Plano.

Há cada vez mais seres humanos que têm dificuldade para funcionar, para fazer funcionar as pequenas
bicicletas.

As pequenas bicicletas são também os hábitos.
Há seres que se levantam pela manhã, eles não sabem mais sequer como se chamam.

Há seres que são incapazes de colocarem pensamentos, um atrás do outro.
Isso coloca, aliás, problemas, mesmo para ir trabalhar ou para ocupar-se das tarefas habituais, para alguns de

vocês.
Mas é completamente normal.

Como vocês querem desaparecer desta Dimensão, inteiramente, se aí estiverem totalmente manifestados?
Portanto, vocês começam a viver transferências de Consciência no Corpo de Estado de Ser e, quando voltam,

seja pela manhã ou durante as suas meditações, há quem não saiba mais sequer como se chama.
Aí não é delírio.

É, ao contrário, muito bom sinal.
Isso quer dizer que vocês passam diretamente em um outro estado de Consciência.

A Luz se torna incompatível, agora, com o ego, com a personalidade e com tudo o que constitui, eu diria, o que
vocês chamam de suas atividades correntes.

Logo, efetivamente, vocês vão se aperceber de que vocês se extraem, mesmo sem querer, cada vez mais,
desta Dimensão.

Eu posso tomar a imagem de um desenho animado.
Vocês estão em um desenho animado e um dia, a borracha, ou seja, a Luz, vai apagar todos os marcadores,

até apagar vocês mesmos.
É o único modo de passar na Eternidade e na Unidade.

Alguns de vocês estão mais avançados do que outros, mas é um processo que é quase geral.
E vocês estão, no entanto, aqui, presentes, Aqui e Agora, mas desconectados das atividades usuais, digamos.
Muitos de vocês se aperceberam de que há modificações do sono, modificações do comportamento alimentar.

As coisas que lhes davam prazer não lhes dão mais prazer.
As relações com os seres, mesmo com os parentes, que não estão nas Vibrações, parecem-lhes

«detestáveis» e, no entanto, vocês as têm, porque vocês tentam ir para «o Bem», para a Unidade, para o
Serviço.

Mas isso faz parte do processo.
Vocês se extraem, pouco a pouco, desse mundo, porque o mundo se extrai, ele também, desta Dimensão.

A Terra, é o que ela está vivendo.
E isso vai lhes parecer, efetivamente, quanto mais as semanas passarem, cada vez mais bizarro.

É verdade que pode ser bizarro não saber mais como se chama, onde se está e não mais reencontrar os
prazeres que se tinha anteriormente.

Mas isso faz parte da transformação da Luz.
Não pode ser diferentemente.

Ao mesmo tempo estando plenamente presentes, eu insisto.
Vocês estão presentes a vocês mesmos, mas estão cada vez menos presentes no mundo, tal como era.



***

Questão: como parar as pequenas bicicletas durante as meditações?

As pequenas bicicletas, o ego, se quiser, a personalidade, a dissociação, tornou-se possível pela existência
do que se chama, nesta Dimensão, de mental e todos os seus componentes.

No nível do Supramental, ou não há mais mental, ou o mental está a serviço do Supramental.
É tão simples assim.

Isso quer dizer que, se o mental estiver ativo, sobretudo nos seus espaços de meditação, ele vai dizer: «não é
necessário esquecer de fazer as corridas amanhã».

Ele vai ocupá-los em outra coisa do que a meditação.
Porque o mental sabe que, em última análise, pelo aspecto Vibratório, ele vai morrer ou vai se apagar e,

obviamente, alguns seres também constataram ao contrário, que, apesar da intensidade das Vibrações vividas,
o mental tem tendência a girar cada vez mais, não é?

Mas é um processo de morte, simplesmente, e o ego, ele não quer morrer.
Então, o que ele faz?

O mental se manifesta nesses momentos.
Portanto, não há que combater porque, se você quiser combater, você vai reforçá-lo.

Há, simplesmente, por exemplo, que levar a sua Consciência na respiração ou levar a sua Consciência na
Vibração e na vivência da Vibração.

Então, nos primeiros momentos, a bicicleta vai girar mais rapidamente ainda.
Mas, bem depressa (e, sobretudo se vocês perceberem as Vibrações, seja a Coroa Radiante da Cabeça ou os

pontos OD-ER-IM-IS-AL ou o chakra do Coração ou o sacro ou na escala do corpo inteiro), vocês vão se
aperceber de que a própria Vibração, esta aglomeração de partículas Adamantinas, vai asfixiar, de algum

modo, vai apagar, o mental e o ego.
Vocês não podem combater, por vocês mesmos, o ego.

Isso foi muito longamente desenvolvido.
Vocês percebem, eu penso, agora, muitos de vocês, o alcance do que disse, a quase dois anos, o Arcanjo

Anael, sobre o Abandono à Luz (*).
Estamos bem além do simples soltar.

Não estamos na consciência comum que vai combater a consciência comum ou o mental ou as emoções.
Estamos, evidentemente, além da análise dos processos.

É a própria Vibração que faz o trabalho, a Vibração da Luz, na condição de se abandonar, em Verdade, e
de não se servir da Luz para o ego, não é?

Se desaparecermos, simbolicamente, se apagarmos diante da Luz, então, naquele momento, a Luz toma todo
o lugar e, de repente, a um dado momento, há, o que eu creio que Sri Aurobindo chamou de Switch da

Consciência.
Há também a ‘Passagem da boca’ e a ‘Abertura da boca’.

As partículas Adamantinas que entram pela boca e que vão literalmente apagar, como eu dizia, o mental,
está em andamento, está acontecendo.

Alguns de vocês já viveram e vivem, aliás, naquele momento, uma dificuldade até mesmo para voltar a fazer
funcionar o mental, mesmo nas atividades mais correntes.

Poder-se-ia crê-los, em alguns casos, atingidos de demência senil, não é?
Isso faz delirar, mas aí, não delira mais: o mental é apagado completamente, não é?

Mas é normal, isso faz parte do processo completamente lógico.
Não é necessário crer que a Ascensão vai ser fácil para aqueles que não viveram este trabalho prévio.

Vocês estão aí para enraizar esse trabalho e difundi-lo ao redor de vocês.
A cada vez que nós propusemos encontros Vibratórios, nós ou os Arcanjos, vocês irradiam uma Luz e esse
trabalho é útil para o seu mental, mas também para o que se chama de mental planetário, ou seja, todo o

sistema de crenças, todo o sistema de emoções que são mantidas pela Matriz, sejam os jogos de sedução, a
necessidade de apropriação, a necessidade de tal automóvel, a necessidade de tal coisa que, de fato,de nada

servem.
E tudo isso está se dissolvendo, é a estrita verdade, pela Luz.

E é no que vocês participam.
Até agora, as Irradiações de Luz vinham do que vocês chamavam de Cosmos, do Sol: os raios X, os raios

gama.
Hoje, as irradiações de Luz estão também presentes: desde a Passagem da boca, e pelo despertar da boca

da Terra, ou seja, dos vulcões, há irradiações de Luz que sobem da Terra.
Vocês se recordam, também, há alguns meses, que Sri Aurobindo lhes disse que o núcleo da Terra havia sido

liberado, o núcleo cristalino, quer dizer que ele não está mais fechado.
Portanto, ele irradia a Luz.



A Luz, ela chega por cima e por baixo.
E ela chega, também, por vocês mesmos, pelo Coração.

***

Questão: ao que correspondem os sons percebidos nos ouvidos?

Então, esses sons estão ligados a várias coisas.
Primeiro, está descrito em textos muito antigos, é o Nada, ou seja, o som da alma.

Quando a Luz ativa o Supramental, ela permite a recepção, em um primeiro momento, das partículas
Adamantinas, pelo topo (cimeira) do crânio.

Essas partículas Adamantinas são veiculadas pelo que se chama de Irradiação do Espírito Santo, que era
retransmitido, já desde o ano de 1984, por Sirius.

Essa irradiação do Espírito Santo, abrindo os chakras, porque é uma energia descendente, vai dar uma série
de sinais que são os indicadores da ativação dos chakras.

Um dos primeiros sinais a aparecer, é o Nada, ou seja, o som da alma, que faz parte dos Sidhis, ou seja, dos
poderes da alma.

Há, aliás, formas de yoga que se denominam Siddha Yoga ou Kriya Yoga também, onde vocês vão ter a
capacidade para meditar nesse som Interior.

Então, não há apenas um som, há 7 sons diferentes e cada som corresponde a uma etapa que é cruzada, que
permite ir para a junção total com o Corpo de Estado de Ser.

O Corpo de Estado de Ser, como sabem, estava no Sol, prisioneiro.
Mas o Sol teve êxito em conectar com a Terra e isso, já, desde mais de dois anos e, portanto, o som que

vocês percebem no interior, em breve vocês vão percebê-lo no exterior.
Então, é claro, vocês podem se ajudar da focalização da Atenção e da Consciência, sobre este som.

Isso foi dado em diferentes Yogas (**).
Como Miguel disse, desde a Passagem da Abertura da boca, no mês de dezembro, e da Passagem do chakra
da garganta, vocês observaram que muitos de vocês têm estes sons que se amplificaram, ou mesmo mudaram

de frequência, ou mesmo misturaram várias frequências.
Cada som está diretamente ligado a uma capacidade própria de cada nível para entrar no Ser Interior e para

manifestar a Alegria Interior, o Samadhi, até ir até a Alegria mais extrema que se denomina Maha Samadhi, ou
seja, no momento em que os sons não são mais frequências sobrepostas com harmônicas, mas que vai se

juntar ao que é chamado de Coro dos Anjos que desencadeia, naquele momento, um êxtase.
Em breve, como foi dito, e como eu repito, vocês irão perceber esse som, não mais unicamente no nível dos

ouvidos, mas no conjunto da Terra.
Naquele momento, o momento estará muito próximo, do basculamento.

E é isso que está se preparando atualmente: o seu basculamento, o basculamento da Terra, na nova
Dimensão, que é chamado de Ascensão, mas que é também um basculamento e uma Reversão.

Então, vocês podem trabalhar com esse som, para aqueles que forem capazes, ou seja, de meditar sobre o
som.

Mas o som é um indicador, antes de tudo, do seu estado Vibratório.
Então, eu concebo perfeitamente que alguns podem ser perturbados por esse barulho, porque é um barulho,

em alguns casos, que pode lhes parecer obstruir o seu estado Interior.
Naqueles casos, meditem sobre som e vocês verão que ele vai mudar de amplitude, de tonalidade e

de frequência.
Mas há 7 sons diferentes que podem estar presentes sucessivamente e por vezes misturarem-se, o que lhes

dá a impressão de ter várias frequências ao mesmo tempo.
Mas é o indicador que havia sido dado, aliás, já no Apocalipse de São João quando, naquela época, aquele que

foi hoje Sri Aurobindo, dizia: «haverá muitos chamados, eles serão marcados na testa».
Ser marcado na testa corresponde a ter aberto, além do 3º olho, a Coroa Radiante da cabeça.

E a Coroa Radiante da cabeça, aberta, reflete-se pela ativação desse som que é chamado de Canto da alma
ou de Canto do Espírito que corresponde, também, como sabem, à construção do Antakarana, ou seja, a

Ponte de Luz pela qual se vertem as partículas Adamantinas, pelo ponto ER, mas também pelas Estrelas de
Maria.

***

Questão: embora nos peçam para ir para mais interioridade, por que algumas almas vão para a
exterioridade, como o fato de mudar de lugar de vida?

Muitos seres sentiram, já desde anos, este impulso da alma para mudar, ou de lugar, ou de profissão, ou de



função, ou de seres que os cercam.
Esses impulsos reais da alma são, de certo modo, liberações porque, agindo exteriormente, para aqueles

seres, haverá uma capacidade maior depois para ir para o Ser Interior.
Há seres que mudaram profundamente a vida deles, outros que resistem a essas mudanças.

Mas, há seres também, que não têm necessidade de nada mudar.
Mas, quando os impulsos da alma são para mudar, é preciso obedecer, sobretudo que as mudanças

impulsionadas pela Luz ou pela alma acontecem de maneira extremamente fácil e extremamente fluida.
Se vocês resistirem à mudança, ou então se circunstâncias das suas mudanças se encontrarem confrontadas

com oposições, naquele momento, é necessário refletir sobre a utilidade dessas mudanças.
Mas, quando o impulso à mudança vier realmente da Alma, do Interior, naquele momento, tudo vai se arranjar
de maneira extremamente fácil, de acordo com a Lei da Fluidez, de acordo com a Lei da Unidade ou a Lei

da Graça.
Então, alguns seres, efetivamente, entram cada vez mais no Interior, ou seja, na sua própria Unidade, e outros

são obrigados, devido ao impulso da Luz, a ajustarem, também, a pressão, eu diria, do exterior.
A pressão do exterior, isso pode ser uma crença, pode ser uma profissão, pode ser um parente, pode ser

simplesmente um modo de funcionar que vem travar, literalmente, o acesso ao seu Ser Interior.
E a Luz vem para fazê-los mudar o que é necessário, ainda, nesse momento.

Portanto, há seres que se encontram frente a mudanças extremamente rápidas ou extremamente violentas.
Por vezes, eles se perguntam o que lhes acontece, porque têm a impressão de que o céu lhes cai sobre a

cabeça.
Eles estavam ao abrigo, em segurança (em um trabalho, em uma relação, em um lugar) e, de repente, tudo

aquilo desaparece.
Recordem-se de que a Luz é Inteligência.

Ela transforma, em vocês e no exterior de vocês, o que for necessário para fazê-los ir para
mais simplicidade, autenticidade e Unidade, ainda que isso passe às vezes por dualidades exacerbadas que
são por vezes necessárias, antes de ir encontrar-se na Unidade porque os tempos, como vocês sabem, são,

agora, extremamente curtos.
Portanto, é necessário ir ao essencial, cada vez mais rapidamente.

Então, é claro, o mental vai misturar-se porque ele vai dizer: «mas se eu deixo o meu trabalho, não vou mais ter
dinheiro», «se eu deixo tal pessoa ou tal lugar, o que vou me tornar?».

Recordem-se: isso faz parte do Abandono à Luz.
Enquanto tiverem algo, vocês não estão livres e é necessário soltar o que vocês têm para irem ao sentido

da Luz.
Então, obviamente, para alguns seres, isso pode ser vivido, sobretudo nesse momento em que há urgência,

como algo extremamente desestabilizador, ou mesmo contrário à Luz.
Mas isso não pode ser contrário à Luz.

Logo que a Coroa Radiante da cabeça for ligada, ainda que a Coroa Radiante não esteja ainda de maneira tão
densa, eu diria, significa que a Luz se encarregou de vocês.

Por conseguinte, ainda que pareça profundamente assustador o que a Luz induz, é necessário aceitar, porque
será necessariamente melhor depois.

O Mental, recordem-se, tem necessidade de projetar, tem necessidade de antecipar.
Não a Luz.

A Luz está unicamente no presente, ela não faz qualquer projeção no amanhã.
Portanto, se vocês quiserem que o amanhã, o seu amanhã, seja melhor, vivam inteiramente o instante

presente da Luz, ainda que isso os faça sair da Unidade e os confrontem, de certo modo, com medos ou
mudanças que podem lhes parecer insuperáveis.

Mas nada é insuperável na Luz.
É o ego que pensa assim.

***

Questão: o que significa a impressão de frio que sobe às vezes pelos pés?

Da mesma maneira que os calores podem subir pelos pés, as Vibrações podem subir pelos pés.
Alguns seres, em geral, podem também sentir frio.

Este frio, em geral, acompanha-se de sensação de estar como fixado, como ser contido nos tornozelos, nas
panturrilhas, nas pernas ou nas coxas.

Isso é para impedi-los de decolar e partir, porque há muitos pequenos matreiros que aproveitariam daquilo para
partir, mas, eu repito, o seu papel e a sua função estão aqui.
Se vocês estão ainda aí, é que têm necessidade de estar aí.



***

Questão: prometem-nos uma liberação desta matriz aprisionadora. Mas como saber que de novo
não se será tomado na armadilha em um outro sistema?

Então aí, cara amiga, apenas o Coração é que tem a resposta.
Fazer esta pergunta é uma questão que vem da pequena bicicleta, porque aquele que encontrou a Vibração do

Coração não pode mais se colocar esta questão.
Quando vocês vivem, quando viverem a Vibração do Coração, vocês passam na Unidade.

Na Unidade há a Luz Unitária e, nesta Unidade, não pode mais haver qualquer armadilha porque vocês são
multidimensionais.

Portanto, obviamente, eu compreendo que aquele que não vive o acesso à Unidade ou ao Estado de ser pode
colocar-se a «questão».

Mas esta questão apenas faz expressar o não vivido, ainda, da Dimensão da Coroa Radiante do Coração.
Quando vocês elevam a Coroa Radiante do Coração, como disse o Arcanjo Miguel, o que vocês se tornam?

Tornam-se Cristo.
E sendo e voltando a ser o que vocês são, de toda eternidade, não há mais qualquer dúvida sobre o que vocês

são, ou seja, uma Semente de Estrela e um Ser de Luz, inteiramente.
Mas vocês não são mais identificados a este corpo, a esta personalidade e a esta vida.

Isso se denomina a Realização, eu creio, nos termos do hinduísmo.
Atingir a Unidade, como um Amigo, como Sri Aurobindo, como eu, quando a vivi, tira-lhes qualquer noção de

orgulho e os põe na humildade mais total, nesse Plano.
Cristo dizia efetivamente que o que ele fazia, vocês fariam ainda bem maior (ndr: coisas) na condição de tornar-

se o menor aqui e de não mais se identificarem com o que quer que seja desse mundo, ou seja, não mais
serem identificados com vocês mesmos, não mais serem identificados com uma vida passada, seja ela a mais

prestigiosa, mas serem identificados, unicamente, com a Luz.
E quando vocês estão identificados com Luz, não pode mais haver dúvida, dado que vocês estão na Vibração

da Unidade.
Vocês se tornam Cristo e, ao se tornar Ele, não pode mais haver interrogação.

É para isso que vocês são convidados, não é à interrogação de saber se é melhor noutro lugar ou não.
É simplesmente para realizar o seu estado Cristo, realizar a alquimia, como disse Miguel, das 3 Lareiras,

reunificarem-se, ou seja, tornar-se, voltar a ser multidimensional.
Quando vocês voltam a ser multidimensionais, mesmo estando ainda presentes nesse corpo de Ilusão, bem,

não há mais qualquer interrogação sobre o que quer que seja.

***

Questão: antes de sermos presos na Matriz, éramos já multidimensionais?

Perfeitamente.

***

Questão: isso quer dizer que um Ser multidimensional pode, apesar de tudo, se fazer prender?

Absolutamente não, cara amiga.
A primeira encarnação, chamada, de acordo com algumas mitologias, de Queda, que não é uma queda, é um

ato voluntário.
De resto, o que explica que, hoje, Consciências livres, jamais tendo sido encarnadas, aceitam penetrar esta

Matriz porque sabem que é o final, a deslocação da Matriz e que não vão ficar prisioneiras.
Portanto, elas aceitam o fato de estarem prisioneiras, por um determinado tempo, que é o tempo

da Ascensão que vocês vivem hoje.
Por conseguinte, desde a primeira criança que vocês chamaram de Índigo, desde os anos 80, há uma multidão

de almas, uma multidão de Espíritos conscientes da sua multidimensionalidade.
Eles não se sacrificaram, desceram voluntariamente.

O problema é que, até agora, as almas que desciam voluntariamente não podiam mais sair da Matriz.
Mas se a Matriz não existe mais, nada mais há para sair, vocês saíram da Matriz.

Dessa maneira, imaginar que há outra armadilha, em outro lugar, eu respondo, uma vez mais, é porque você
não vive, inteiramente, a Unidade.



Há os exemplos de todos os seres (no Ocidente, no Oriente, com os sufis, por toda a parte) que viveram o
acesso à Unidade, que isso seja nos modelos tradicionais.

Aliás, eram, à época, seres que foram perseguidos, seja no sufismo, no hinduísmo, os Judeus, os Cristãos.
Aqueles seres foram queimados, porque preconizavam que eram Deus e que eram a Fonte, se preferirem, na

linguagem de hoje.
Mas é a estrita Verdade.

Simplesmente afirmar aquilo provocava a cremação ou a colocação na cruz.
Quando Cristo dizia: «Eu e meu Pai somos Um», era uma visão da mente ou a Verdade do que ele vivia?

Mas é claro que era a Verdade do que ele vivia.
Na minha vida, quando eu meditava frente ao Sol, eu reencontrava a Unidade, inteiramente.

E quando você está na Unidade, sabe que as palavras de Cristo eram verdadeiras.
«Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo».

Portanto, isso quer dizer que vocês são de outro mundo, mas quando encontram este outro mundo, por que ir
pensar que é uma armadilha?

Não há armadilha.
Jamais houve armadilha.

Houve uma Matriz aprisionadora, mas esta Matriz aprisionadora, sobre este universo que dura desde 320 000
anos, não existe mais.

Ela não existirá mais e não irá mais se formar de novo.
Há 81 sistemas solares, nos 81 Multiversos, que foram fechados.

Há mais da metade que foram liberados.
Os outros o serão logo que terminarmos de nos ocupar desta Terra.

Mas depois, não haverá mais esta experiência infeliz de privação do acesso à multidimensionalidade.
Isso terminou.

Olhem, por exemplo, Sri Aurobindo.
Sri Aurobindo, quando falou do Supramental, ou mesmo do Yoga Integral, falou de manifestações Vibratórias,

dos Novos Corpos?
Jamais.

Os Novos Corpos, vocês começaram, talvez, a deles ouvir falar (antes mesmo de terem todas as informações
que os Melquisedeques lhes deram) por outras vias, mas desde os anos 80, não antes.

Portanto, não havia liberação global e, no entanto, havia seres que se extraíam da Matriz e que alcançavam a
Unidade.

Aquilo se chamava a Realização.
É uma vivência Vibratória direta da Consciência.

Quando vocês vivem essa vivência direta da Consciência, vocês não são mais adeptos de qualquer crença,
porque a sua experiência é a Verdade.

Vocês não estão mais na experiência das crenças, vocês estão na experiência do seu Estado Ser e estão na
Consciência, como dizem: Sat Chit Ananda.

Naquele momento, a Ilusão não tem mais qualquer poder sobre vocês, qualquer que seja.
Portanto, não pode haver armadilha do que quer que seja, nem no interior, nem no exterior.

Mas para isso, é necessário vivê-lo.
Na minha vida, havia grandes seres, também, que exprimiram isso de diferentes modos, mas, naquela época,

ninguém podia compreender.
Havia seres como..., como ele se chamava?

Como Steiner, como Krishnamurti, que exprimiam esse conceito.
Ninguém podia compreender e, aliás, ninguém jamais compreendeu, porque não é algo que se compreenda.

A liberação, não é uma compreensão.
É justamente tudo, exceto uma compreensão.

É um estado Ser, é um estado de liberação que se manifesta pela Vibração da Luz e certamente não por uma
crença ou construções no nível mental.

É uma coisa aderir à Unidade, como conceito, e é completamente outra coisa viver a Unidade no plano
Vibratório e no plano da Consciência.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***



Eu lhes agradeço pela sua atenção e pela sua benevolência também, porque vocês foram muito atentos.
Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e toda a minha Compaixão.

Eu lhes digo até muito em breve.
Passem bem e até muito em breve.
Todo o meu Amor os acompanhe.

************
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E bem, Caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu os escuto.

***

Questão: o que é da Árvore Sefirótica hoje?

Oh, vocês sabem, a Árvore Sefirótica é algo, em minha vida, eu falei muito disso.
Agora, há certo número de reversões que permitem compreender que, aí também, havia uma forma de falsificação,
em especial com os Triângulos Sefiróticos superiores, com pontas na parte superior e com um Sephirah que era

invisível, que se chamava Daât.
Hoje, Kether, ao nível Vibratório, retomou o lugar normal de Daât.

Portanto, não há mais mistério.
Mas, eu repito, querer trabalhar nessas coisas, em minha vida era importante, mas hoje, com a Luz que está aí, à

profusão, isso me parece bem complicado, não é?
Portanto, vão, como lhes disseram essas Senhoras (ndr: as participantes de 5 e 6 de março), para a simplicidade,

não é?
Quanto mais é simples, melhor é para as Vibrações.

***

Questão: o ciclo hormonal feminino muda com o efeito da Luz?

Tudo muda.
Vocês não vão, é claro, ter mudanças das cores dos cabelos e dos olhos, não é?

Mas, obviamente, a partir do momento em que o Fogo da Terra despertou, há implicações sobre o que está em
ligação com esse Fogo da Terra, ou seja, tanto os pés, as pernas, a circulação do sangue, as articulações dos

membros inferiores, e também a esfera pélvica, ou seja, pode haver modificações hormonais.
Está na ordem das coisas completamente possíveis sob a ação da ignição do Triângulo Sagrado, não é?

***

Questão: é necessário filtrar ou dinamizar a água?

Cara amiga, em minha vida, eu abençoava as refeições e a água que eu tomava.

O.M. AÏVANHOV - 06 de março de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Era uma constante, eu diria.
Vocês podem, perfeitamente, também, agir do mesmo modo.

Podem agir exteriormente, ou seja, querer filtrar a água com tecnologias, com aparelhagens, com cristais e não sei o
que mais, mas podem, também, agir por sua própria Consciência e sua própria Luz sobre a água que vão absorver:

uma forma de Bênção, pode-se dizer.
Mas vocês sabem, creio que isso foi dito em numerosas reprises.

Falou-se de alimentação, mas tudo está «poluído» nesta Dimensão.
Então, o que fazer?

Cabe a vocês despoluírem.
Se vocês despoluírem no Interior, vão despoluir também no exterior, isso me parece lógico, não é?

Portanto, vocês podem fazer o que quiserem com a água, mas é evidente que o trabalho que vai se fazer é mais
ligado, hoje, às Vibrações.

Aliás, quando vocês falam da alimentação, faz já numerosos anos que lhes dizem que, quando vocês comem, põem
em ação o ‘plexo solar’, ao nível da digestão e que, se ingerem líquido ou se comem menos, vocês vão menos

solicitar a Consciência e a Energia do plexo solar, de acordo?
Mas se vocês praticam, com a técnica que arranjam, não é? uma Bênção do que vocês absorvem, não tem problema.

Em princípio.
Não é necessário esperar transformar uma água que está, por exemplo, muito rica em poluentes, como vocês

chamam isso? Metais pesados, por exemplo, moléculas que não são sadias.
Vocês não vão alterar a estrutura da água.

Não vão fazer desaparecer as moléculas químicas ou os metais, mas serão menos ‘impactantes’ ao nível de suas
estruturas.

Mas atenção, aí também, para não entrarem num complexo, eu diria, de pureza absoluta que vai tomar-lhes todo o
seu tempo, toda a sua energia, de prestar atenção a isso.

A isso, aos seus vestuários, a todas as energias exteriores.
Hoje, vocês compreenderam, o mais importante é a Energia Interior e a Luz que vocês captam.

O resto, isso segue.
E se não seguir, não é grave.

***

Questão: uma necessidade acrescida e incomum de certos alimentos é normal?

Mas, cara amiga, é diferente para cada um.
Há quem vá ter necessidade de açúcar, porque ela fornece um combustível para a Kundalini.

Há outros que terão necessidade de sumos de frutos, outros que terão necessidade de outros minerais.
Não há regra estabelecida para todos os Humanos em relação a isso.

Cabe a vocês seguirem o que pede a Luz.
Há os que verão, efetivamente, necessidades alimentares extremamente diminuídas.

Há outros que terão necessidade de enraizar-se, portanto, de comer mais, sal, açúcar, etc. etc.…
Não há resposta pronta em relação a isso.

Mas a partir do momento em que há algo que se manifesta a vocês, em especial nesses domínios, seja a gulodice,
mas vocês vão senti-la, vocês serão atraídos e aquilo vai retornar de algum modo.

Mas bom, obviamente, se vocês têm vontade de comer um jarrete de porco todos os dias, coloque-se a questão
mesmo assim.

***

Questão: durante os espaços de alinhamento, pode-se sentir a presença de Seres de Luz?

Então, cara amiga, durante os momentos de alinhamento, e mesmo fora, há cada vez mais Seres humanos que
percebem a porosidade, em certa medida, dos acessos Dimensionais.

Quer dizer que anteriormente havia os médiuns, havia os Seres que eram supra-sensíveis, que entravam em contato
com essas Dimensões, quer ‘astrais’, quer para além do ‘astral’.

Hoje, a separação dos Planos está quase apagada, quer dizer que vocês têm, todos, a possibilidade, bem real, de
entrarem em contato com os Planos da Luz Unificada.

Portanto, não é uma ilusão, porque é uma percepção Vibratória.
É algo que é sentido e, se ocorre nos momentos de alinhamento, é claro, não é de forma alguma uma projeção do

Ego.

***

Questão: uma atividade desportiva é sempre compatível com a vinda da Luz?

E por que não o seria, cara amiga?
Vocês não vão todos se tornar Budas, mesmo assim, a empastar-se sem nada fazer.

***



Questão: como evolui o humor nas outras Dimensões?

Tudo é humor.
Mais do que isso, tudo é pretexto para Alegria, qualquer reencontro interdimensional é, antes de tudo, guiado pela

Alegria, pela Expansão.
O humor é a Alegria e a Expansão, quando não é cínico, é claro.

Portanto, não há preocupação a se ter.
Procuramos sempre palhaços.

***

Questão: o que fazer frente a grandes perdas de memória e dificuldades intelectuais?

Nada há para fazer, tudo vai muito bem.
Porque, se quiserem, os neurônios «desaparecem», ao nível do funcionamento deles.

Vocês não podem funcionar inteiramente nesse Mundo e inteiramente no outro Mundo, exceto para alguns seres
que trabalharam longamente nisso ou que têm missão para isso.

O que quer dizer que vocês se extraem desta realidade perdendo seus neurônios.
É a Humanidade toda que desenvolve uma «demência senil».

Mas tudo vai bem.
Isso quer dizer que a Consciência começa a passar em outras Dimensões.

Então, obviamente, isso pode ser perturbador quando se tem uma atividade que é ligada à memória ou ao intelecto.
Mas, é com isso e aquilo que vocês serão cada vez mais marcados.

Nada há para fazer.

***

Questão: existe um planeta que teria 7 sóis?

Então, cara amiga, não se esqueça de que a percepção tecnológica da 3ª Dimensão é profundamente diferente da
realidade.

É perfeitamente possível ter o que se poderiam chamar de ‘Mundos em Dimensões’, e eles existem, onde há um
número X de Sóis.

É completamente real.
Por exemplo, Sirius tem 3 Sóis.

Esse sistema solar tem dois Sóis, onde um é invisível ao olho nu.
E há sistemas solares, outros Multiversos, que podem conter até um número de Sóis, como dizer...,

consideravelmente mais elevado que aqui.
Portanto, não é uma ilusão.

***

Questão: o que acontecerá para os que não alcançarem o Silêncio Mental?

Virá um momento em que as bicicletas serão obrigadas a serem pulverizadas pela Luz, mas isso será mais fácil se
vocês suprimem as bicicletas agora.

O Silêncio Mental virá em um momento específico em que, após o ‘choque da Humanidade’, necessariamente, o
Mental será tão abalado nas suas convicções que, a um dado momento, ele estará numa espécie de, como dizer...,

sideração.
Este processo do qual vocês ouviram falar, que foi anunciado, a estase, vocês o viverão, e quando estão em estase,

há quem vá tentar manter uma atividade do Mental.
Vocês estão frente a algo que conheciam antes e, de só um golpe, os circuitos não estão mais aí.

Para a maioria dos seres humanos, essas atividades mentais supérfluas vão desaparecer progressivamente.
Elas desaparecem, de momento, para os seres Despertos que vivem as Vibrações.

Alguns seres, quando dos períodos de alinhamento, são mesmo incapazes de emitir o mínimo pensamento, a mínima
atividade mental.

Há os que chegam mesmo a não saber mais como se chamam.
Mas é normal, não é patológico não é?

***

Questão: qual é o papel dos sonhos e eles têm sistematicamente um papel ligado à evolução?

Absolutamente não.
A maior parte dos sonhos pode se refletir unicamente de projeções ou de preocupações do dia passado.



Sonhos podem ser anunciadores e sonhos podem ser comuns.
Há sonhos que, atualmente, são comuns.

Há muitos seres humanos, sobre o planeta, que sonham com o Sol, que sonham com tsunamis, que sonham com
transformação, porque está inscrito, eu diria, no Inconsciente Coletivo.

O sonho pode abranger toda uma gama de significados, mas não podemos dizer que todos os sonhos estão ligados à
evolução, é claro.

Geralmente, o sonho é um espaço de projeção, mesmo da Matriz, ainda que o sonho anuncie algo que vai acontecer,
o que chamamos de sonhos premonitórios.

Os sonhos ditos Unitários deixam um sentimento e uma percepção Vibratórias muito mais importantes, de algum
modo, que um simples sonho ligado à Matriz.

***

Questão: é correto estar vigilante sobre a qualidade energética do meu novo lugar de vida?

Cara Amiga, pode ser justificado, mas o mais importante é que isso não se torne uma pequena bicicleta que gira
permanentemente, não é?

Se isso se torna obsessivo, certamente não é a Luz que diz isso, porque o Impulso da Luz não é a repetição.
O Impulso da Luz vai dar, ao nível da vida, em geral, um impulso direto, inicial, que é aceito como tal.

Mas não se torna obsessivo, não é?
Senão, quer dizer que é a personalidade que se apreende disso.

Há, por exemplo, seres que sabem que vão mudar de região.
Eles não se colocam questões, isso não retorna como uma ladainha.

É algo que vai instaurar-se muito facilmente.
A partir do momento em que é complicado, difícil, aquilo toma a cabeça, naquele momento, é talvez um impulso inicial,

mas do qual se apreendeu, em certa medida, a personalidade.
É o meio mais seguro para saber se aquilo vem da Luz ou não.

Mas, eu repito, e como foi dito, a Luz é muito simples.
O Impulso da Luz, o Impulso da Alma, o Impulso do Espírito, é algo que, ainda que não seja claro, é algo que vai ser,

mesmo assim, claro ao nível da indução, não é?
E vai realizar-se fácil e simplesmente.

Sempre.
A Luz é simples.

Se sua vida for guiada, inteiramente, pela Luz, vai desbastar ao redor de vocês e isso vai fazer com que as coisas se
tornem cada vez mais simples.

Portanto, se há um lugar que se torna uma obsessão, é que talvez a personalidade dele apreendeu-se.
Porque é dito frequentemente que, quando vocês entregam algo nas mãos da Luz, eu o disse em minha vida, vocês

emitem um desejo, um pensamento e após vocês o esquecem.
Aquilo vai realizar-se.

É necessário prestar atenção com os pensamentos interativos, não é?
Porque se você diz, por exemplo: «procuro um lugar Vibratoriamente sadio», isso quer dizer que você subentende que

há lugares que são Vibratoriamente não sadios.
E, por conseguinte, Dualidade e perda de Unidade.

Se você tem confiança na Luz, se a Luz se encarrega de algo, aí, no caso, um novo lugar, é suficiente pedir à Luz.
O novo lugar vai chegar como por ‘encantamento’.

Não é uma vontade pessoal que se exprime.
É profundamente diferente.

É toda a dificuldade, eu diria, para muitos seres, não unicamente no domínio do apartamento, isso pode exprimir-se
em todos os domínios.

Vocês vivem o reencontro com a Luz e após a personalidade vai tomar à dianteira e vai querer ainda dirigir, controlar,
escolher ela própria.

Mas isso não é o Abandono à Luz, é a ‘vontade pessoal’.
Vocês não podem estar em Unidade com a Luz e fazer jogar sua vontade pessoal.

A Luz sendo Inteligência (e Maria lhes repetiu isso há pouco), a partir do momento em que vocês deixam sua vida sob
a influência da Luz, tudo vai desenrolar-se normalmente, sem forçar, sem dificuldade.

É uma Lei Fundamental.
Quando é complicado, quando é difícil, não é a Luz.

Isso não quer dizer que é a Sombra.
Isso quer dizer simplesmente que é a ‘vontade’ da personalidade que intervém.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes digo até muito em breve e todo o meu Amor os acompanhe.
Até muito em breve.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Como Comandante dos Melquizedeques, antes de lhes dar a palavra, eu tenho que esclarecer que, como havia
dito o Arcanjo MIGUEL que virá depois de mim, e como disse também MARIA há poucos dias, não é?, vocês

estão no período em que as Vibrações vão se tornar cada vez mais intensas.
Vocês vão perceber, de maneira cada vez mais importante, em amplitude e também em seus dias, esses

estados de Consciência ‘novos’ que vão, progressivamente, preencher toda a sua vida.
E vocês estão no período em que as Vibrações e os níveis de Luz (tais como nós definimos e vivemos, com

vocês, nesse Sistema Solar) estão se elevando, eu diria, em níveis que jamais haviam atingido desde a
falsificação deste Universo.

Hoje, muitos seres humanos redescobrem qualidades Vibratórias que eles não haviam mais experimentado
desde tempos imemoráveis, antes da vinda nesta matriz falsificada.

Vocês vão viver Vibrações novas, em quantidade cada vez mais importante, sobre esta Terra.
Vocês vão viver estados que vão durar cada vez mais tempo onde vocês vão se estabelecer (como disse

MARIA e as outras Estrelas que lhes comunicaram isso há menos de uma semana) em estados de Paz Interior
que vão fazê-los experimentar o que já são, ao mesmo tempo sendo ainda lagartas, a borboleta.

Cabe a vocês, cada vez mais, abandonarem-se à Luz, acolherem, cada vez mais, o que nós podemos chamar
(como vocês, aliás, é assim que é preciso vivê-lo) de uma Graça imensa que é feita por esta Liberação da Luz
que lhes permite descobrir os aspectos mais desconhecidos da sua Dimensão, como dizia MIGUEL, Filhos da

Lei de Um, Sementes de Estrelas e Seres Estelares.
Tudo isso está em curso de revelação final.

Obviamente, nós o dissemos de diferentes modos, uns e outros.
A Liberação da Terra, a Liberação do Sol, a Liberação da sua Consciência acompanha-se de uma explosão de

Luz que faz, literalmente, deslocar tudo o que era do domínio da Sombra e da dissociação, neste planeta.
É literalmente o que vocês estão vivendo, no Interior de vocês como no exterior.

Recordem-se também de que muitas coisas, tanto por mim mesmo como pelo Arcanjo MIGUEL, há já algum
tempo, lhes foram anunciadas.

Tudo aquilo está acontecendo sob os seus olhos.
E vocês estão vivendo, precisamente, nesse momento.

O.M. AÏVANHOV – 12 de março de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_OMA_-_20110312.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-magZnacrxgU/U1g7cIOYlLI/AAAAAAAAEd8/cIQbq2PnDfo/s1600/0000+-+a+Omraam+-+12.03.2011.jpg


Sobretudo o que quero acrescentar agora, que me parece fundamental, é preparem-se.
Preparem-se para o quê?

Preparem-se para encontrarem a sua Dimensão de Eternidade.
Preparem-se para voltarem a ser o que eu chamei dessa borboleta.

Preparem-se para voltarem a ser Seres de Alegria, Seres de Paz e, sobretudo, Seres vindos da Luz e sendo
constituídos de Luz.

Tudo isso vocês vivem, cada um no seu ritmo, por toda a parte sobre esta Terra.
Algumas regiões deste planeta estão mais prontas do que outras para viverem a liberação final.

Aí está o que eu tinha que lhes dizer como Comandante.
Agora, como de hábito, eu vou responder às questões que vocês vão me submeter.

***

Questão: após os 3 Dias de Escuridão, restarão as duas humanidades ou simplesmente os Seres
que evoluem em 3D Unificada?

Então, caro amigo, várias coisas.
Primeiro, os 3 Dias.

Como vocês mesmos veem, vocês continuam aí e não viveram os 3 Dias.
Por outro lado, a Revelação da Luz vai cada vez mais depressa e irá, literal e concretamente, de maneira

exponencial.
O que vocês vivem sobre esta Terra, já há alguns meses, algumas semanas, toma um rumo que vai crescendo.

Como dizer?
Vocês vão mudar a marcha.

Isso irá numa velocidade ainda mais rápida, a partir do equinócio de primavera (de outono, no hemisfério sul).
Vocês vão ver coisas que jamais viram sobre a Terra.

Isso, nós anunciamos, uns e outros.
O Céu (nós dissemos também, uns e outros, sejam os Anciões, sejam os Arcanjos), tudo isso faz parte da

Revelação da Luz.
Agora, pressupor que haveria duas humanidades em uma 3ª Dimensão Unificada, sobre esta Terra, isso iria

querer dizer que a Terra vai permanecer tal como ela é, mesmo unificando-se.
Isso não é possível.

A Terra vai passar em uma nova Dimensão.
A 3ª Dimensão da Terra será como um esqueleto, de algum modo, não suportando qualquer vida.

A Terra vai ascensionar e, portanto, ela vai passar na 5ª Dimensão, e aqueles que permanecerem sobre esta
Terra, naquele momento, serão Seres que terão completamente transmutado o corpo em estrutura de carbono
e que terão sofrido e acolhido a transformação das irradiações cósmicas, irradiações galácticas e irradiações
da Terra, ou seja, eles estarão sobrecarregados em raios gama que terão transformado o DNA e a própria

estrutura do átomo.
Eles serão Seres da 5ª Dimensão.

A 3ª Dimensão Unificada não existirá mais neste Universo.
Esta 3ª Dimensão Unificada está, portanto, onde a Consciência é livre e também existe, por exemplo, junto a

alguns povos, por exemplo, junto aos Vegalianos, por exemplo, junto aos Lirianos (da constelação da Lyra), por
exemplo, junto aos Arcturianos, por exemplo, junto aos Pleiadianos.

E, portanto, os Seres que tiverem, ou que desejarem, continuar na 3D Unificada ou vão deixar o corpo e irão
encarnar-se novamente em outro lugar, ou serão tomados com esse corpo (para aqueles que desejarem e que

puderem) nesse Universo, nessas outras Galáxias, nessas outras partes dos Universos que estarão em 3D
Unificada porque, eles, são estáveis na 3D Unificada.

Mas a Terra absolutamente não está prevista para permanecer na 3D Unificada.
A Terra ascensiona.

A Ascensão acontece na 5ª Dimensão e não na 3ª Dimensão Unificada.
Eu poderia dizer que, nesse momento, atualmente, antes do que eu chamei de Planeta Grelha, antes dos 3

dias e antes do Basculamento físico, concreto, dos polos, é o que vocês vivem nesse momento: há cada vez
mais de vocês que despertaram as Coroas Radiantes do Coração e pode-se dizer que, através da memória
que vocês reencontram (não de encarnações passadas, mas, de maneira mais ou menos direta, das suas

Dimensões Estelares e do Corpo de Estado de Ser), as Vibrações novas que vocês percebem na aresta do
nariz, no nível das Coroas, tudo isso faz com que vocês experimentem o que acontece agora na 3ª Dimensão

Unificada.
São espaços em que a Alegria predomina, em que a atmosfera do bem e do mal não existe mais.

São lugares onde a predação, o medo, não fazem mais parte dos Universos de 3ª Dimensão Unificada.



Alguns de vocês já vivem o estado de Consciência que corresponde a isso, inteiramente.
Mas a Terra, ela mesma, após o Planeta Grelha, não estará mais nesta Dimensão.

Ela estará na 5ª Dimensão.
A sua estrutura não será mais de modo algum a mesma.

Quanto aos 3 Dias, MARIA lhes repetiu, ela não lhes fala mais dos 3 Dias de Trevas, ela lhes fala dos 3 Dias
antes que vocês ouvem, por toda a parte sobre a Terra, o Sinal.

Mas, naquele momento, vocês vão saber que é isso.
Agora, em todo caso, para o ocidente, e, sobretudo vocês na Europa e nesta parte da Europa, vocês são,

como eu disse e vou repetir, privilegiados, porque vocês vivem, no momento, esta transmutação de maneira
muito mais fácil (exceto para a cabeça, não é?), do que o que acontece em alguns países, atualmente, em

alguns continentes.
Portanto, para aqueles que acham que nada acontece, para aqueles que nada vivem no Interior de si

mesmos, olhem o que acontece ao redor desta Terra, em outros lugares.
Mas, quanto mais o tempo avançar para vocês, mais a duração do que eu poderia chamar de Tribulação (não

no sentido do Apocalipse que, esta começou, como vocês sabem, desde o início dos Casamentos Celestes –
é a Revelação, mas a Tribulação quer dizer os eventos que começam a aparecer), quanto mais o tempo for

curto, mais vocês podem se considerar felizes.
Portanto, o que vocês têm que viver, de qualquer modo (e vocês compreenderam, para aqueles que já vivem

isso de maneira adiantada, eu diria), são estados Vibratórios Interiores que modificam o seu Estado de
Consciência.

E quanto mais vocês progredirem para seu Ser Interior, menos o que acontece sobre a Terra vai tomar um
relevo importante para vocês.

Uma bomba atômica poderia explodir do seu lado, se vocês estiverem no Samadhi, na Alegria ou no seu
Corpo de Estado de Ser, ou seja, na 3D Unificada, isso não lhes dará nem calor, nem frio.

É como o Planeta Grelha: não lhes dará nem calor, nem frio.
É um Fogo do Espírito, não é?

E, obviamente, aqueles que estiverem na lagarta naquele momento, e que não quiserem ir para a borboleta, de
uma maneira como de outra, aquilo vai cozinhar um pouco, não é?

***

Questão: hoje, qual seria o protocolo mais importante para praticar?

Então, sem fazer jogo de palavras, eu o chamaria de Crucificação, ou seja, o Abandono à Luz: compreender e
aceitar que vocês não podem penetrar no Santuário do Coração sem passar pelo Abandono Total de toda a

veleidade da personalidade.
Mas não se luta com a personalidade, contra a personalidade.
Pode-se apenas abrir-se e acolher, sempre mais, a Vibração.

Hoje, as Vibrações sobre a Terra, a aglutinação das Partículas Adamantinas, esta precipitação de Luz, é tal que
tudo o que nós demos (por exemplo, há dois anos, há três anos, o que lhes deu, ainda, UM AMIGO, que vai
completar este conhecimento de Yoga, de algum modo), a rigor, o mais importante são vocês mesmos,

porque vocês se tornam o ressonador.
Se você for capaz de se esquecer de si mesmo, ou seja, de não mais projetar o seja o que for de você mesmo

em um futuro, de centrar-se, inteiramente, no presente, de respirar, de ter consciência da respiração,
simplesmente de sentir o ar que passa pelo nariz, de sentir a Luz e as Vibrações que estão aí, vocês não têm

necessidade de nada mais.
Agora, vocês podem sempre se servir, literalmente, do trabalho coletivo que é feito sobre toda a Terra às 19

horas (hora francesa).
Portanto, vocês têm a possibilidade, devido justamente à abertura dos canais, devido à Liberação do Sol, à

Liberação da Terra, de conectarem, a todo instante, com esse fluxo de Luz.
E conectar com esse fluxo de Luz significa deixar-se atravessar, significa tornar-se transparente.

Tornar-se transparente é o que lhes disseram todas as Estrelas, há menos de uma semana, e que será
completado amanhã.

É hoje a atitude, a Consciência mais pura.
Quer dizer que vocês podem fazer todos os rituais do mundo (mesmo aqueles que lhes foram dados por UM
AMIGO, mesmo aquele que foi modificado recentemente, que os fizeram passar pela Cruz da Redenção da
Cabeça para esse movimento ascendente ao longo do canal mediano da coluna vertebral, que é chamado de
Canal do Éter, o antigo Sushumna, se preferirem, que foi forrado de Partículas Adamantinas, a ativação das
cinco novas frequências), vocês podem sempre seguir à risca um processo, mas, se vocês mesmos, como

dizer..., viverem plenamente na personalidade, vocês jamais poderão, seja qual for o protocolo, abandonar-
se à Luz e viver a Coroa Radiante do Coração.

Então, cabe ponderar, porque vocês sabem também que há, hoje, quem não viva ainda a Coroa Radiante do
Coração, pois se a vivessem eles cairiam fora imediatamente, mas temos necessidade de vocês aqui, sobre a

Terra, não é?



Mas é preciso compreender que hoje há milhões de Consciências humanas que jamais ouviram falar, até
mesmo, dessa palavra: energia, nem de chakra e que, no entanto, vivem esses estados de Consciência.

Então, elas têm o Fogo no peito, elas têm o Fogo no tórax, elas têm a cabeça que martela e, sobretudo, não é
a energia que é manifestada, é a Vibração, ou seja, de repente (enquanto, por exemplo, tudo poderia ir para o

pior na sua vida), elas sentem e experimentam a Paz, ou a Alegria.
É essa a Transformação, hoje, mais essencial.

Mas, obviamente, não pode haver instalação real desta Alegria se não houver o aspecto concomitante de
Vibrações.

Mas há Seres que, espontaneamente, sobre esta Terra, abandonaram-se, inteiramente, à Luz.
Há as crianças Índigo, há as pessoas que jamais seguiram um «caminho espiritual», mas que já estavam,

espontaneamente, pela sua qualidade de alma, no Coração.
Elas vivem as mesmas transformações.

Elas não têm necessidade de protocolos.
Elas sabem que há descidas de energia.

Elas sentem coisas em momentos precisos e sentem, sobretudo, o Fogo do Coração, mesmo exprimindo-o
diferentemente, acompanhado de um estado de Paz, ou de um estado de Alegria inacreditável, mesmo não

conseguindo colocar palavras nisso.
Portanto, os protocolos importantes são os de conectar, seja qual for a técnica, com esse fluxo de Luz, com

esta nova Consciência que se instala agora, mas, para isso, é preciso se despojar.
É o sacrifício de CRISTO na Cruz.

Vocês não podem se tornar CRISTO se vocês não se abandonarem, inteiramente, à Vontade da Luz.
Enquanto forem vocês que decidirem «eu quero isso», «eu quero aquilo», vocês não estão sob a influência e

sob a ação da Vontade da Luz, mas vocês estão unicamente sob a ação da ‘vontade’ da personalidade.
Então, obviamente, há quem faça esse basculamento, eu diria, de um minuto para o outro.

Há quem vá levar algum tempo de maturação, de transformação Vibratória.
Cada caminho é diferente, mas, mesmo se os destinos finais de cada ser humano, nesta humanidade, forem

profundamente diferentes, todos vocês têm, na finalidade, a mesma Consciência.
Aí está o que eu quero dizer e isso corresponde, obviamente, a todo este ensinamento que nós lhes demos e
a todas essas Vibrações que nós lhes transmitimos, uns e outros, na retransmissão da FONTE, participando
desse grande Mistério que é a Lei da Unidade, ou seja, de tudo o que está além da Dualidade, do bem e do
mal, ou seja, o aspecto que os faz encontrar a borboleta, ou seja, a Unidade, além do julgamento, além de

todos os atos, dos comportamentos, que foram modificados nesta Dimensão desde a sua falsificação.
Portanto, o mais importante são vocês mesmos, mas na condição de que vocês mesmos se abandonem,

inteiramente, à Luz.
Quando nós lhes dizíamos que a Luz é Inteligência, ela é realmente Inteligência, quer dizer que ela vai dirigir a
sua vida ainda e sempre mais para a Luz, coisa que não pode fazer a sua personalidade, em momento algum.
E há, nesse momento, quem viveu, como vocês sabem, o fim do ano foi, como disse URIEL, um momento de

Passagem importante.
Essa Passagem corresponde, de algum modo, ao que eu chamei de Crucificação, que permite passar além, na

nova Consciência.
É a Cruz da Redenção da Cabeça e agora, a Passagem, a Abertura da boca e a Ascensão que está em curso

para os seres humanos e para o conjunto de Consciências desta Terra e para a própria Terra.
E é o que vocês vivem atualmente.

***

Questão: por que sinto algo que vaza no meu canal, com a cabeça para trás?

Porque o canal, cara amiga, não está suficientemente preenchido, porque é a etapa precisa, que você vive
deste modo, que é a Passagem.

A Passagem acompanha-se, como dizia SRI AUROBINDO, já desde o ano de 2010, do famoso Switch da
Consciência, e há um determinado momento em que vocês basculam.

Esse Basculamento, esse Switch, para alguns, ocorre instantaneamente e vocês aprendem a localizar o
momento em que vocês estão na Consciência Unificada e na Consciência separada.

E depois há pessoas que estão, não «bloqueadas», mas instaladas em uma etapa transitória onde a Luz se
aglutina, onde a Luz preenche realmente o corpo físico e as estruturas sutis.

Mas isso não permitiu ainda acender o motor, ou seja, o Coração, e isso pode, efetivamente, se viver como um
sentimento, como dizer..., isso preenche e, no entanto, sente-se vazio.
Mas isso corresponde a esse processo, também, de Transformação.

Logo depois começa a aparecer um novo som, no nível dos ouvidos, que corresponde à ativação de uma
etapa mais importante da construção do Antakarana e que vai começar a se manifestar por um estado de Paz

e não mais de solidão.



Não creiam que, para a maior parte das Consciências encarnadas, a personalidade aceita morrer assim.
É preciso que a dose de Luz seja mais «pesada», na sua Vibração, do que a densidade do corpo físico e das

estruturas da personalidade.
Para alguns, isso acontece de repente, atualmente, e para outros, a Passagem é um pouco mais longa.

O importante é, portanto, a Vibração.
O importante é perceber alguns desses circuitos (e, tranquilizem-se, vocês têm todo o ano ainda para fazer

isso, quase todo o ano) para realizar esse parto, porque vocês dão à luz, realmente, à sua Eternidade.
É exatamente o que está ocorrendo.

Então, há os que estão um pouco mais adiantados, eles já estão na libertação, não é?
E outros que começam unicamente o trabalho, apesar de toda a vivência que foi vivida, realmente, por algumas

Consciências.
Mas a ignição do Coração acontece assim que a Passagem, nos dois sentidos, aliás, ocorrer.

E essa Passagem pode ser feita por uma posição específica da cabeça, por oscilações, por Vibrações.
Cada um reage diferentemente.

***

Questão: qual é a natureza da assistência dos cristais nas evoluções atuais?

A assistência de cristais é muito simples.
As matrizes cristalinas foram trazidas sobre esta Terra pelos Mestres Geneticistas de Sirius que deviam

desenvolver a vida sobre esse Mundo.
Eles, portanto, trouxeram, assim como sobre todo o planeta onde há um desenvolvimento de Consciência

nova, estruturas que correspondem ao mundo de 3ª Dimensão que são formas geométricas que estão ligadas
aos cristais com comprimentos de onda, de frequências, de cores e de disposições específicas.

Os cristais são, portanto, como alguns Seres disseram sobre esta Terra, os primeiros níveis de Consciência,
quer dizer que não há liberdade no cristal.

Eles estão inteiramente congelados e fixados em uma forma, mas também em uma Vibração que remete
diretamente à Vibração de origem, ou seja, à FONTE.

‘CRISTO-AL’, não é?
A palavra já é, em si mesma, muito significativa.

Todos os minerais cristalizados têm uma capacidade para Vibração e para captação da Luz que é muito mais
fácil do que a do humano.

Em todos os organismos vivos há microcristais, mas não vou entrar nisso, por que seria complicado.
Digamos simplesmente, como lhes disse SRI AUROBINDO, no mês de novembro, o Núcleo Cristalino da

Terra foi liberado, ou seja, as influências cristalinas podem se reconectar com Sirius e podem se reconectar
com a FONTE.

Estão ligados à chegada, nesse Sistema Solar, sob a influência da irradiação galáctica, do que é chamado, eu
creio, de Onda Galáctica.

E vocês estão nisso
Portanto, o cristal é um ressonador que pode ajudá-los, mas se você mesmo se tornar cristal, você não tem

mais necessidade de cristal.
Se vocês forem cristal, isso significa que vocês se tornaram transparentes e que nada há no nível da

personalidade que se opõe, no nível da sua Consciência separada, para a atualização da Luz.
Naquele momento, é você o cristal.

Vocês não têm mais necessidade de nada mais.
Mas o cristal é talvez uma ajuda, como a meditação ao Sol pode ser uma ajuda considerável.

Então, alguns Seres irão se nutrir de Partículas Adamantinas, colocando-se ao Sol.
Outros vão se nutrir de Partículas Adamantinas que foram aglutinadas ao redor dos cristais.

***

Questão: poderia nos falar da Graça nas Dimensões Unificadas?

Então, é muito simples, esquematizando, mas isso explica perfeitamente a coisa.
Isso é muito importante, pois vocês estão (e nós todos estivemos, nós, Anciões, encarnados) presentes, ainda,

nesta matriz dissociada que é dominada, como vocês sabem, por uma lei que é a lei de ação/reação.
Então, para aqueles que tinham ligação espiritual, isso pode ser chamado de karma, não é?

Mas qualquer ação provoca uma reação.



Vocês deixam cair uma maçã, ela cai.
É o que se chama de gravidade e a lei essencial dos Universos falsificados que é a ação/reação.

A Graça é uma ação que não provoca mais reação, ou seja, a ação vai ao sentido da ação.
Poder-se-ia chamar isso, em sua linguagem, de pró-ação, ou seja, o que é um desdobramento infinito do Amor.

O Amor não é nem o bem, nem o mal.
Muitos falsificadores (os Dracos, em particular, nesse mundo) quiseram fazê-los crer que o Amor era o bem e

que quanto mais vocês fizessem o bem, mais vocês sairiam da matriz.
Mas ninguém jamais saiu assim, não é?

Portanto, é uma primeira crença que foi induzida desde tempos imemoráveis.
O ser humano e a Consciência que está fechada no ser humano estão espontaneamente (como qualquer

Consciência que não pertença à matriz) submissos à Lei da Unidade.
Estar submisso à Lei da Unidade é não mais estar fechado e não mais estar limitado a uma forma, a uma

Dimensão, a um espaço e a um tempo.
Exatamente o inverso do que acontece nesta Dimensão, porque vocês estão limitados pelo tempo, vocês

estão limitados pelo espaço, vocês estão limitados por uma forma, vocês estão limitados por uma Consciência
fechada.

Tudo é limitação.
Isso é a ação/reação.

Além deste Universo, há, além das Dimensões falsificadas, das Dimensões Unificadas onde a Graça
predomina, ou seja, não há qualquer limitação.

Você pensa na FONTE, você se torna A FONTE.
Você pensa em MIGUEL, você está diante de MIGUEL.

Vocês são multidimensionais.
Vocês não estão localizados no tempo e no espaço.

Vocês não estão limitados a uma determinada forma dimensional.
É toda a diferença.

Ela é essencial.
Então, esse mundo falsificado tem leis e essas leis são válidas apenas nos mundos falsificados.

E todo o jogo desta Dimensão que foi falsificada foi o de injetar, de algum modo, crenças, pois, enquanto
vocês estiverem na crença, vocês não podem estar na experiência.

Portanto, a Graça é Ilimitada, é a Eternidade.
Nada há de efêmero nas Dimensões Unificadas, exatamente o inverso desse mundo.

O problema é que a ruptura desta multidimensionalidade foi tal que, até agora (até o século XX, digamos), havia
muito, muito poucos Seres que eram capazes de se extraírem, de algum modo, da matriz.

Eles, aliás, deixaram vestígios, no nível dos escritos, no nível das experiências deles.
Mas era muito raro.

***

Questão: como gerir medos que se manifestam de maneira irracional?

Então, cara amiga, o que eu vou lhe dizer não é apenas para o seu medo.
Está ligado a todos os medos, sem exceção.

Há uma frase que eu vou pronunciar que é essencial: vocês não são, e você não é este medo.
Todo o problema vem da identificação e da projeção deste medo.

O medo é uma emoção, mas você não é, e todos os seres que vivem essas emoções, vocês não são as suas
emoções.

Vocês são a Eternidade.
Portanto, enquanto houver adesão a esta crença (que eu vou qualificar de estúpida, mas que nós todos

vivemos, não é?) de crer que você é este medo, o que é que você faz?
Você está identificada com este medo.

Então, é claro, uns e outros, vocês vão me responder: «mas se um medo chegar, ele é vivido».
Mas o fato de vivê-lo, isso significa que é você?

A partir do momento em que você mudar de ‘ponto de vista’, em que você for aceitar, mesmo no nível da
personalidade, que você não é este medo, obviamente, o medo vai se desprender.

É isso também que faz parte deste basculamento da Consciência separada para a Consciência Unificada.
Todos os seres humanos, todos, quando encarnamos, tínhamos medos, sejam quais fossem os medos.

Então, esses medos, pode ser sedutor encontrar «a causa » e dizer «eu tenho medo porque vivi isso quando
eu era criança», «eu tenho medo porque, em uma vida passada, eu vivi isso», «eu morri afogada, portanto,



tenho medo da água» ou «tenho medo por X razões».
Vocês sempre irão encontrar, sempre, na matriz, explicações perfeitas para o mental.

E o problema do mental é que ele crê que, quando ele compreendeu, a coisa foi superada.
Mas, para a Luz, isso não funciona de forma alguma, de forma alguma assim.

O Abandono à Luz é justamente não mais compreender com o mental, mas compreender com a Consciência.
Compreender com a Consciência é não mais se identificar seja com o que for.

Vocês estão nesse corpo, mas vocês não são esse corpo.
Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Vocês não são o que creem que são.
E enquanto vocês acreditarem em uma emoção que os percorre, mesmo com sintomas físicos, é que há, em

algum lugar, uma identificação.
Então, não se esqueçam também de que a Luz revela, há alguns meses, as zonas de Sombra.

Portanto, pode haver, efetivamente, manifestações talvez mais importantes do que existiam antes.
Para alguns de vocês, isso pode ser semelhante a uma forma de recaída.

Mas não é.
É simplesmente a iluminação.

Então, a iluminação não é feita para dizer: «eu compreendo a causa».
A iluminação é simplesmente feita para dizer: «eu não sou este medo, eu sou o que está iluminado e o que

está claro».
Não é de modo algum a mesma coisa.

Portanto, quando vocês forem capazes de modificar esse ‘ponto de vista’, bem, a Luz vai seguir e o medo não
poderá mais implicar no mínimo efeito ao nível da sua Consciência.

É esse também o caminho para a Unificação.
Portanto, nada há para compreender mais, além da iluminação que está em andamento.

Mas, o mais importante é aceitar e aquiescer ao fato de que vocês não são as suas emoções, de que vocês
não são a vida que levam, mesmo se vocês estiverem lúcidos de que vocês estão passando.

É isso a Consciência Unificada.
Não é uma retirada da personalidade, é uma iluminação da personalidade.

É a Consciência que passa para outro nível e para outras Vibrações.
Quanto mais vocês se estabilizarem nesta Luz, menos as coisas opostas à Luz podem chegar a vocês.

Mas admitamos que você esteja no Samadhi, admitamos que você viva no seu Estado de Ser.
Mas, no mundo, por exemplo, você vai passear, você vai ser agredido.

Há dois modos de proceder: ou você se identifica com a agressão e com o corpo que sofre, porque ele
recebeu um soco ou seja o que for no nível psicológico, ou você diz que isso não é você.

Mas, na verdade, você não é aquilo.
E quanto mais você for para a Luz, mais você irá constatar que esse tipo de coisa não pode mais acontecer

porque, quando você está sob a Graça e sob a ação da Luz, inteiramente, na Ação da Graça, de algum modo,
nada mais de oposto à Luz pode chegar.

E você compreende que, mesmo o que poderia ser oposto à Luz, é, de fato, apenas um aumento da Luz.
Sempre.

Principalmente nesse momento.
Portanto, há todo um problema de trabalho (mas que não é um trabalho) da personalidade, de dissociação das

emoções, de dissociação do que vocês estão implicados.
Isso não quer dizer permanecer como um hippie, não é?, e aguardar o «fim do mundo».

Isso significa estar muito lúcido e consciente de tudo o que vocês efetuam como ação e, sobretudo, de
desprender-se das reações, quer sejam das reações Interiores com relação ao próprio medo que vocês vivem,

quer seja de qualquer reação, seja ela qual for, no ambiente.
Porque se vocês entrarem na reação, vocês irão se aperceber de que saem da Unidade.

É tão simples assim.

***

Questão: devemos continuar a comer até que não se tenha mais fome?

Siga o que lhe dizem as Vibrações e a sua Consciência.
Não se force, sobretudo com relação à alimentação.

Enquanto você se forçar, é a personalidade que está forçando.
A Luz é Graça e Abandono.



Portanto, sob a ação dela, tudo acontece de maneira fluida, Unitária e fácil.

***

Questão: falou-se de Embarcações de Luz reconhecíveis pelas sete cores do arco-íris. Isso poderia
ser falsificado?

Inteiramente.
As sete cores falsificadas não são as sete cores da Luz.

A Vibração que emana nada tem a ver com o sentido visual: é o sentido eletromagnético ligado à Vibração do
Coração.

Quando vocês encontram um fenômeno luminoso, se esse fenômeno luminoso for Vibral e autêntico, o
Coração vibra.

Se não, o Coração não vibra, se for da Sombra.
Agora, há quem vá se sentir atraído pela Sombra.

É o destino deles.
Portanto, ninguém poderá fazê-los crer seja no que for quando vocês aceitarem não mais ser um sujeito que vai

viver de crenças, mas unicamente de experiências.
Ou vocês estão na vivência da Vibração, ou vocês estão nas crenças.

Se vocês estiverem na crença, vocês irão se enganar necessariamente, mas é desejado, também.
Tudo vai opor, cada vez mais, os Seres que estão no sentido e na Vibração e aqueles que estão fechados na

limitação mental e nas crenças.
E isso vocês vão constatar cada vez mais facilmente, mesmo em uma família, mesmo nos casais.

É assim.
Há seres que estão fechados nas crenças e mesmo em caminhos espirituais, e há seres que estão liberados

nas experiências deles.
É toda a diferença.

Portanto, enquanto vocês colocarem a questão de saber se não serão enganados, é que vocês estão na
crença.

***

Questão: o que significa estar desconectado, mesmo nos atos quotidianos?

Mas, cara amiga, está muito bem.
Quer dizer que você vai cada vez mais para o seu Estado de Ser.

Quando você não for mais capaz de modo algum de tomar o desjejum, isso quer dizer que você partiu.
Como vocês querem que aconteça a Passagem na sua Dimensão Ilimitada?

Enquanto a sua consciência estiver fixada nas tarefas duais, sejam elas quais forem, vocês não podem
estar no Estado de Ser.

Recordem-se de que, até agora, vocês tinham estados de meditação em que vocês passavam, mais ou menos
inteiramente, mais ou menos completamente, na Dimensão Vibratória do Estado de Ser.

O que acontece agora, especialmente desde que a Passagem da boca e a Abertura da boca aconteceu?
Vocês constatam que, mesmo as atividades, tudo o que há de mais banal, os fazem ‘perguntar o que fazem’,
ou seja, vocês têm a impressão de não mais serem capazes de nada no nível de tudo o que pertence a esta

matriz e, paradoxalmente, vocês se tornam, no entanto, mais lúcidos na Vibração.
Mas isso é normal.

A melhor imagem que eu posso lhes dar é que, no momento, vocês são um personagem de desenho animado
e a sua Consciência é projetada nesse personagem de desenho animado.

E depois, um dia, há o desenhista que chega (A FONTE) e que dá golpes de borracha, e depois, de repente,
vocês se apercebem de que há seções inteiras que desaparecem e que vocês não conseguem mais realizar

as atividades coerentes.
Há quem não consiga mais dirigir, outros que não conseguem mais se servir, tomar um desjejum, outros

que não sabem mais até mesmo como se chamam.
Mas é normal.

A Luz vem desconstruir e transformar totalmente o que era a consciência limitada.
Portanto, vocês não podem permanecer limitados e ir para o Ilimitado.

Então eu vejo daqui que vão me dizer: «mas eu talvez não seja limitado, mas estou sempre no Ilimitado».
Mas isso vem.



Há quem tenha necessidade de fazer desaparecer muitas coisas, e outros não.
É preciso efetivamente diferenciar o que é do domínio da Consciência Unificada que vem induzir essas

transformações na consciência dissociada da ação da personalidade que, ela mesma, diz «ah bah, eu não
quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso».

Não é de modo algum o mesmo processo.
O primeiro processo é o Abandono à Luz, o segundo, é a ‘vontade’ da personalidade.

Mas quando, como você diz, cara amiga, você apresenta as coisas assim (você não consegue mais fazer as
coisas da vida corrente), não é você que decide não mais fazer o desjejum, não é?

Portanto, está muito bem.
E um dia vocês irão se aperceber que esse mundo não existe mais e que ele jamais existiu.

***

Questão: onde está a aproximação da Federação Galáctica da Luz com relação a nós?

As três primeiras ondas, que haviam sido anunciadas por MIGUEL, ocorreram.
A etapa final é o momento em que vocês vão ver o conjunto do seu céu (eu não digo sobre uma cidade ou

sobre outra cidade, mas o conjunto do céu) forrado de Embarcações.
Mas isso é o final, não é?

A aproximação da Confederação Intergaláctica foi permitir, se quiserem, a interpenetração da Luz nesse
mundo.

Foi algo que foi preparado, vocês sabem, há muitíssimo tempo.
O retorno da Luz havia sido antecipado pelos Elohim desde o início da falsificação.

Mas a etapa atual, como dizer..., na sua fase final, está em obras há quase trinta anos, desde 1984, com
efusões e descidas gradativas, primeiro do Espírito Santo, em seguida, da Irradiação Ultravioleta e, em

seguida, da Irradiação da FONTE.
Portanto, isso persiste há quase uma geração, esse trabalho de infiltração, de desvendamento e

de explosão da Luz.
Vocês estão exatamente na reta final, não é?, e disso, vocês sabem.

***

Questão: na sua Dimensão, como vocês percebem A FONTE?

A FONTE é a Luz e é a Unidade.
Tudo é a FONTE.

A diferença, cara amiga, entre você e eu, é que eu sei e vivo isso, e você, você vive parcialmente e por
momentos e não inteiramente.

A FONTE é tudo.
Eu vou tomar um exemplo que é muito simples: a maior parte das leis físicas (que eu chamei de leis de

ação/reação) da matriz são leis reais que funcionam.
A prova, quando vocês deixam cair uma maçã, ela cai, não é?

Portanto, as forças gravitacionais eletromagnéticas são forças que foram fechadas,recurvadas, no nível do
espaço-tempo.

Vocês, vocês veem a luz, não é? Vocês veem o Sol e vocês dizem que o dia se levanta e a noite chega
quando a noite chega.

Mas, para nós, como foi dito, vocês estão na sombra, porque não há Luz.
A Luz não é o que vocês veem com os seus olhos.

A Luz não é unicamente a Luz do Sol, é o melhor reflexo, digamos.
Portanto, nos Mundos Unificados, nós somos A FONTE e não há separação.

Como eu disse: ‘tudo é Um’, mas esta noção de Unidade de serem todos Unitários e Um não é uma invenção
da imaginação, nem um conceito.

É uma Vibração.
Lá onde estou eu digo: «eu me comunico com MARIA» e instantaneamente nós nos encontramos, seja junto

comigo ou junto com ela, não é?
Mas, junto comigo e junto com ela não quer, em princípio, nada dizer.

Ainda que nós estejamos em estruturas de densidade diferente, não há separação de densidade.
Portanto, eu posso estar simultaneamente na minha Embarcação e na Embarcação de MARIA.

Eu posso estar, simultaneamente, conversando com meus outros Vovôs (ndr: os outros Melquizedeques) e, ao



mesmo tempo, estar em um outro Universo.
Não há mais separação.

Então, obviamente, para um ser separado é muito difícil.
O melhor exemplo que eu posso tomar, quando eu volto nessas leis, é que as leis da física aplicam-se à matriz

falsificada.
Mas negligenciou-se todo o resto e considera-se que o resto é o vazio.

Mas o vazio são vocês.
Vocês estão totalmente invertidos.

São vocês que estão no vazio e nós, nós estamos no pleno.
Mas vocês não têm consciência de que vocês são vazios.

De fato, esse corpo é um vestuário.
É também um Templo no qual vocês devem atualizar a Dimensão de Eternidade, mas é o único papel.

Vocês não são o vestuário, vocês são o que há no vestuário.
Mas isso lhes foi muito escondido, muito encoberto e muito abafado e submetido a crenças débeis, às quais

nós todos aderimos, é claro.
Portanto, falar-lhes, em palavras, da FONTE, parece-me bem difícil, porque é um ‘estado Vibratório’ em que
vocês são ao mesmo tempo o grão de areia, mas, ao mesmo tempo, o conjunto das Criações, em todas as

Dimensões.
Tudo está interconectado e interligado.

É o princípio do Ilimitado e da Graça.

***

Questão: poderia nos falar dos Crânios de Cristal?

O que você quer saber, cara amiga?
Isso poderia ser muito longo.

Os Crânios de Cristal são matrizes memoriais.
Lembrem-se do que eu dizia.

Matrizes cristalinas, ou seja, as bases de cristais, que serviram há 20 milhões de anos para elaborar os cristais
da Terra de superfície, vinham de matrizes cristalinas, primeiro da Intraterra que está conectada com Sirius.

Os Geneticistas de Sirius trouxeram essas matrizes cristalinas nas quais são desenvolvidas todas as estruturas
Vibratórias de matrizes em estrutura de carbono.

Os Crânios de Cristal estão ligados ao último sacrifício dos doze últimos Elohim que vieram criar a
Atlântida.

Durante o sacrifício da sua multidimensionalidade, eles se densificaram, como Elohim, em um corpo de carne,
sem passarem pela encarnação, passando por um processo de síntese de um corpo de carbono e de silício.

Eles, portanto, desceram as Vibrações deles até conduzirem a Energia Metatrônica da Jerusalém Celeste para
criar a Atlântida, e eles se sacrificaram.

Quando eles viveram a primeira morte, como não eram procedentes desse mundo, permaneceram,
simplesmente, os doze Crânios de Cristal dos doze Elohim.
Eles são, portanto, portadores da Memória dos Universos.

Eles são, portanto, portadores da Unidade, em um estágio Vibratório que é bem além do que vocês chamam,
por exemplo, de Cristais Fonte.

Eles são codificações memoriais, memoriais não da história desta Terra, mas da história da Unidade.
Portanto, é bem além desta matriz.

Do mesmo modo que, no momento da sua vinda, esses Elohim que densificaram esse corpo e manifestaram
um corpo de carbono, trouxeram de Altair o Cristal Azul, aquele mesmo que foi despertado desde o final de

setembro e nas primeiras semanas do seu mês de outubro de 2010, pelo trabalho
na Merkabah Interdimensional Coletiva da Terra.

Portanto, os Crânios de Cristal são, de algum modo, a fossilização memorial dos doze Elohim do último ciclo.

***

Questão: por que é difícil de me desprender de atividades de acompanhamento dos outros?

Então, aí, caro amigo, no que lhe diz respeito, como de maneira geral, é terrivelmente simples.
A ‘vontade de bem’, o acompanhamento, querer ajudar e servir ao outro, o que é muito louvável, isso pertence à

matriz, em uma relação de dependência, porque é uma relação de dependência e não de independência.



É a famosa tríade.
Quer dizer que há o salvador e o salvador vem salvar as vítimas.
O que acontece quando o salvador decide não mais ser salvador?

A vítima vai chamar o seu salvador de algoz.
É perfeitamente normal.

A partir do momento em que você quiser se liberar de um esquema de funcionamento, não se esqueça de que
esse esquema de funcionamento induziu relações de dependências, quer você queira ou não, é assim.

O salvador vai se tornar, efetivamente, o carrasco, porque ele não vem mais salvar a vítima.
Portanto, uma vítima que não é mais salva pelo seu salvador, ela vai chamá-lo um algoz.

E você é efetivamente um carrasco.
Simplesmente porque você tem funcionado em uma matriz.

Ora, não passamos de uma matriz à qual aderimos, para a Luz mais pura (ao que denominam os hindus, Sat
Chit Ananda), de um dia para o outro.

Há certo tempo para descristalizar todas essas conexões, todos esses laços de dependência, de escravidão,
de poder sobre o outro e sobre o que terminou.
A ‘vontade de bem’ não é a Vontade da Luz.

É, infelizmente, o que muitos ensinamentos espirituais falsificados tentaram fazê-los engolir.
A ‘vontade de bem’ não é a Luz.

Quando se está na Unidade, não se tem qualquer vontade, nem de bem, nem de mal.
Estamos na Unidade e irradiamos a Unidade.

E aí, veiculamos Sat Chit Ananda.
E, no que foi denominado Sat Chit Ananda, a Morada da Paz Suprema, a Felicidade Suprema, obviamente,
não há qualquer tomada para que o outro venha lhes arranjar sarna pra se coçar [ndt: tradução livre de «vous

chercher des poux» – procurar piolhos].
Vocês estão completamente serenos, por que vocês irradiam a Luz e o Amor e não qualquer vontade.

Toda a diferença está aí.

***

Questão: como viver da melhor forma possível o que acontece nesse momento?

Tudo depende do ponto de vista: lagarta ou borboleta?
Cabe a vocês escolherem.

E tudo, na sua vida, doravante, que resta nesta matriz, vai poder se definir, sempre, segundo essas duas
coisas.

A primeira: «quando eu vivo um evento, eu sou a lagarta ou eu sou a borboleta? Eu estou na ação/reação ou eu
estou na Graça?».

E, em segundo lugar: «a quem eu sirvo? Eu sirvo a mim mesmo ou eu sirvo a CRISTO MIGUEL ou CRISTO
Luz?».

Tudo se resume a isso.
O resto é divertimento.

***

Aí está, caros amigos.
Então, eu vou lhes transmitir todo o meu Amor.

Todo o meu Amor os acompanhe e eu vou transmitir, é claro, todas as minhas Bênçãos e todo o Amor que
tenho por vocês por viverem o que vocês vivem atualmente, porque é maravilhoso.

Aí está o que eu tinha para lhes dizer e lembrem-se de que tudo é Amor, tudo é Um e de que não é preciso
perder a cabeça, não é?, mas abrir o Coração.
E eu lhes digo certamente até muito em breve.

Até breve.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e eu lhes transmito todo meu Amor e todas minhas Bênçãos.
Então, nós vamos dialogar, através das questões que vocês irão colocar.

Mas, antes de qualquer coisa, enquanto Comandante dos Melquizedeques, eu estou encarregado de lhes dar uma mensagem.
Então, obviamente, não há nada de novo sob o sol visto que Miguel já o havia dito há 3 semanas, não é.

Ele lhes disse para se prepararem, como Maria.
E eu, eu lhes digo simplesmente que, a partir de hoje, o momento chegou para tecer o casulo de Luz para que a lagarta se torne

borboleta.
Vocês entraram, hoje, na precipitação mais intensa de Luz que a humanidade conheceu desde tempos imemoriais.

Vocês entraram realmente nos intensos preparativos de sua transformação.
O momento chegou.

Eis o que eu tinha para dizer-lhes.
Agora, eu vou escutar o que vocês têm para me colocar como questões e nós vamos tentar, juntos, avançar.

Então, nós podemos começar.
Vamos lá.

***
Pergunta: como experimentar a Alegria quando a tristeza é predominante?

Querida amiga, é muito simples.
Se você experimenta uma tristeza é que você sente uma tristeza, não é.

Isso quer dizer que você está identificada, si mesma, com sua tristeza, mas, dito de diferente forma, é claro, porque, segundo as
sensibilidades de cada um dos Melquizedeques, nós todos insistimos sobre isto.

A primeira coisa a fazer é compreender que você não é esta tristeza.
Em segundo lugar, a segunda coisa a fazer, é compreender que você não é tampouco esse corpo e tampouco o que você vê.

Você é muito mais do que isso.
Então, agora, isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que a Consciência monopolizou, de algum modo, esta tristeza.
Isso, é o primeiro elemento.

Então, é preciso se desvencilhar, se desidentificar, da tristeza, porque você não é esta tristeza.
A segunda coisa a compreender, que é importante, sobretudo hoje, é que a Luz está aí e que a Luz é Vibração (além da energia, é uma

Vibração) e que a Vibração da Consciência permite transmutar a tristeza em Alegria.
Ou seja, assim que há captação da Luz, assim que há ativação dos chakras, naquele momento, é claro, progressivamente, eu diria, a

partir de agora, cada vez mais, com um pontapé nas nádegas, vai-se, vocês irão, desisdentificar-se de tudo o que não está mais ligado
à borboleta.

Portanto, isso quer dizer que é preciso ‘despolarizar’ a Consciência e bem, desde já, colocar como postulado que você não é a tristeza
que você vive.

Se há tristeza, isso quer dizer que há identificação, projeção da Consciência fora daquilo que é essencial.
Simples assim.

Então, não há como fazer porque não se faz nada.
Basta Ser.

Mas, para Ser, é preciso abandonar o fazer, isto é, é preciso abandonar a crença (porque é uma e nada mais) de que a tristeza que
você experimenta, é você.

Há um processo de desidentificação.
Isso não é uma visão do espírito, é a estrita verdade.

Portanto, não é questão de opor a Alegria à tristeza porque a tristeza não se opõe à Alegria.
A Alegria não é uma emoção.

Eventualmente, o prazer pode se opor à tristeza porque é uma emoção.
Mas, o prazer, qualquer que seja, não afasta jamais, de maneira definitiva, a tristeza.

A única maneira, é descobrir a Alegria e descobrir a Alegria é se desidentificar das emoções, é aceitar e viver, em Verdade, que não
se é nem esse corpo nem suas emoções, mas, simplesmente, Veículos.

Agora, é-lhes solicitado se identificar à Luz.
E isso se faz por uma espécie de mediador, eu diria, que é a Verdade estrita do que é para viver: é ser percorrido pela Vibração da

Luz.
Mas, vocês ali serão ajudados porque, com tudo o que se verte sobre a Terra que vem de cima e por debaixo dos seus pés, vocês irão

viver a Luz em níveis que vocês nem mesmo imaginam.
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Mas, lembrem-se de que, porque a Luz desce cada vez mais, há reações a esta Luz por não acolher.
Vocês têm seres que vão entrar em formas de ‘reações’, extremamente violentas, à Luz.

Eles pensam que vão se liberar do subjugo pela reação, mas a reação leva apenas à continuação da Ilusão porque ela mantém a
Ilusão.

Portanto, cabe a vocês saber se vocês desejam permanecer lagarta ou tecer o casulo para se tornar borboleta.
E isso está aberto a todo mundo.

Não há qualquer limitação de saúde, de psicologia, de karma ou do que quer que seja.
Apenas a sua própria polaridade de Consciência é que pode se opor à sua própria liberação.

Isto é, colocar sua Atenção e sua Intenção sobre outra coisa que a tristeza, sobre outra coisa que as misérias desse mundo.
Busquem o Reino dos Céus.

Busquem a Luz, abandonando-se a ela.
Todo resto é apenas futilidade e perda de tempo.

O que não os impede de viver na Alegria.
***

Pergunta: qual é a diferença entre os raios gama da Terra e aqueles do Céu?

Então, querida amiga, a Luz é constituída de Partículas Adamantinas.
Para aqueles que têm a capacidade de ver, isso não tem nada a ver com os glóbulos de prana.

Vocês podem imaginar, se vocês não os veem: as Partículas Adamantinas são o que os Orientais chamam de Agni Deva.
O que é o Agni Deva?

É a ‘partícula elementar’ com a qual vai se agenciar o conjunto das Dimensões, o conjunto dos Universos e o conjunto dos Multiversos.
Se vocês querem, é muito menor do que um prana.

A Luz está no Interior.
Não é circular e algo que se move lentamente.

Isso se move muito rápido.
E, no final da movimentação, há uma ‘cauda’ como uma cauda de cometa.

Há quem tenha humor, que chama isso de espermatozóides.
Isso pode se assemelhar a isto, espermatozóides de Luz porque isso fecunda, realmente, esta Dimensão.

Então, os deslocamentos, para aqueles que o veem, são emissões de irradiação.
A Luz, é o agenciamento de 6 moléculas prânicas ou de 6 ‘fótons’.

Esses 6 fótons, que foram separados durante a falsificação, são onipresentes, agora, no Céu e sobre a Terra.
Muitos de vocês os percebem, através de sua própria Vibração e através do que eles veem, realmente, com seus olhos, os olhos dos

olhos, não os Olhos do Coração, mas isso pode se ver com os dois.
Compreendam bem que a ‘cauda’ desta Luz é uma irradiação.

Esta irradiação é denominada uma ‘irradiação gama’ pelos seus cientistas.
Eles chamam isso, eu creio, de radiações ionizantes.

Então, qual é a diferença entre as irradiações gama que vêm do Céu (a Onda Galáctica, a irradiação de Alcyone) e as irradiações
gama que vêm da Terra?

Eu preciso, como Miguel lhes disse, que a irradiação gama vem também da Terra.
Ela vem do Núcleo Cristalino, mas ela vem também do que vocês tinham sobre a Terra, aparentemente há pouco tempo, como

‘radioatividade’.
As irradiações gama participam, portanto, da ação da Luz.

A diferença essencial entre a Luz e sua irradiação que vem do Céu ou da Terra, é que vocês têm as partículas fotônicas, montadas por
6, que formam um ‘hexágono’ com uma cauda de Luz que é a irradiação gama.

Vocês não podem se tornar borboleta sem tecer o casulo.
O casulo, ele se tece inicialmente com sua Consciência, pela Atenção, Intenção, Ética, Integridade e Vibração: primeira etapa.
Esta ‘etapa de Consciência’ (que vocês constroem por si mesmos e pelo Abandono à Luz) vai permitir às Partículas de Luz e às

radiações ionizantes virem a transmutá-los.
A Onda Galáctica é o que?
É a Luz e as irradiações.

O Sol, quando ele vai se transformar (e já se transformou), as irradiações Ultravioletas que vocês recebem, são Partículas de Vibração
que estão perto das irradiações gama.

Então, é claro, há quem vai dizer-lhes que as irradiações gama, isso destrói o corpo.
Mas, justamente, é o que precisa, não é.

Vocês não podem se tornar borboleta se vocês permanecem lagarta, é preciso ser lógico, em todo caso.
Então, é claro, há outros tipos de irradiações que não são da Luz, que são mais de forças involutivas, que nutrem os planos, não mais

astrais, mas os domínios ligados ao que é denominado ‘moradas infernais’.
Steiner denominou isso Arimã, ou seja, o Loup Fenris, isto é, as forças as mais opostas à Luz (*).

A irradiação gama é anterior a outro tipo de irradiação que é chamada de ‘alfa’ que, ela, é muito negativa [exemplos de elementos
radioativos que emitem radiações alfa são elementos pesados como o urânio, rádio e alguns poucos elementos mais leves. -
http://blogtecrad.blogspot.com/2010/05/revisao-de-fisica.html ].

Mas, como a Luz chega antes, vocês não têm que ter qualquer preocupação.
Quanto mais vocês forem ao casulo, menos a irradiação alfa (e os inconvenientes dessa irradiação) poderá atingi-los.
Mas atenção, porque, como vocês o sabem, o que se denomina Sombra utiliza sempre, para sua vantagem, o inverso.

Vocês têm exatamente o mesmo processo que está em curso.
Atualmente, vocês o sabem, desde as Núpcias Celestes, a Luz se verte sobre a Terra.

Miguel atingiu a Terra, Cristo também, e as forças da Sombra tentando, por todos os meios, recriar, de algum modo, uma ‘matriz astral’
e eles tentarão até o prazo final.

Como é que se recria uma matriz astral?
Pela ação/reação e pelo medo.

Então, se vocês têm medo, se vocês têm tristeza, vocês nutrem a matriz e a Sombra.
Não há alternativa.

Se vocês se abandonam à Luz e deixam as Partículas de Luz e as irradiações da Luz transformá-los, vocês não dão qualquer energia,
qualquer Atenção, qualquer Consciência às forças opostas à Luz.

É tão simples assim.
Cabe a vocês saber o que vocês desejam nutrir, em vocês e no exterior.

***
Pergunta: despertar às 3h da manhã tendo o corpo em catalepsia corresponde a que?

É o casulo que se tece.
Assim como não mais chegar a pensar de maneira coordenada, não mais lembrar-se de nada, sentir Vibrações, nesse momento,

http://blogtecrad.blogspot.com/2010/05/revisao-de-fisica.html


extremamente fortes, ou ao nível dos chakras, ou ao nível do 12º corpo (na ponta nasal).
É a criação da Unidade e do ‘Andrógino Primordial’.

E isso se acompanha, efetivamente, do que a personalidade poderia chamar de ‘incômodos’, ou seja, a incapacidade de movimentar o
corpo, momentos de catalepsia, momentos em que o cérebro não funciona mais.

Tudo isso é estritamente normal.
Isso vai muito bem.

***
Pergunta: eu sinto como balões nos ouvidos e na cabeça afundando no corpo.

Então, muitos de vocês notaram que, desde já algumas semanas, os sons percebidos nos ouvidos mudaram de intensidade e de
frequência.

Está perfeitamente correto.
Isso corresponde à chegada de Hercobulus e de seu conjunto de cometas que se dirigem para a Terra.

Tudo isso, o que vocês entendem agora, é o Som do Universo, é o Canto da Luz e isso se traduz por sons que se modificam.
Lembrem-se de que Maria ela disse que 3 dias antes dos ‘3 Dias’, vocês escutarão esse som, não mais somente em seu ambiente

próximo (os ouvidos e a cabeça), mas em toda a Terra.
E, naquele dado momento, vocês terão a surpresa de constatar que as pessoas que, até agora, não se interessaram pela

espiritualidade, de repente, em todos os lugares na rua, vão dizer: mas o que é esse som?
Naquele momento, vocês saberão que vocês poderão ir para casa se deitar.

É muito simples, mais uma vez.
Mas o som está em via, efetivamente, de chegar.

A magnetosfera está profundamente despedaçada, isto é, que o Arcanjo Miguel, durante a última penetração de Miguel no Sol, permitiu
(como ele mesmo o disse, no fim de fevereiro) produzir um processo Vibratório extremamente importante.

Ele próprio lhes disse que, doravante, ele era Cristo-Miguel porque a Vibração Cristo-Miguel (que corresponde, eu os lembro,
independentemente da Cabeça, ao chakra de enraizamento da alma e do Espírito) propicia a ignição do Coração e um Fogo

extremamente importante.
Esse Fogo Solar se traduziu por tempestades solares, como vocês as chamam, mas que, principalmente, desmontou, completamente,

a magnetosfera.
Não falta grande coisa para que a magnetosfera se desmorone totalmente.

Eu diria, uma pequena pancadinha, em escala cósmica.
Mas esta ‘pancadinha’, ela será provocada pela chegada de Hercobulus que tem diferentes nomes, agora.

Mas Hercobulus não vem só.
É uma armada, não é, de Arcanjos e também do que vocês chamam, eu creio, de ‘anã marrom’, ou seja, o companheiro, o gêmeo de

seu Sol, de nosso Sol, que foi separado pelas forças de falsificação.
***

Pergunta: eu vejo Seres de Luz mas eu não chego a me comunicar com eles.

Oh, querida amiga, é muito simples.
Há seres que tem necessidade de ir delicadamente.

Isso quer dizer que a primeira etapa, é vê-lo.
Mas, como no Estado de Ser, há muitos entre vocês que vivem Vibrações e catalepsias e eles dizem “é o momento” e eles sentem que
eles estão prontos para partir, mas eles não partem porque estão retidos por laços, nos tornozelos ou nos pulsos, vibratórios, porque

não é o momento.
Do mesmo modo que vocês percebem a Luz, do mesmo modo que vocês começam a entender a Luz, vocês começam a ver Seres de

diferentes Dimensões.
É a primeira etapa.

Mas se eles começam a lhe dizer “tenha um bom dia, como vai você?”, haveria uma emoção tal que a comunicação iria se interromper
imediatamente.

Vocês estão, não se esqueçam, do lado da Sombra, neste Mundo, ou seja, é preciso se habituar, progressivamente, à Luz.
E é esse processo que está em curso, atualmente.

Portanto, os Seres de Luz, no momento, vão se manifestar, preferencialmente, nos momentos em que vocês estão, ou à noite, ou em
suas camas, ou em via de dormir, ou em via de meditar.

Mas eles não vão agitar as mãos prontamente porque isso poderia lhes dar medo e então, de algum modo, romper esta Ascensão
Vibratória que está em curso.

Portanto, é um fenômeno de aclimatização que é perfeitamente normal.
***

Pergunta: haverá tempo de se transformar quando tudo estiver se acelerando?

Mas, isso irá cada vez mais rápido.
A aceleração, ela vai ser colossal.

Desde que vocês entraram, desde 28 de fevereiro, desde o início de março, uns e outro, vão ter que se preparar para ver as coisas
irem cada vez mais rápido, no exterior, mas isso não quer dizer que vocês, vocês devem ir cada vez mais rápido.

Pelo contrário, vocês devem ir cada vez mais delicadamente.
Isso quer dizer ir mais devagar e permitir à Luz dirigir, em vocês.

Obviamente, vocês estarão prontos.
Vocês estarão prontos, quer dizer que, paradoxalmente, o exterior se acelera e o Interior parece como se condensar e parar.

É um movimento que vai exatamente ao ‘inverso’ entre o que vocês observam na dissolução da matriz (que está em curso) e o que
acontece na re-criação do seu Ser de Luz.

De um lado, o movimento.
Do outro, a imobilidade que vai conferir, no último momento, a Liberdade total.

Mas, tranquilizem-se, isso ao que vocês dão sua Atenção concretiza-se em sua vida.
Portanto, se vocês gastam o seu tempo olhando as coisas que vão cada vez mais rápido, vocês arriscam, efetivamente, deixar o

mental prevalecer e levá-los a andar, de novo, de bicicleta e a pedalar cada vez mais rápido.
É nesses momentos que é preciso, ao contrário, interiorizar-se e deixar a Luz agir, totalmente.

***

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

(*) – ‘A Ilusão Arimânica’ – RUDOLF STEINER (27.10.1919):
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/a-ilusao-arimanica-rudolf

***
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Pergunta: pode nos falar dos animais que são imitações cômicas de criação?

Oh, simplesmente, vocês têm variedades infinitas de animais sobre esta Terra.
Algumas são criações luminosas.

Outras foram ‘imitações burlescas’ que não existem nas outras Dimensões.
Por exemplo, os felinos.
Por exemplo, as baleias.

Por exemplo, os golfinhos que são, nos outros mundos, Consciências extremamente evoluídas, não estando em corpos de carbono,
mas em corpos cuja morfologia e estrutura sutil de Luz correspondem exatamente ao que vocês, ao que nós, teríamos sobre a Terra.

Por exemplo, os golfinhos que vêm de Sirius, por exemplo, os leões, os leoninos que vêm de Arcturius, etc., etc..
E, em relação a isto, vocês têm outras imitações cômicas que foram implantadas durante a falsificação.

Vocês têm, por exemplo, um símbolo que não é uma raça propriamente falando: não há povo, por exemplo, das abelhas, mas as
abelhas, como vocês o sabem, estão relacionadas ao Cristo.

É um símbolo que, durante minha vida, eu adorei profundamente.
E vocês têm, sobre isto, uma imitação cômica: é a vespa.

Portanto, vocês veem, há criações que se concretizaram, de alguma forma, sobre esta Terra.
Vocês têm presenças que são muito mais evoluídas que o ser humano, ainda, sobre a Terra (os golfinhos, as baleias que vêm de

Dimensões muito superiores ao homem, hoje, sobre a Terra), e que, de certa maneira, aceitaram ser “prisioneiros”.
Porque, eles, eles não são prisioneiros, eles têm ainda sua multidimensionalidade, apesar da falsificação.

Eles são almas livres.
E, hoje, estes povos desaparecem da Terra.
É o momento da volta para casa, para eles.

Então, vocês veem, aí também, vocês podem adotar o olhar da ‘lagarta’ que vai chorar porque os golfinhos e as baleias se vão, ou o
olhar da ‘borboleta’, ou seja, da Alegria de ver essas Consciências retornar ao seu mundo de origem e não mais precisar criar

estruturas de carbono em meio a esta falsificação.
***

Pergunta: o que responder a perguntas sobre a morte dos animais, por exemplo?

Que o momento chegou de deixar a Terra.
De fato, não são vocês que deixam a Terra, é a Terra que deixa vocês, não é absolutamente a mesma coisa.

Porque a Ascensão da Terra é concomitante e pré-requisito para a Ascensão da humanidade.
Agora, não há nada a responder.

A única maneira verídica de estar na Unidade e no Abandono à Luz é manifestar, si mesmo, este Abandono à Luz.
Porque uma pessoa que vai fazer uma pergunta como essa, é alguém que tem muitas dúvidas.

As dúvidas, elas estão sempre na cabeça, no mental.
Então é necessariamente alguém que não vive as Vibrações, porque àquele que vive as Vibrações do Coração, basta se alinhar no

Coração para não ter qualquer dúvida porque tudo está aquiescido, tudo está integrado, na Luz Una.
Assim, é a ‘dissolução’ da Ilusão.

Então, é claro, àquele cuja única realidade é este mundo, vocês não irão dizer-lhe que é uma Ilusão.
É a melhor maneira de não recair na Dualidade porque vocês iriam provocar reações.

Então, a única maneira de responder é entrar em Vibração, entrar em Unidade e dizer o que vocês querem, mas sob a influência da
Luz e não sob a influência da Dualidade mental ou da ação/reação, porque isso iria afastá-los, inexoravelmente, da Luz.

Vocês irão constatar, em seus ambientes próximos, que as pessoas que não estão preparadas para viver esta transformação que está
em curso vão, não unicamente negar o que está em andamento, mas agredi-los, inteiramente, porque, para eles, vocês são palhaços.
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A Luz não existe para eles.
A única luz é a luz do dia.

A Luz é algo que eles não podem nem conceber, nem aceitar.
Há já muito tempo, eu falei das 2 humanidades que se separam.

A humanidade é Una, mas é preciso deixar a liberdade do outro que rejeita a Luz.
O que é que vocês querem fazer?

Vocês não poderão jamais convencê-los com as palavras.
Mesmo quando vocês irão ver coisas em seu céu, muito mais importantes do que o que é visto atualmente (que isso sejam as

Embarcações, as ondas de OVNIs que houve, de Vegalianos, as 3 fases sucessivas) vocês têm pessoas que não querem mesmo ver.
Está no céu, mas ele não veem.

Por quê?
Porque eles olham para ‘outros’ lugares.

As pessoas estiveram tão condicionadas a viver a vida a mais banal e a mais vacilante que seja (que as preenche de emoções e que
vai lhes permitir correr atrás do dinheiro, correr atrás da segurança) que elas rejeitarão ver a Luz.

Então, o que é que vocês podem fazer para estes seres?
Se vocês tentam dialogar com eles, vocês sairão de seu estado Vibratório e de sua Unidade.

Não é assim que vocês irão ajudá-los, não é?
Então, é preciso respeitar a liberdade.

Vocês podem apenas estar na Vibração, mas, mesmo estar na Vibração, se vocês sobem muito em Vibração, vocês irão encontrar
pessoas que vão entrechocar com seu estado Vibratório, que vão se sentir muito mal porque, para elas, vocês estão loucos.

Então, vocês estão loucos?
Para eles, sim.

Ao passo que vocês sabem que vocês estão na Verdade da Vibração, que vocês ‘transcenderam’ (por alguns lados, pelas Núpcias
Celestes, pela ativação das Lareiras) um nível ilusório.

Mas, aquele que está na Ilusão, não é lhe dizendo que ele vive uma ilusão que ele vai sair da Ilusão, pois apenas a Vibração faz sair da
Ilusão.

Isso não é uma crença.
Vocês veem, é um ‘paradoxo’, ou seja, vocês não podem levar ninguém aí onde vocês estão.

Isso faz parte da liberdade.
Portanto, evitem entrar nas palavras e nas discussões porque, não somente, não levará a nada, mas vocês serão, literalmente,

aspirados, ao nível Vibratório, para níveis onde não há mais Luz.
E isso (vocês todos o constataram ao redor de vocês), pessoas que vão tentar levá-los a lugares ou a Vibrações onde vocês não

querem mais estar.
Ora, o problema é que o ser humano tem o hábito de falar.

Portanto, se alguém lhes perguntar em relação a algo, com seu bom Coração Vibratório, vocês irão tentar explicar.
Mas vocês irão se confrontar com repulsas cada vez mais violentas.

É exatamente o que foi previsto quando eu disse que, durante este período, vocês teriam ‘delírios’ cada vez mais significativos.
Vocês observam ao redor de vocês e isso é apenas o início.

***
Pergunta: as partidas em massa poderiam acontecer sem dor?

O que é dor?
A dor é a oposição à Luz.

Quando não há oposição à Luz, (ou seja, quando há saída da Dualidade e entrada em Unidade), a dor não pode existir.
Então, a dor está ligada à ‘ação/reação’.

E isso será a mesma coisa para qualquer Consciência: ou ela estando em oposição, ou ela estando na aceitação.
Isso não pode acontecer de outra forma e é já muito ameno o que acontece hein, em relação (se vocês relerem, por exemplo, as

profecias que foram dadas por São João) a outros profetas que haviam anunciado coisas aterradoras.
Se a Atenção se coloca na dor, vocês viverão a dor.
Se a Atenção se coloca na Luz, vocês viverão a Luz.

Há apenas o olhar separado que vislumbra a dor porque a dor é uma emoção.
Mas, enquanto emoção, não há Unidade, é impossível.

A emoção é ‘ação/reação’.
Ela faz parte da falsificação, inteiramente.

Vocês não podem se estabilizar no Coração e viver a Unidade do Coração e o Fogo do Coração enquanto há em vocês emoções.
Isso não é possível.

Mas a Luz contribui para fazê-los acolher ainda mais Luz, para se abandonar ainda mais à Luz.
Mas o que vocês querem fazer pelos seres que se opõem à Luz?

Porque a Luz é desconhecida deste mundo.
E se lembrem de respeitar a liberdade de cada um.

A dor, ela não segue vocês na outra vida.
A dor, ela não segue vocês nos Mundos Unitários.

Ela faz parte, irremediavelmente, desse mundo.
Aí também, é um processo de desidentificação por vocês mesmos.

Mas, aquele que está mergulhado e imerso na dor, vocês acham bonito lhe dizer que ele precisa sair da dor, o que é que isso vai
mudar?
Nada.

Apenas por sua elevação Vibratória, individual e coletiva, como Miguel lhes disse, que vocês irão liberar esse mundo e aliviar o peso
do sofrimento.

Mas, vocês devem, para isso, ir vocês mesmos para sua própria leveza e não se submeter às forças da Dualidade (o medo, a tristeza,
as emoções, a ação/reação, a vontade de fazer o bem para escapar do mal) que os prende sistematicamente à matriz.

A Unidade é um estado de Consciência que se vive pela Vibração do Coração e não pela cabeça, jamais.
A cabeça é o pior obstáculo.

O intelecto, a razão que lhes serviu para evoluir nesse mundo, é o pior obstáculo para aceder à Unidade.
Não é à toa que os modelos orientais insistiram em técnicas que permitem, inteiramente, afastar o mental.

Isso é muito importante.
***

Pergunta: estar em estado hipnótico lendo uma canalização corresponde a quê?

E bem, isso quer dizer que o objetivo foi alcançado.



Lembrem-se de que, mesmo quando eu faço longas frases, obviamente, há quem vai captar as palavras e permanecer nas palavras e
outros que irão além mesmo do significado das palavras para penetrar diretamente na Vibração.

Então, os suportes, mesmo do papel escrito, carregam a mesma Vibração, isto é, que vocês podem, por exemplo, ler o que foi
retranscrito do que eu disse durante minha vida.

Isso não quer dizer que vocês vão entrar em Vibração.
Mas, agora, se vocês leem o que eu disse, aí, nesses anos (que isso seja o Arcanjo Miguel ou eu mesmo ou não importa quem) vocês

irão, cada vez mais facilmente, entrar na Vibração.
Isso prova, simplesmente, que vocês estão abertos à Vibração.

E outros vão ler dizendo: “mas não é possível que esse seja Miguel” porque eles estão no ‘mental’ e, portanto, na discriminação e eles
não estão abandonados à Luz.

Vocês podem muito bem se colocar diante de um texto (as palavras que eu disse ou que disse Maria), sem mesmo o ler, vocês viverão
as mesmas energias porque o que predomina é a Consciência e não as palavras.

As palavras são um álibi.
Isso não quer dizer que se diz tolices, hein, não é isso.

***
Pergunta: ter seu corpo acima de si mesmo se deslocando corresponde a quê?

É exatamente o processo que está em via de acontecer.
Como eu lhes disse, os sons nos ouvidos se modificam, as percepções das Coroas Radiantes são amplificadas, os Novos Corpos se
tornam cada vez mais ativos e a impressão de se deslocar (que isso seja no sentido alto/baixo ou baixo/alto ou lateralmente, que isso
seja em pé ou deitado ou sentado) traduzem ‘oscilações’ que ocorrem, no momento atual, sobre a Terra porque a Terra, ela dança um

pouco, não é.
Ela prepara fisicamente seu basculamento e sua elevação e, portanto, sua Ascensão.

E vocês, vocês estão conectados ao Céu e à Terra.
O corpo que vocês habitam é constituído de partículas desta Terra.

E a Terra está em via de viver sua Ascensão.
É agora.

Isso, Maria lhes disse.
Portanto, é normal que vocês participem, vocês também, por sintomas amplificados ou novos (que não são o reflexo de qualquer

doença ou de qualquer desequilíbrio), de um novo equilíbrio que está em via de se estabelecer, em outra Dimensão.
Todas as pessoas que, entre vocês, vivem as Coroas Radiantes, que vivem essas Vibrações, esses Fogos, esses calores na cabeça,

no Coração, os sons nos ouvidos, vocês estão já na 4ª Dimensão e vocês estão próximos da 5ª.
Isso é iminente.

Nós lhes dissemos e repetimos desde algumas semanas, de maneira intensiva, não é.
***

Pergunta: qual atitude ter frente a pessoas que solicitam ajuda mas que são portadoras de vibrações contrárias à Luz?

Então aí, caro amigo, eu poderia dizer que a resposta é profundamente diferente conforme cada pessoa.
O que eu posso dizer, de uma maneira mais geral, é que, nestes casos, o importante, para vocês que estão na Vibração do Fogo do
Coração, na Vibração da Unidade, em fase pré-ascensional (vocês empreguem as palavras que vocês desejam, mas, em todo caso,

em um estado diferente), a melhor ajuda é ‘não recair’ na Dualidade.
Isso não quer dizer que é preciso se afastar dessas pessoas porque há uma ‘razão’ se elas vêm a vocês, que sejam os familiares, que

seja no trabalho de terapeuta (para aqueles que têm ainda um papel na terapia).
Será, precisamente, de ser capaz de ajudar pela Irradiação do que vocês são e não mais pelas palavras, e não mais por técnicas.

Aí também, se isso lhes chega, é que vocês têm que realizar um aprendizado em relação a isso.
É muito importante.

Mas, ainda uma vez, cada caso deve ser adaptado.
Mas a linha geral é: atenção para não recair na ‘ação/reação’, atenção para não perder a Vibração.

Permanecendo na Vibração e na Irradiação da Luz, ou vocês irão ajudar o outro porque ele acolhe, ele também, o que vocês emanam,
ou ele lhes pediu a ajuda e ele vai compreender que vocês não podem nada lhe dar porque ele próprio recusa a Luz, mesmo se ele não

pode admitir isso.
Certamente, vocês têm pessoas que vão reivindicar a Luz e que estão persuadidos de estar na Luz, mas eles estão na luz do ego.

Eles estão na Ilusão da Luz (se vocês querem o denominar a Ilusão Luciferiana ou como o desejarem).
Eles podem mesmo sentir as energias, mas eles não sentem as Vibrações.

Eles não têm o Fogo do Coração e ainda assim são Irmãos e Irmãs, mas eles não abriram ainda esta qualidade Vibratória.
E, lembrem-se, vocês não sabem a quem vocês têm que fazer exceto se têm a Visão além da Ilusão, ou seja, penetrar a Essência do

Espírito à frente de vocês.
Mas admitam que isso é muito raro.

Vocês já têm muita dificuldade para se encontrarem, sua própria Essência, vocês mesmos, não é, porque o mental chega, porque as
emoções podem invadi-los, porque vocês são confrontados a situações difíceis, profissionalmente, afetivamente, com os filhos, etc.,

etc..
Então há um amontoado de circunstâncias, em suas vidas, que estão aí para ‘incitar’, para ver se, realmente, vocês irão para a Luz ou

se vocês retornam à Dualidade.
Portanto cabe a vocês continuar a elevar suas Vibrações e, neste caso, quanto mais vocês elevam suas Vibrações, ou o outro vai

aceitar a ajuda da Luz que vocês emanam, ou ele vai se afastar de vocês.
E ali não tem outra solução, exceto recair na Dualidade e entrar na confrontação e no delírio.

É este desafio que está à frente de vocês, agora.
Agora, para aqueles de vocês que vivem as Vibrações, vocês conseguiram, momentaneamente ou para sempre, estabelecer certa

lucidez Unitária, eu diria.
Mas, em suas vidas, de acordo com o que vocês são vocês irão ser confrontados (por exemplo, por um cônjuge, por exemplo, por um

filho, por exemplo, em relação a um trabalho ou ainda a uma agressão) a um ‘desafio’.
O desafio tem apenas por objetivo colocarem-se a questão: “será que eu permaneço na Unidade, será que eu permaneço na Vibração

ou será que eu recaio na Dualidade?”
Então, obviamente, o mental pode atuar jogando com as virtudes sociais, jogando com as virtudes humanas, de empatia, de carisma.

Mas cabe a vocês saber aonde vocês querem ir.
***

Pergunta: enrijecimentos musculares do pescoço estão relacionados com essas evoluções?

Não, isso são resistências à Luz.
Quer dizer que houve um processo de Abandono à Luz, mas vocês têm, às vezes, cabeça dura que recusa deixar passar

completamente a Luz para o Coração.



É a zona de Passagem, lembre-se, que vocês passaram durante o mês de dezembro.
Há quem tenha ‘resquícios’ a superar.

***
Pergunta: fazer jogos como palavras cruzadas, sudoku, fazem trabalhar o mental?

Não, pelo contrário.
Isso teria tendência, antes, a reduzir.

Cabe bem compreender que, quando se fala do mental, fala-se de questionamentos e de interrogações que os remete,
sistematicamente, a escolhas.

Mas jamais se disse, ninguém jamais disse, que vocês devem parar as atividades mentais que, justamente, os afastam do mental.
Fazer palavras cruzadas, fazer sudoku, ir jogar, é a melhor maneira (ou pintar, para alguns) de esvaziar o mental, quer dizer o mental

questionador, aquele que duvida, aquele que está no medo, aquele que está na Dualidade.
E depois, há quem nada mais possa fazer, mesmo palavras cruzadas extremamente fáceis.

Aí, é diferente para cada um.
Há quem não consiga mais alinhar 2 pensamentos.

Eles estão “tolamente” olhando o Sol, sem se mover.
Estes, eles estão na Unidade.

Então, visto do exterior, para aquele que está na Dualidade, eles vão tratá-los de todos os nomes.
Ainda uma vez: olhar Interior ou olhar exterior.

***
Pergunta: acordar à noite e não poder abrir os olhos, corresponde a quê?

São geralmente retornos, mais ou menos conscientes, de outras esferas Vibratórias.
Vocês todos vivem (aliás, as questões vocês as comprovam) estados incomuns, que isso seja nas meditações, que isso seja em suas

noites, que isso seja no que vocês percebem.
Isso faz parte de sua própria transformação Interior.

***
Pergunta: qual o papel da mulher nesta nova Terra?

Mas primeiramente, quem lhes disse que, na nova Terra, haverá mulheres e homens?
Haverá ‘polaridades’.

Não haverá mais sexo, no sentido em que vocês o entendem.
Então, fazer esta pergunta pressupõe que na nova Terra, haverá ainda uma vida como vocês a conhecem.

Mas isso é impossível.
Aqueles que imaginam que a Ascensão vai ver uma nova Consciência emergir sobre esta Terra, onde todo mundo vai ser belo, todo

mundo vai ser gentil, é uma ilusão.
A 3ª Dimensão, para a Terra, não existirá mais de modo algum.

Ela será totalmente grelhada pelo Planeta-Grelha, isto é, pela Luz do Sol.
E a nova Dimensão da Terra não pode ser, mesmo, imaginado em suas concepções.

Portanto, na nova Terra, não há mulheres e não há homens.
Há polaridades.

Nós temos polaridades, nós, Melquizedeques, mais de natureza masculina, mas nós temos alguma masculinidade, mesmo se nós
temos barbas, não é.

Agora, são aspectos Vibratórios.
A imagem que eu dou para mostrar não é a forma que eu tenho na 11ª Dimensão.

Compreendam bem que a interdimensionalidade é não mais estar limitado a uma forma nem a um espaço.
Quando há retorno à multidimensionalidade e à Unidade, vocês estão em uma forma mutável e vocês estão em um espaço mutável.

Vocês estão às vezes aqui e às vezes aí.
Vocês são às vezes esta forma e às vezes uma outra forma.

Então, para os seres que estão encarnados, tem-se muita dificuldade para imaginar como isso pode ser, é claro, já que não se pode
imaginá-lo.

Isso se pode apenas viver.
Portanto, imaginar uma sociedade dita ‘matriarcal’ é uma ilusão já que não haverá mais sociedade.
A sociedade é o conjunto da Unidade, é o conjunto dos Universos e é o conjunto das Dimensões.

Não haverá mais limitação, nenhuma, e é muito difícil conceber porque, neste mundo, justamente, tudo é limitado.
Vocês são limitados desde o nascimento até a morte.

Vocês são limitados por uma ‘forma’.
Vocês habitam um corpo.

Mas, quando vocês são multidimensionais, vocês não habitam um corpo, vocês habitam uma multidão de Dimensões e uma multidão
de corpos.

Dessa forma, dificilmente se pode raciocinar, em termos lineares humanos, sobre uma sociedade melhor, matriarcal.
Isso não existe.

Ao menos, não aqui.
***

Pergunta: por que a humanidade passa por catástrofes naturais para aceder à Unidade?

Então aí, querida amiga, o que você denomina catástrofe, nós, do nosso ‘ponto de vista’, chamamos de Liberação.
Há apenas o olhar dividido que chama isso de catástrofe.

O que é uma catástrofe?
O fato de dissolver a Ilusão vai dar-lhes a aparência de uma catástrofe.

Mas, para nós e para vocês, para aqueles que estão na Unidade, é uma Liberação total.
Há apenas a visão da lagarta que denomina isso catástrofe e que sofre porque a lagarta não quer morrer.
Hoje, isso não é uma morte, é uma Liberação, mas, para isso, é preciso aceitar que a lagarta deve morrer.

Vocês não podem ser borboleta e ser lagarta.
É possível para alguns de vocês que viajam no Estado de Ser e que vivem os 2 estados.

Mas, para o conjunto da Terra, a Liberação acontece pelo que vocês poderiam chamar de catástrofes ‘inimagináveis’.
E será que é uma catástrofe?

Do ‘ponto de vista’ humano, sim.
Do ‘ponto de vista’ da Unidade, isso se denomina Liberação.

Se não há liberação (isto é, se a matriz se reformasse como aconteceu a cada 50.000 anos) naquele momento, poder-se-ia falar de
catástrofe, porque depois, isso começa novamente.



Mas aí, é uma Liberação.
Todas as almas que são liberadas hoje (exceto aquelas que querem a todo preço estar em um corpo de carne para ver o que vai

acontecer), a maioria é liberada integralmente.
Portanto, é uma questão de ‘ponto de vista’.

O que você chama de catástrofe, nós, nós chamamos de Liberação.
A Terra vai se expandir passando à sua nova Dimensão.

Ainda uma vez, tudo depende do ‘ponto de vista’ e unicamente do ‘ponto de vista’ da Consciência.
Agora, vocês são livres para decidir permanecer na Ilusão, mas vocês irão na 3ª Dimensão em outros lugares.

A Terra, ela, não se importa com gesticulações daqueles que rejeitam sua Ascensão.
Ela ascensiona independentemente do que os humanos tenham decidido.

Lembrem-se de que a catástrofe, do ponto de vista ‘limitado’, não é a ação da Luz.
É precisamente a resistência à Luz que faz isso.

***
Pergunta: por que a humanidade não passa facilmente nas outras Dimensões?

Por uma razão muito simples, querida amiga, isso de denomina o ego.
Enquanto há o ego, há sofrimento.
Enquanto há o ego, há resistência.

O ego está limitado a esta Dimensão.
A personalidade existe apenas nesta Dimensão.

Portanto, enquanto há identificação à personalidade, há identificação ao ego e há traumatismo.
Porque o ego é a negação da Luz.

Ainda uma vez, é uma questão de ‘ponto de vista’.
O que é denominado traumatismo, pelo ego, é chamado de Liberação e leveza ao nível do Estado de Ser.

Portanto, é uma questão de ‘ponto de vista’.
Agora, o traumatismo existe apenas quando não há Abandono à Luz.

E vocês não podem forçar ninguém a se tornar Luz.
Há seres que têm necessidade, Consciência que têm vontade de experimentar este aspecto de dissociação e de forças de atrito,

denominadas ação/reação.
É sua liberdade, não?

Mas este Mundo, esta Terra, não participará jamais das forças de dissociação.
***

Pergunta: qual é relação entre a respiração do Coração e a respiração dos tecidos?

Nenhuma.
É a respiração do Coração que permite às Partículas Adamantinas, durante os protocolos de alinhamento que vocês vivem, fazer

difundir esta Luz no interior dos tecidos.
A respiração do Coração se traduz por uma passagem da respiração pulmonar clássica para uma respiração cardíaca e tecidual, quer

dizer que vocês não respiram mais pelos pulmões, mas diretamente pelas células.
É o que Sri Aurobindo chamou de Supramental.

***
Pergunta: na escala do Espírito, a falsificação teria tido algum interesse?

É um grande problema filosófico.
O interesse é para o conhecimento dos mundos em carbono, mas absolutamente não ao nível da Unidade onde tudo é já ‘perfeito’.

As memórias individuais das encarnações não têm qualquer sentido, ao nível dos Mundos Unitários.
O interesse é talvez um interesse coletivo de compreensão de certas forças ao nível da matéria em carbono.

Eu falo não dos mundos falsificados, mas da matéria em carbono porque vocês sabem que a matéria em carbono, a 3ª Dimensão,
existe também de modo unificado.

Há estruturas em carbono que são livres.
As baleias, mesmo presentes sobre esta Terra, conseguiram manter uma conexão com a Unidade, como os Crânios de Cristal, como

o Cristal Azul, do que já se falou, sobretudo Miguel, não é.
E, da mesma maneira (para a maioria das Consciências confinadas em um corpo), quando vocês reencontram seu Estado de Ser, a

memória de suas vidas passadas individuais será dissolvida.
Ela não tem qualquer interesse em sua multidimensionalidade.

Então, realmente, as forças de compressão da matriz foram tão fortes que algumas Consciência puderam engrandecer em Luz, em
meio a esta falsificação.

Mas a Luz cresce dela mesma quando vocês são multidimensionais.
Não há mesmo necessidade de romper esta multidimensionalidade.

***
Pergunta: como alcançar o Estado de Ser quando não se sente mesmo as Vibrações?

É impossível.
Lembrem-se de que também os primeiros serão os últimos, de que os últimos serão os primeiros.

Há Seres que não percebem ainda a Vibração porque têm destinos específicos.
Mas mesmo os Seres que vieram nos ver, uns e outros, não vibram a Vibração e, ao final de certo tempo, aqueles que não vibram a

Vibração, para eles, isso não é a Verdade, obviamente, já que eles não a vivem.
Portanto, não há forma milagrosa.

Há pessoas que vão fazer, como vocês denominam isso, protocolos sem parar e que jamais vão perceber uma Vibração e outros que
vivem Vibrações sem jamais ter feito o que quer que seja.

Vocês têm, sobre a Terra, hoje, multidões de seres humanos que percebem o Canto da alma, os sons, que percebem o Fogo do
Coração.

Há mesmo, entre eles, os que estão talvez persuadidos de estar ‘enfeitiçado’.
Eles vivem, entretanto, a Vibração Unitária.

Mas, pouco a pouco, esta Vibração Unitária transforma a visão da Consciência e transforma a Consciência.
Mas a Consciência é Vibração.

Há ‘marcadores’ da transformação para a Unidade e para o Estado de Ser.
Sri Aurobindo, quando era São João, no Apocalipse, disse: “haverá muitos chamados, eles serão marcados na testa”.

É a ativação das primeiras Estrelas da Coroa Radiante da Cabeça.
Os mais avançados, entre vocês, já bascularam o ponto da Estrela AL, para baixo.

Eles estão em ressonância final, eu diria, pelo ‘canal cristalino’ que une a boca e o 11º Corpo ao Coração e eles vibram mais na zona



da aresta do nariz [o dorso nasal é formado por uma aresta e por duas paredes laterais -
http://www.rinoplastia.eu/pt/200_anatomia_topografica.htm ].

A transformação alquímica, para eles, está quase totalmente terminada.
E depois, há outros que não vivem Vibrações.

Mas lembrem-se de que não há qualquer obstáculo para a Vibração da Consciência atualmente.
Não há karma que retenha, não há idade que retenha, não há déficit mental ou físico que retenham.

Há apenas a consciência que, a despeito, às vezes, de suas afirmações, não está pronta para se abandonar à Luz.
É um mecanismo extremamente preciso.

Vocês têm personalidade que estão prontas para se abandonar a outra coisa que elas mesmas e outras que não estão prontas.
Por medo, talvez.

Muitas vezes, aliás, é o medo, o medo de perder este corpo, o medo de perder esta identidade Ilusória.
Mas lembrem-se, com o ‘choque’, isso vai mudar.

***
Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu Amor e toda a saudação dos Melquizedeques.
Quanto a mim, eu lhes dou todas minhas Bênçãos, todo meu Amor e eu lhes digo certamente até muito em breve.

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

************
Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=946
20 de março de 2011

(Publicado em 22 de março de 2011)
***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110328_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, e em primeiro lugar, apresento-lhes todas as minhas bênçãos e nós vamos, se vocês quiserem, fazer

como de costume.
Nós vamos partilhar juntos e ver se vocês têm perguntas para mim.

***

Pergunta: quando encontramos a Consciência ou o Corpo de Estado de Ser, nós reconhecemos
isso?

Então aí, caro amigo, é claro.
O problema não é o reconhecimento porque isso faz parte, até mesmo, da Ressurreição.

A um dado momento, cada um será colocado frente ao seu próprio Corpo de Estado de Ser.
Não pode ali haver qualquer dúvida sobre o que vocês são, neste nível.

A única dificuldade, se pudermos assim falar, corresponde a que, para alguns, haverá defasagens existindo
Vibratoriamente.

O Corpo de Ressurreição será apresentado.
Alguns poderão ali se estabelecer de maneira permanente e outros não.

Mas não há qualquer dúvida possível sobre o reconhecimento desse Corpo de Estado de Ser, é claro.

***

Pergunta: como desenvolver o que é chamado de visão da borboleta?

Tornando-se borboleta.
Não há alternativa, ou seja, unicamente pelo Abandono à Luz.

O.M. AÏVANHOV - 28 de março de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110328_-_OMA.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A partir do momento em que a Consciência começar a penetrar nas esferas da Unidade, do Estado de Ser, a
Vibração da Consciência se estabelece no Coração, isto é, quando há, como dizer, uma transubstanciação da

personalidade.
É uma rendição sem condição à Luz.

Caso contrário, isso não é possível, pois o ser humano é constituído e evolui sempre em meio ao ego e à
personalidade que está separada, fragmentada, dividida.

Quando ela leva o seu olhar a uma situação, a uma pessoa, antes mesmo de estar consciente do que
acontece, é sempre o ego que dita as condutas, os comportamentos e então, o que vocês denominam, na sua

linguagem, a visão da lagarta.
Adquirir a visão, na sua linguagem, da borboleta, necessita de abandonar-se à Luz.

Isso foi desenvolvido longamente, agora, há dois anos, pelo Arcanjo ANAEL, não é? (1)
Tudo isso necessita do aparecimento de Vibrações no corpo.

Isso não é uma visão da mente, isso não é tampouco uma imagem, isso não é tampouco uma projeção, isso é
um ‘estado de Consciência’ e este estado de Consciência não pode ser desencadeado pela personalidade.

Ele aparece e se manifesta quando a personalidade é, justamente, abandonada à Luz, ou seja, quando não há
somente modificação das concepções de vida, em geral, e da Consciência, mas quando há efetivamente esta

transformação real, vivenciada Vibratoriamente, da Consciência.
Isso não é possível de outra forma.

***

Pergunta: durante a sessão de alinhamento, eu senti um calor se espalhar por todo o corpo,
embaixo, à direita, à esquerda, para a pélvis e acima, à direita, no nível da cabeça.

Então aí, cara amiga, é preciso não se perder nos significados do que se sente.
A Consciência é Vibração.

Hoje, todos vocês vivem percepções Vibratórias que são eminentemente diferentes.
Agora, o que vocês denominam percepções, isto é, as sensações das suas próprias Vibrações, podem ser

profundamente diferentes para cada um.
A mesma Vibração pode ser captada, por uma pessoa, como calor e, por outra, como frio, não é.

Se vocês forem fundo no significado, vocês perdem, como disse MARIA, a própria Essência do significado,
isto é, que não é pelas palavras que vocês irão explicar.

Vocês podem ler todos os circuitos do mundo sem vivê-los.
O importante não é senti-lo.

O importante são os efeitos da Vibração sobre a Consciência.
Portanto, há todo um novo mecanismo que vocês devem adotar, que nós começamos a reiterar.

A Vibração é uma coisa.
A Luz tem efeitos profundamente diferentes.

O resultado desses efeitos profundamente diferentes decorre diretamente da Inteligência da Luz, ou seja, a
Luz irá ali onde for necessário, os circuitos novos que vocês irão sentir correspondem a funções novas.

Vou tomar um exemplo que você vai compreender imediatamente.
Por exemplo, você tem uma mão, ela se move.

É como se você me perguntasse qual é o músculo que faz mover o polegar.
Não há estritamente nada a fazer.

O importante é que isso acontece e que corresponde a uma função, não é.
O importante não é a análise das suas próprias percepções, isso é diretamente qual é a consequência

Vibratória, a consequência sobre a Consciência, do que vocês vivem.
Então, obviamente, muitos seres notaram, durante a Passagem da garganta, para aqueles que a efetuaram, que

houve muitos fenômenos dolorosos, físicos, que ocorreram.
São pessoas que tiveram dor de dente, são pessoas que tiveram dor de garganta, são pessoas que tiveram

tosse, são pessoas que tiveram dor nos membros superiores.
Tudo isso está ligado à Passagem.

E lembrem-se do que nós dissemos, uns e outros: o que acontece no nível do corpo físico não é nem uma
cristalização, nem uma patologia, mas, bem mais, um processo de derivação da Luz permitindo à Luz se

instalar.
Dessa maneira, é preciso sair, se vocês quiserem, dos mecanismos habituais da consciência fragmentada que

deseja sempre reagir na ação / reação, isto é: “eu percebo isso, eu vejo isso, acontece isso, o que isso quer
dizer?”

Isso, é ação / reação.
E é sempre o mental que está aí envolvido.



Vocês não podem viver o Abandono à Luz na totalidade, como vai ser proposto dentro de pouco tempo, se
vocês estiverem se perguntando o que acontece com vocês ao invés de vivê-lo.

É exatamente o mesmo processo.
Cada vez mais, é preciso ter confiança total na Luz.

Isso está além da fé.
Quando vocês confiarem na Luz, a Luz apenas pode levá-los para a Luz.

É tão simples assim.
Ao contrário do ego que sempre os deixa ensombrecidos.

***

Pergunta: por que eu não consigo mais trazer para baixo a Energia que eu sinto na cabeça?

Oh, caro amigo, isso não é um bloqueio.
Simplesmente, como isso foi dito, ontem, por MIGUEL, vocês estão em um processo de alinhamento e

de sobreposição dos Éteres, ou seja, de Vibrações Etéreas que haviam sido dissociadas pelas forças de
separação, não é ?, e que são componentes eletromagnéticos ligados a Nibiru, mas disso, vocês sabem.

O que acontece aí, agora, há vários dias, para aqueles que estão adiantados, é que a Energia, efetivamente,
tende a subir novamente e a se manifestar muito mais facilmente no nível da Cabeça do que no nível

do Coração.
Isso não quer dizer que vocês perderam a Vibração do Coração.

Isso quer dizer que as Forças Etéreas que estão em via de fusão, atualmente, é exatamente o mesmo
processo que ocorre pela fusão nuclear que vocês têm atualmente em vários locais, não é ?, e não unicamente

no nível do manto terrestre, mas também, na profundeza e no cosmos e no Sol.
Tudo isso participa do mesmo processo.

E há uma Vibração, hoje em dia, que se impacta muito fortemente no nível da Cabeça, na sua parte posterior,
sobre o trajeto que é denominado OD / ER, ou seja, é a limpeza das últimas memórias.

Vocês têm, sobre o segmento de Luz OD / ER, três coisas.
Vocês têm, primeiro, a Vibração da Alma e a cor da Alma.

A Alma é transfigurada, neste momento, pela Vibração do Espírito, o que explica essas percepções.
Em segundo lugar, vocês têm, nesta zona, entre o ponto OD e o ponto ER, o painel de controle, o console de

controle dos chakras principais do corpo.
E em terceiro lugar, e este é o elemento mais importante, a Passagem da

garganta que foi vivenciada no final do ano passado, a qual corresponde a uma
faxina da primavera que está em curso (outono, no hemisfério sul) e que

corresponde ao cerebelo.
O cerebelo é a sede de todas as memórias de suas vidas passadas, dos traumas

vivenciados, das experiências de vida.
Tudo isto está para ser limpo e, portanto, há, efetivamente, um afluxo de Energia,
talvez para muitos de vocês, mais intenso, neste momento, no nível da Cabeça.
Para outros, isso vão ser outros pontos, mas, de maneira privilegiada, há efetivamente percepções Vibratórias

extremamente fortes nos trajetos que estão em via de se limpar, por assim dizer.
Assim, não há que se preocupar.

Agora, como lhes disse SRI AUROBINDO, vocês podem muito bem ficar de frente para o Sol diretamente,
pela manhã, no crepúsculo, principalmente na primeira parte do dia, para receber no peito as Partículas

Adamantinas e para tranquilizá-los quanto à qualidade do seu Coração.

***

Pergunta: como se desidentificar da dor e do medo da dor?

Então aí, caro amigo, isso pede respostas mais de natureza médica ou energética.
Agora, a partir do momento em que se penetra nas esferas da Unidade (talvez no início, quando é intermitente),

quanto mais se for para este Abandono à Luz, torna-se mais fácil de dissociar-se da dor e de dissociar-se,
sobretudo, do medo da dor, pois o medo da dor, que queiram ou não, é um processo que existe no nível
mental e, de maneira privilegiada, no nível do cérebro reptiliano que lhes foi, e que nos foi, a todos nós,

enxertado, ou seja, para insinuar o medo do mal e da dor.
Então, o ser humano passa o seu tempo, de maneira consciente e inconsciente, enquanto ele não for

reunificado, lutando contra isso e contra aquilo.
Mas, é preciso agora, em um primeiro momento, desidentificar-se do medo da dor porque, quem é que tem
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medo?
É, obviamente, a personalidade.

O medo não está presente quando se alcança a Unidade.
Na Consciência do Estado de Ser, na vivência de diferentes estados de Paz e de Samadhi, não há lugar para a

dor.
Isso quer dizer que, mesmo se houvesse uma dor, o ser que está suficientemente neste estado Unitário não é

sequer afetado pela dor.
No plano fisiológico, ela está sempre aí.

Vejam, por exemplo, os grandes místicos.
Vocês tiveram um no meio deste século, que eu não tive a oportunidade de conhecer, que vivenciou e que

morreu de um câncer da garganta e ele continuou, até o último minuto, falando e ensinando.
Mas quando se falava da sua dor, ele dizia: “mas, eu não sou esta dor”.

Portanto há ali total, literal e realmente, um processo de desidentificação.
Atenção, a desidentificação não é uma fuga da realidade, mas a adesão a outro estado, um ‘ponto de vista’

diferente, o ponto de vista (e, como eu disse durante a minha vida, que eu disse sem parar agora) da borboleta.
Então, o problema: vocês irão me responder que vocês ainda são lagarta.

Sim, vocês ainda são lagarta, mas alguns de vocês seriamente começaram a tecer o seu casulo de Luz.
Outros já são meio borboleta, por que eles viajam, e outros ainda estão nas limitações ligadas a esta lagarta.

A maior das limitações, é claro, é o medo e a segunda são as crenças.
Então, obviamente, eu não tenho método milagroso porque há ali você, no interior de você, que pode realizar

isso.
Certamente, existem meios diversos e variados de banir, de tratar a dor, mas, além do que é humano e lógico,

ou seja, banir a dor, banir o incômodo, é preciso agora, no nível da Consciência, compreender que isso sempre
participa da ação / reação e que entrar na Ação de Graça, como nós sempre dissemos, uns e outros, é

totalmente independente da sua idade, das suas desvantagens, dos seus karmas, etc..
Mas, o problema, é que o ser humano está muito identificado com tudo isso.

Segundo as suas crenças, ele crê que ele tem de suportar um karma, ele crê que ali há o diabo que está nele,
outros vão crer que o corpo é um limite que os impede de aceder à sua Consciência.

Vamos tomar outro exemplo: não é porque, por exemplo, você não tem mais o órgão baço que o chakra do
baço não existe mais, não é.

Agora, uma zona dolorida, é uma cristalização, o que foi dito anteriormente.
Mas, a cristalização não impede a Luz de penetrar no Coração.

É sempre o ego que, pela sua polaridade, vai levá-los a aderir ao seu próprio sofrimento e ao medo do
sofrimento.

 É um mecanismo ao qual a cognição, a Consciência, não tem acesso, pois está inscrito em núcleos profundos
do cérebro e em zonas às quais vocês não têm a possibilidade de atuar sozinhos, mas, unicamente,

pelo Abandono à Luz.
Quando o Abandono à Luz é real, vocês não são mais afetados, de maneira alguma, pelo que vocês vivem.
Novamente, a desidentificação não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário, é o acesso à verdadeira

realidade, além da Ilusão.

***

Pergunta: como saber se alguém que reivindica ser Mestre é um, realmente?

Então, caro amigo, eu vou lhes responder bem simplesmente.
Você vai escutar todo o tempo falar de seres, sejam eles quem forem.

No domínio político, vai escutar falar de homens políticos e vocês têm os boatos.
Vocês têm também os boatos de seres espirituais.

Então, agora, qual a importância, para você, de saber se uma pessoa é um Ser de Luz ou um ser que não é da
Luz?

Na Unidade, isso não tem mais qualquer espécie de importância porque ele tem o seu lugar.
Então, a Sombra não pode existir sem qualquer Luz.

Isso não é possível, mesmo nesta Dimensão.
Portanto, cada um tem o seu lugar.

Simplesmente, o lugar tido pela Sombra é um lugar ligado ao medo e à manipulação.
Mas, eles têm o seu papel, ou seja, esses seres aí são capazes de desencadear mecanismos em alguns

seres.
Agora, se você viver, na sua vida, uma fraude, um embuste em termos puramente pecuniários, ou no plano dito

espiritual, se você mesmo condenar isso, você ainda está na Dualidade.



Pois, se você alcança a Unidade e se você vive na Unidade, nada, absolutamente nada do que pode ser oposto
à Luz, do mecanismo da Sombra, por exemplo, pode vir atingir a sua Consciência, nem perturbar a sua vida, ou

seja, o Estado de Ser, a Vibração da Luz, é sempre destinado a confiar a Intenção a si mesmo.
A Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade, sempre.

Quando você se coloca no centro disso, você está no Amor.
Então, você pode passar o tempo dizendo que “este é branco, este é negro”, mas, se você fizer isso, você

recai na Dualidade instantaneamente.
Dessa forma, tudo está no seu lugar, hoje.

É tão simples assim.
Agora, em relação a este ser, tudo o que eu posso dizer e o que disse CRISTO: “reconhece-se a árvore pelos
seus frutos”, ou seja, se um ser humano atrai outros seres humanos e todos esses seres se consideram como
discípulos e não têm a sua própria mestria, tornando-se adoradores de uma entidade, naquele momento, eles
não estão mais no seu caminho (esses seres que seguem esta entidade), porque a única pessoa a seguir, é

vocês mesmos.
Principalmente, jamais escutem o que lhes dizem se vocês não viverem a quintessência porque, se vocês não

viverem a Vibração e a quintessência, é claro, para vocês, isso será falso.
Mas é a sua verdade.

Então, não há, no nível da Unidade, esses julgamentos de valor, saber se é um falso mestre, um verdadeiro
mestre, um iniciado, um Mestre Ascensionado, um ser desperto, um ser revelado.

Vocês devem ter esta capacidade Vibratória, em vocês, e mesmo quando vocês a tiverem, não é para dizer
“ele é bom” ou “ele não é bom” porque vocês sabem que cada coisa está no seu lugar e, quando vocês

alcançam os domínios da Unidade, isso não lhes diz mais qualquer respeito.
O que lhes diz respeito, é a Luz e nada mais.

Este ser é certamente, para os seres, um deus.
Por que não.

Mas, enquanto vocês considerarem que o Pai está no exterior de vocês, que A FONTE é exterior a vocês,
vocês não são A FONTE e, portanto, vocês não estão na sua Unidade.

Durante a minha vida não era o mesmo, a Luz não estava onipresente como ela está agora.
Vocês não têm necessidade de nada exceto da Luz porque vocês são Luz.

Quando vocês saem desse paradigma e desta Verdade essencial, vocês recaem na Dualidade.
É tão simples assim.

***

Pergunta: eu tive a visão de um rosto meio felino meio homem, durante a sessão de alinhamento.

Então, muitas vezes, isso corresponde, nesses espaços específicos de alinhamento, à percepção, real e não
ilusória do 3º olho, de uma ou de várias das suas linhagens.

Alguns vão ver, por exemplo, desfilar, nesse processo de alinhamento, sem querer necessariamente trabalhar
no 3º olho, rostos que vão desfilar.

São rostos que vocês têm das suas vidas passadas.
Agora, se desfilar uma imagem de estrutura leonina, de estrutura delfinoide, é que uma das suas linhagens

corresponde a isso.

***

Pergunta: podemos discutir com a própria Alma, dialogar com ela?

Podemos dizer isso assim.
Mas, para entrar em contato com a sua própria Alma, ou ela o faz durante o período de sono, nos sonhos, em

alguns sonhos, e os Impulsos, eu disse neste momento, da Alma vêm muitas vezes desta forma.
Agora, quando o Antakarana se constrói, quando o Cordão Celeste se constrói, há uma comunicação

consciente com a Alma.   
Ela se reflete inicialmente por sons, disso, vocês sabem, os Sons da Alma.

Agora, conversar, são mais frequentes as trocas que não acontecem por palavras, é mais comum o que eu
denominei uma íntima convicção, um impulso, mas não é diálogo tipo “blabla”, não é.

Mas, efetivamente, conversar com a Alma, dialogar com a Alma, é de fato possível, é claro, já que vocês estão
em contato com a Alma assim que a Coroa Radiante da cabeça é despertada.

***



  

Pergunta: por que sentir o Impulso da alma para parar uma atividade e depois, no dia seguinte ou
logo depois, ver esta atividade se desenvolver?

Cada caminho é profundamente diferente.
Então, o Impulso comum, eu diria, é para elevar-se para a Unidade e para o Estado de Ser e então, para

“cessar” as atividades de projeção exterior.
Mas, vocês ainda estão projetados no exterior deste mundo.

Vocês ainda não estão despertos totalmente, não é?, já que a Ilusão está ainda aí.
Portanto, alguns de vocês, apesar deste Impulso da Alma, encontram-se confrontados com o inverso do que

ocorre.
Isso não quer dizer que haja contradição, de alguma parte, mas, simplesmente, que o seu caminho é continuar

a trabalhar até o final.

***

Pergunta: não mais se preocupar com o lugar que vivemos, não é uma maneira de desistir?

Essa é uma maneira de baixar o ego.
Isso prova, ao menos, que não há apego a um domínio denominado casa ou apartamento.

É uma transcendência, isso, é muito importante porque, lembrem-se do que sempre lhes dissemos: vocês
serão atingidos pelo no que vocês estão apegados.

Mas, não é um processo vicioso, é um processo de Liberação.
Então, se você não estiver apegado a um lugar, se você não tiver domicílio, como você diz, fixo, você já liberou

alguns apegos em relação a isso.
Há seres que estão apegados a isso ou aquilo, apesar da abertura deles.

Isso, é assim.
Portanto, você não tem que se colocar a questão.

Basta deixar baixar o ego e tudo irá bem.

***

Pergunta: o que é esta cápsula diante do Sol que me permite vê-lo?

Isso permite, efetivamente, ver o Sol.
Muitos de vocês perceberam que o Sol tinha realmente mudado de cor, é claro.

A qualidade da sua irradiação é diferente já que vocês captam as Partículas Adamantinas diretamente e alguns
perceberam que podiam olhar para ele, que agora, quando olham para o Sol, há uma espécie de cápsula de

proteção, um preservativo, que está ligado à proteção da retina, mas que não está no Sol.
Ela está nos seus próprios olhos correspondendo à ativação do 12º Corpo.

***

Pergunta: eu vivenciei a experiência de estar no Fogo, com uma grande Alegria mas, ao mesmo
tempo, com um grande medo. Isso então cessou. Isso se repetiu depois de alguma forma.

Não se preocupe, isso volta em breve.
É a irradiação pela Luz, ou seja, alguns seres sobre este planeta já vivenciaram a irradiação da Luz, na

totalidade.
Obviamente, o medo cessa o processo, mas, pelo fato de que isso se repetiu várias vezes, a irradiação teve

êxito.
Esta sensação de Fogo que não queima, mesmo sendo quente, de alfinetadas muito rápidas sobre todo o

corpo, corresponde à efusão total da Luz.

***



Pergunta: eu me sinto às vezes como atravessado por Vibrações frias que me dão medo.

Caro amigo, a Energia que você recebe é de tipo Fogo.
 Você expressa, no nível do seu corpo, por arrepios de frio.

Isso corresponde a medos que estão presentes, em você, que refletem a irrupção do estado multidimensional,
a percepção de outras formas, de outras formas de vida, de outros cenários que se desenrolam,

correspondentes a medos unicamente.
Porque, quando você diz “eu sinto frio”, isso quer dizer que a Energia é fria.

É a sua percepção que está nesse nível.
Mas, a mesma Vibração e a mesma Luz podem ser aceitas e sentidas como muito quente, como alfinetadas,

como se viu na pergunta anterior.
É muitas vezes o caso com pessoas que vivem irrupções brutais da Luz durante os momentos de meditação

ou não.
Se vocês quiserem, é algo que vai poder se refletir por diferentes percepções, ainda uma vez, como eu dizia

neste momento, em relação à análise das percepções.
Agora, em todos os processos que vocês vivem, que são repentinos, como esse, onde há irrupção da Luz,

quando houver irrupção da Vibração, a primeira coisa a fazer é não se perguntar o que é, pois, se vocês
estiverem próximos da Unidade e da Luz, se vocês estiverem ainda na Dualidade, vocês irão dizer: “oh aí,

irrupção de algo exterior a mim”, entidade, baixo astral, etc., etc..
Se vocês estiverem na Unidade e se vocês mantiverem a sua Unidade, a sua Paz Interior, se for realmente

isso, aquilo não poderá ir mais longe porque não pode penetrar: vocês estão na Unidade.
E, por outro lado, se for a Unidade que gerar isso, isso vai continuar e se amplificar e vocês vão ficar cada vez

melhor.
Então, enquanto estivermos no nível da pergunta, não há resposta porque é ainda da Dualidade.

O Abandono à Luz, o mecanismo do qual lhes falou longamente ANAEL (1), corresponde estritamente a isso.
É este aprendizado que vocês realizam.

Mas, como vocês sabem, o tempo é excessivamente curto, agora, portanto, vocês não têm mais tempo de
treinar por muito tempo.

***

Pergunta: quais são os arrepios que podemos sentir quando nos alinhamos?

Os arrepios, em geral, refletem (ainda uma vez, quer sejam quentes ou frios), quando vocês se arrepiam, há
uma re-conexão e um re-conhecimento.

É geralmente por esse mecanismo, onde vocês entram em ressonância com uma Consciência, com uma
Presença, esse é também um dos sintomas que está presente nos Samadhi.

Portanto, podem ser também as primícias do Samadhi como esse arrepio extremamente rápido que percorre
o corpo.

***

Pergunta: escutar um zumbido no ouvido releva do que se denomina o Som?

Sim, há sete sons.
Tudo isso lhes foi dito em várias ocasiões.

Isso vai desde a impressão de ter uma concha sobre o ouvido, de um som abafado que se modula até
ultrassons e os Coros dos Anjos.

Eles participam da construção da Ponte de Luz que une o corpo, a personalidade, com a Alma e o Espírito.
É também, como lhes disse MARIA, o Som da Terra e o Som da Unidade, o Som d’A FONTE.

Poderíamos dizer, sem fazer trocadilho, que a Criação é Som porque o Som é Vibração.
No princípio era o Verbo.

***

Pergunta: o Coro dos Anjos corresponde a um Som grave?

É agudo, não é grave, o Coro dos Anjos.
É como se houvesse milhares de violinos que tocassem ao mesmo tempo e que milhares de crianças



cantassem ao mesmo tempo, e tudo isso na mesma frequência.
É o penúltimo Som que precede a instalação do Maha Samadhi.

É frequentemente denominado um ultrassom, por isso é alto.
Há quem o escute, caro amigo, desde 1984.

Lembrem-se, durante as Núpcias Celestes, há também o Silêncio.
É outra forma de Som.

E alguns de vocês estão, ou na acentuação desse Som, outros estão nas fases onde há o Som e logo depois
ele para.

Isso faz o Silêncio.
Tudo isso participa do mesmo processo.

***

Pergunta: o que pode significar uma Vibração forte sentida nas costas, atrás do Coração?

É um dos pontos que corresponde ao chakra do Coração.
Quando a bainha dos chakras, pelo canal do Éter, é queimada ou dissolvida, há esses pontos específicos entre

as omoplatas, logo acima, que se manifestam.
Às vezes, também, vocês sentem, de cada lado desse ponto, como linhas de Vibrações muito fortes dentro

das omoplatas.
Isso são as asas que empurram.

***

Pergunta: por que a Luz pode ser sentida como uma impressão de plenitude, de Paz, de Alegria e,
igualmente, como uma impressão de Fogo?

Simplesmente, ela é o potenciômetro, conforme ela estiver ligada no + ou no - .
A Dimensão do Espírito é o Fogo.

Quanto mais você for para o Espírito, mais o Fogo está presente, um Fogo que pode ser, ainda uma vez, uma
explosão total de Fogo e de Luz.
Mas, esse Fogo não consome.

Ele consome somente na Ilusão, mesmo se ele for muito intenso.
Então, é sempre a Luz, mas segundo o potenciômetro, segundo a intensidade do que você alcança, ou seja, o
Corpo de Estado de Ser, segundo a intensidade da aglomeração e da aglutinação das Partículas Adamantinas,
isso dá percepções que podem tomar toda uma gama, desde a Paz muito simples até a explosão de Alegria e

de beatitude total.
É sempre a Luz, é claro, mas, em diferentes graus de manifestação.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de cantar em uma língua desconhecida?

Oh, querida amiga, isso se chama, eu creio, um termo erudito que eu encontrarei, isso se denomina, eu creio,
“falar em línguas”.

Há outro nome, não importa.
A partir do momento em que o Espírito Santo desce, ele pode se refletir de diferentes modos, ou de uma

maneira interior e nós reingressamos na questão anterior, isto é, uma manifestação segundo o potenciômetro
de Paz e de Alegria.

Se isso ocorrer durante os trabalhos em que você for o canal, para assistência ou para outra coisa, naquele
momento, isso pode se refletir, efetivamente, pelo “falar em línguas”, por cantos.

Isso nada tem a ver com uma memória passada.
É a expressão da Luz, naquele momento, no exterior de si.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Eu lhes agradeço por terem me acolhido entre vocês.
Eu lhes digo, quanto a mim, certamente até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe e até muito em breve.

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

1 - Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-5-de-agosto-de-2010.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled4b7.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-28_mars_2011-articled4...
28 de março de 2011

(Publicado em 30 de março de 2011)

***

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

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente por reencontrá-los e eu lhes transmito toda a minha
simpatia e todo o meu Amor.

Então eu venho exprimir, com meu modo de exprimir-me, uma série de coisas.
Essas coisas que vou lhes expressar são um quadro, se pudermos dizer, do que está acontecendo no interior

de vocês atualmente.
Isso é muito importante porque vai lhes permitir situarem-se, e, por vezes, centrarem-se de novo no que há

para viver atualmente.
Como vocês sabem, desde inúmeros anos (desde, de fato, a intervenção dos Arcanjos, de Miguel e de outros

Arcanjos) vocês entraram diretamente no que é denominado, nas Escrituras: o fim dos Tempos.
Não confundam o fim dos Tempos com o fim do mundo.

Isso não é o fim do mundo, é o fim de um mundo, o fim da Ilusão, sobretudo.
E o que se expressava, nesse mundo, por uma série de leis ligadas ao confinamento, está desaparecendo.

***

Há um quadro que está se desenrolando sob os seus olhos, o quadro é o quadro da vida sobre a Terra
atualmente, onde uma multidão de sinais está presente tal como foram anunciados, e eu irei remetê-los, é claro,

sobretudo ao nosso bem amado Sri Aurobindo, quando ele foi São João.
É claro, há bem próximo de vocês e, em particular, Bença, aquele a quem vocês chamam de Orionis, o meu

mestre, que teve também, em sua vida, imagens precisas e a percepção precisa do que vocês estão
vivendo (ndr: Bença DEUNOV).

Agora, aqueles que não quiserem ver não vão ver, aqueles que não quiserem ouvir não vão ouvir, aqueles que
recusarem ver a evidência do que está aí não vão vê-la.

Por múltiplas razões, ou porque estão muito fechados nos seus próprios cinemas Interiores, ou seja, na sua
própria vontade de realizar suas vidas exteriores, por exemplo, uma carreira, por exemplo, atividades

exteriores.
E, para aqueles, infelizmente, vocês nada podem fazer e disso vocês sabem.

Há também seres, que mesmo mortos, não querem crer que estão mortos, é muito frequente.
Por exemplo, vocês todos conhecem essas histórias de seres que continuam suas atividades depois de

mortos.
Há muitos testemunhos sobre isso, há, por exemplo, pessoas que passam para o outro lado e que continuam a

ir ao trabalho, na sua ilusão.
Eles não sabem sequer que morreram.

O.M. AÏVANHOV – 30 de março de 2011
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Portanto, há consciências que são incapazes de se desprender, literalmente, das suas atividades exteriores e
elas não perceberam o sinal, mesmo do fim da sua vida nos tempos antigos, e que continuam a conduzir suas

próprias ilusões, suas próprias construções mentais e emocionais, mesmo do outro lado.
Isso é assim, vocês ali nada podem fazer.

***

Então, com relação ao que está acontecendo sobre este planeta que é, realmente, como lhes dizer isso..., o
fim do fim do fim, não é? 

Vocês veem todos os dias ao redor de vocês, se vocês aceitarem ver e se vocês aceitarem ouvir.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que é preciso, desde agora, colocar-se na cama e esperar?
Não, certamente não.

É toda a diferença entre a resignação e a Paz.
A resignação é algo que provoca uma frustração, não é? 

A Paz é um estado de não frustração, quer dizer que há uma transcendência Vibratória e da Consciência, que
permite compreender que o fim da Ilusão é o início da Verdade, não é?

Então, é claro, cada um é diferente, eu diria, profundamente diferente em relação ao que acontece, mesmo
entre os seres que vivem essas transformações intensas que estão em curso atualmente.

Há os que duvidam e que irão duvidarão, mesmo quando tudo tiver acontecido.
Isso faz parte, tudo isso, do mental, é claro, porque a pessoa que abriu inteiramente a Coroa Radiante da
Cabeça e que começa a sentir as doze Estrelas e que sente o chacra do Coração, a Coroa Radiante do

Coração, o Fogo do Espírito, não pode mais duvidar um instante.
Então, é claro, no exterior, aquele que não duvida e que sabe que é o fim dos tempos continua a avançar em

sua vida.
Simplesmente ele está lúcido e consciente de que a transformação final está em curso.

O outro, em contrapartida, recusa ver.
E depois, há os que estão resignados.

Eles têm uma lucidez, ou porque são cientistas que estão a par de algumas coisas, ou porque eles
perfeitamente analisaram intelectualmente o que está ocorrendo.

E eles se resignaram, mas isso não quer dizer que estejam em Paz.
A resignação não é a Paz, mas eu deixarei o nosso porta-voz Sri Aurobindo exprimir-se sobre isso, um pouco

mais tarde nesse seu dia, não é?

***

Eu, eu venho para falar-lhes de duas coisas porque, como vocês sabem e como o impulsionou o Arcanjo
Miguel desde as suas duas últimas intervenções, a qualidade vibratória da Terra, a quantidade de Luz é

doravante suficiente para desencadear não unicamente o parto, mas a liberação total da Terra, mas também a
sua própria ilusão.

Vocês se recordam, na época eu falei, e Anael também, de duas humanidades: alguns que tomariam a Luz
para a personalidade e outros que tomariam a Luz para transmutar a personalidade.

O resultado não é de modo algum a mesmo.
Porque, em um caso, há um aumento, um insuflar literal da personalidade que se apropria da Luz cada vez

mais, mas que não vê sequer que ela se apropria da Luz.
Recordem-se de que o seu objetivo é tornar-se transparente através da humildade, através da simplicidade,
tudo o que lhes explicaram as Estrelas nessas últimas semanas está diretamente ligado a ser e a se tornar

transparente.
Isso é profundamente diferente porque, quando vocês estão na personalidade, vocês comem a Luz, mas

vocês a guardam para vocês, não é?
Ela não volta a sair.

Enquanto que, quando vocês estão na Vibração da Unidade, a Luz os atravessa e ela os torna ainda mais
cristalinos, quer dizer que ela vai fazê-los tornarem-se cada vez mais Luminosos, mas justamente porque vocês

não guardam a Luz.
Em um caso há a apropriação da Luz (é a humanidade que está na Ilusão) e, no outro caso, há restituição da

Luz (ao mesmo tempo tornando-se si mesmo Luz).
Em um caso, há a manutenção da ação/reação e, no outro caso, há a ação da Graça, há Abandono à Luz, há,

como lhes disse o Arcanjo Anael, integração da Luz.

***



Mas a integração da Luz não pode ocorrer sem a dissolução, mas, dadas as circunstâncias vibratórias da Terra,
a palavra dissolução é um pouco suave, eu chamaria, como foi dito, de desintegração da personalidade.
Isso não quer dizer morte da personalidade, a desintegração da personalidade é que a personalidade é

completamente transmutada pela Luz.
E, obviamente, em um caso ou no outro, os comportamentos, as atitudes, as manifestações vibratórias não são

francamente os mesmos.
Isso leva ao que eu quero falar.

Em um caso há o Fogo do Ego e, no outro caso, há o Fogo do Espírito.

***

Então, lembrem-se, São João dizia que, no momento em que todas as trombetas tiverem soado, no momento
em que os quatro cavaleiros estiverem liberados (o que é o caso), isso lhes foi anunciado no ano passado,

parece-me, pelo Senhor Metatron, não é?
Tudo isso vocês estão vivendo.

Agora, lembrem-se de que o que acontece fora acontece também dentro, não é?
Agora, é preciso também aceitar que as Vibrações, os estados Vibratórios, os estados de humor, os estados
de consciência e os estados do seu próprio mental são em função do que vocês vivem e hoje, como eu disse

a um dado momento, era preciso fazer escolhas.
As escolhas foram efetuadas.

Se vocês estão aí hoje é que vocês passaram essa passagem da garganta e que a boca está aberta.
Vocês respiram a Luz pela boca.
Vocês integram a Luz pela boca.

Mas é preciso que essa Luz possa também irradiar, é preciso que a humildade e a simplicidade permitam a
integração da Luz e a restituição dessa Luz.

Isso implica na transparência, isso implica na Integridade, integração.
Creio que o Arcanjo Uriel falou disso, há não muito tempo, não é?

Mas eu os tranquilizo: se houver Fogo do Ego (geralmente, e eu o espero, é temporário, o tempo justamente
para que esse Fogo do Ego permita fazer, literalmente, desintegrar o Ego e a personalidade), quanto mais

rapidamente for desintegrado, mais rapidamente vocês estarão na Paz, mais rapidamente vocês estarão em
um estado de clareza total.

Então há, obviamente, sinais e sintomas extremamente precisos que permitem diferenciar e discriminar o Fogo
do Ego e o Fogo do Espírito.

Então vamos tentar, juntos, desenvolver isso para permitir-lhes colocarem-se vocês mesmos e compreender o
que vocês vivem.

***

Muitos de vocês, atualmente e desde o fim do ano passado, sentiram dores, ou no nível do sacro, ou, mais
frequentemente, no nível das correspondências do chacra laríngeo.

Tudo isso vocês sabem, foram descristalizações, de algum modo, testemunhos da passagem que se fazia ou
as «últimas sombras» que se descristalizavam e esvaziam-se do corpo.

Há também seres que se desarticularam completamente, como podemos dizer, quer dizer que eles, naquele
momento já, manifestaram estados psicológicos que, estes, eram cristalizações do Ego, ou seja, o Ego que se

nutria de Luz, mas para ele mesmo.
Havia uma apropriação da Luz que favorecia o Ego e o Ego desviava a Luz para si mesmo.

Hoje, os sintomas vão lhes aparecer, como dizer..., os sinais vão lhes aparecer muito facilmente.
Então, o que acontece?

São João dizia que haveria muitos chamados; os chamados são marcados na testa (ou seja, no nível do
terceiro olho).

Eles sentem as faixas do terceiro olho que param exatamente no lugar antes dos pontos das Estrelas
denominadas Clareza e Precisão.

Mas vocês sabem que a Ilusão Luciferiana foi «vencida».
Não é um combate, mas a Luz que se instalou, refletindo-se, no seu ser Interior, pela ativação das doze

Estrelas ou, em todo caso, da Cruz da Redenção.



Essa Cruz da Redenção, alguns de vocês sentem agora que, independentemente dos pontos cardeais,
denominados Ética, Integridade, Aqui e Agora, ou, se preferirem, AL-OD e IM-IS, ela transformou-se

profundamente porque vocês sentem que o helicóptero se põe a girar, não é?
E isso faz com que as Estrelas se acendam umas após as outras, desencadeando pontos de tensão, por

vezes dolorosos, no nível da cabeça.
Há, naquele nível, um modo muito simples de diferenciar o Fogo do Ego e o Fogo do Espírito.

***

Primeiro sinal e primeiro sintoma.
Se vocês estiverem presos ao Fogo do Ego (eu não falo sequer do que será visível para aqueles que estão na
Unidade, mas para vocês mesmos se localizarem em relação a isso), o Fogo do Ego provoca um acúmulo da

energia na faixa frontal.
Não confundir, bem entendido, com a faixa que excede amplamente os pontos Clareza e Precisão para

estender-se até IM e IS.
Porque, obviamente, se vocês sentirem um meio arco, isso quer dizer que vocês alcançaram o despertar dos

pontos IM e IS, quer dizer que vocês se instalam no Aqui e Agora.
E no Aqui e Agora não há lugar para o ego.

Porque o Ego está sempre em referência a projeções passadas ou a projeções futuras, do que ele quer fazer
ou do que ele quer ser: são projeções.

A partir do momento em que a faixa se estender, no nível das suas percepções, ao menos até os pontos IM e
IS, vocês estão tranquilos.

Vocês estão também tranquilos e, portanto, no Fogo do Espírito, é claro, se houver a percepção total da Coroa
Radiante da Cabeça, com a ignição recente da parte central do ponto ER.

Se vocês perceberem a Coroa Radiante, no nível de alguns pontos (por exemplo, não na faixa, mas, em
especial no nível do triângulo da Terra, atrás, dando dores por vezes muito fortes na nuca), isso quer dizer

também que vocês estão no Fogo do Espírito e que vocês não estão mais no Fogo do Ego.

***

Nós sempre dissemos que a Vibração era a Consciência e vocês têm, portanto, através da Vibração, a
capacidade bem real para saber onde vocês estão, vocês mesmos.

Eu os lembro de que o Ego é a Ilusão, é o plexo solar, mas é também o terceiro olho.
A quantidade de Luz que desce atualmente, desce para todo o mundo.

Agora, se vocês abriram os chacras superiores, a Luz chega pelo alto.
Se vocês abriram o chacra do coração, ou se meditam frente ao sol, a Luz penetra diretamente no coração.

Agora, se o seu Ego for muito potente, o que vai acontecer?
A Luz vai penetrar pelo plexo solar ou pelo terceiro olho, dando Vibrações nessa parte aí da faixa.

Há ainda uma limitação ou, se preferirem, um confinamento na Ilusão.
Através dos sintomas que vocês vivem e Vibram, vocês já têm, nas suas ações que vocês efetuam, em suas
meditações, mas mesmo nos atos mais comuns da sua vida, a capacidade, através do que eu acabo de dizer,

para saber muito precisamente se vocês estão sob a influência do Fogo do Ego ou do Fogo do Espírito.
Recordem-se de que o Fogo do Céu e o Fogo da Terra, o Éter do Céu e o Éter da Terra, estão reunidos

desde pouco tempo.
Isso vai se refletir (e vocês sentem isso) no aumento das suas próprias percepções.

Então, eu falo de Vibrações, mas são também sensações, pressões que são bem reais.

***

Se vocês estiverem sob a influência do Fogo Celeste e sua personalidade tender a apagar-se, não há qualquer
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razão para que esse Fogo se localize na parte exclusivamente anterior da sua testa e da Coroa.
Agora, prestem atenção, eu efetivamente falei de Vibrações que estão limitadas à parte anterior, no que se
chama de terceiro olho, ou seja, no confinamento do triângulo que foi falsificado, entre os pontos Atração,

Repulsão e AL (que está, aliás, revertido para aqueles de vocês que já passaram a segunda reversão).
Vocês sabem que houve uma primeira reversão que está ligada à Passagem que vocês viveram em dezembro.

Há uma segunda reversão, que é a reversão do triângulo falsificado que se põe em ordem, quer dizer que o
ponto AL vai descer no nível da junção das sobrancelhas, dando a ignição Vibratória, naquele momento, do que

é chamado de trajeto AL-AL, ou seja, o AL situado sobre o eixo de ressonância vertical Metatrônico (12º
Corpo) e o ponto AL da Coroa Radiante da Cabeça.

Então isso é também um bom sinal de que o Ego não está mais presente ou, em todo caso, ele tende a
desaparecer, a se dissolver e estará em breve desintegrado, não é?

E permitindo integrar a sua dimensão de Estado de Ser, na totalidade.

***

É claro, no que acontece sobre a Terra, como seres humanos, vocês têm também tendência a reagir, quer
dizer que as imagens que se deixam ver (sejam as mortes de animais, seja o conjunto de alguns povos nos

países deles, que parecem sofrer) vão atrair sua compunção e sua compaixão e o problema é: o que
acontece?

É que essa compaixão vai arrastá-los na dualidade da reação: «há o mal, portanto, eu vou querer que o bem
apareça».

E aí, vocês são presos, porque entram na ação/reação e na vontade de bem.
Então, vocês verão isso por toda parte sobre a Terra.

Há seres no caminho espiritual que estão presos pelo próprio Ego e que vão enviar-lhes correios, pedidos sem
parar por isso, para orar por aquilo, para Reagir.

Atenção, a Unidade não é um estado de inação, mas é uma ação para a ação.
A ação na Unidade nada tem a ver com a vontade de bem.

Há, naquele nível, uma armadilha enorme que é recriar a matriz.
E muitos vão se fazer prender pelo Ego, pela compaixão que sentiram, para querer isso ou aquilo, para

combater o mal, para combater o sofrimento e, aí, eles são presos.
Eles voltam instantaneamente no nível da Ilusão Luciferiana, ou seja, no que eu chamei, no que nós chamamos

de vontade de Bem, ou seja, a vontade de controlar os eventos da Terra.

***

Então, lembrem-se: dois olhares.
A lagarta que vê que as outras lagartas morrem, ou o olhar da borboleta.
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A ação na Unidade é bem outra.
Eu repito, isso será desenvolvido depois por Sri Aurobindo e não é uma resignação, o estado de Unidade é

uma ação Interior, é um apelo para estar ainda mais na Integridade, na Transparência e na Clareza.
Quer dizer que, para tomar um exemplo que é muito conhecido, o sábio que está no fundo da sua caverna, na
Unidade, é muito mais eficaz para a Luz do que aquele que gesticula em todos os sentidos para fazer o bem.

Porque, há um que eleva as Vibrações e o outro que mantém a Vibração no nível da ação / reação.
E isso é, como vocês sabem, até agora, perpétuo, não é?

Portanto, vocês devem estar lúcidos, porque, muitas coisas que ainda não se manifestaram à sua consciência
sobre esta Terra, estão chegando a toda velocidade agora.

Mas vocês serão provocados, eu diria, e eu gosto muito desta expressão, sem terem consciência,
involuntariamente, pela personalidade, para reagir.

Mas se vocês reagirem, vocês se colocam imediatamente na reação.
Eu vou tomar um exemplo muito concreto e isso funciona mesmo nos casais.

Imagine que o seu querido lhe diz: «você é idiota».
O que é que você vai fazer?

Você vai reagir, porque você diz: «não é verdade, eu não sou idiota».
Quem é que reage naquele momento?

É o ego, porque, se você estiver na Unidade, você sabe que não é verdade.
Você se centra de novo na sua Unidade, você sai do seu Ego, e o que aconteceu é transmutado.

Transmutar não é reagir.
Transmutar é a ação da Unidade.

Reagir é a ação da Dualidade.

***

E agora vocês serão confrontados com isso, a título individual e a título coletivo, porque os eventos que
acontecem sobre a Terra, que é o nascimento da nova Terra, não esqueçam, nós sempre dissemos, desde os
Casamentos Celestes: houve primeiro a desconstrução, não é? Em seguida, houve o Abandono à Luz, agora,

há a integração da Luz.
Mas é obrigatório que haja a desintegração da Ilusão, a dissolução de tudo o que não é verdadeiro, do que os

Orientais chamaram de Maya.
Então, como vocês querem que a Maya desapareça se vocês derem sua Atenção e sua Intenção para uma

reação na Maya?
É preciso ser lógico, de qualquer modo.

Mas a lógica do Coração e da Unidade, não da razão.
Então, primeira etapa, é claro, o Fogo do Ego: ele se manifesta pela vontade de bem e pela vontade de orar

ou de reagir ao que está ocorrendo.
Agora, o olhar da borboleta é que, além da Ilusão, do sofrimento (porque o sofrimento é uma Ilusão quando

vocês saem da Ilusão, não é?), não há razão para que o sofrimento seja real além da Ilusão.
Aí também é preciso ser lógico, na Unidade.

Se vocês estiverem unitários, vocês vão se alinhar, vocês não vão sequer querer enviar a Luz, porque enviar a
Luz os recoloca onde?

No nível da vontade de bem e, portanto, os coloca na dualidade.

***

A Luz se estabelece, ela não combate, é uma ilusão.
A Luz tem o direito de se instalar sobre esta Terra, é a própria lógica da vida e de todas as criações: a

expansão infinita da Luz que é totalmente contrária à entropia negativa aparente desse mundo, ou seja, a
cristalização desse mundo.

Então, cabe a vocês definir do que vocês querem participar.
E, de todo modo, vocês terão os sinais e os sintomas.

Se vocês estiverem sob o Fogo da Personalidade, as suas energias vão querer reunir-se no nível do terceiro
olho.

Se vocês estiverem na ação unitária, Interior, que nada tem a ver com a resignação, a Coroa Radiante da
Cabeça será instalada e, instantaneamente, o ponto ER vai se despertar no nível da cabeça.

E, naquele momento, vocês irão constatar que vocês mesmos, em seus espaços de alinhamento Interiores,
quando conseguem fazer abstração do exterior, isso não quer dizer, eu repito, recusar o exterior, mas, quando

vocês estiverem centrados em suas próprias Vibrações e estiverem na integração da Luz, o que vai acontecer?



A Coroa Radiante da Cabeça vai se tornar cada vez mais quente.
Alguns de vocês vão sentir os diferentes pontos, os doze pontos, por vezes a maioria, por vezes dois ou três

que estão associados ao seu trabalho, mas, naquele momento, o ponto ER vai Vibrar, e lembrem-se de que há
uma conexão que está se fazendo entre os pontos Vibratórios dos novos corpos, no eixo vertical, e os pontos

Vibratórios das Estrelas que portam os mesmos nomes e que estão religados dois a dois.
De OD a OD, de AL a AL, eu falei disso, e, sobretudo o mais importante: de ER a ER.

***

Quer dizer que antes era necessário trabalhar no abandono à Luz, no acolhimento da Luz na Unidade, na
Verdade e em Cristo.

Hoje a Luz Cristo está aí.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o ponto central ER está ativo no nível da sua cabeça, que a qualidade e a quantidade da
Luz Adamantina, das Irradiações do Espírito Santo, da Irradiação do Ultravioleta estão em quantidade suficiente

para lhes permitir colocarem-se no coração da cabeça, porque a Luz vai voltar a descer também por esse
ponto e tocar diretamente o seu ponto ER.

Os mais sensíveis de vocês compreenderam que, atualmente, meditando frente ao sol, isso ativa o chacra do
coração, mas também os pontos ER: o ponto ER do peito e o ponto ER da cabeça.

E, quando estão alinhados no eixo ER-ER, vocês estão na Unidade, mesmo se não estiverem na Alegria total,
porque, eu repito, se os deixássemos colocar-se na Alegria total, há fortes chances de que vocês não
permanecessem aqui e nós sempre dissemos que temos necessidade de todos vocês, aqui, não é?

Todos aqueles que vivem as Vibrações, em um grau ou no outro, fazem parte daqueles cuja função é a de
estar aqui para este fim dos tempos.

Tudo o que acontece sobre a Terra, tudo o que vai acontecer, onde quer que vocês estejam, se vocês
estiverem na Unidade vocês estarão na Paz, seja o que for que vocês viverem no seu corpo.

Quanto mais vocês se integrarem na Luz, mais isso será fácil.
Não existe qualquer Vibração, não existe qualquer partícula, mesmo radioativa, como vocês muito falam disso
nesse momento, que possa ser capaz de causar-lhes qualquer problema, se vocês permanecerem, é claro, na
Unidade, e eu repito, permanecer na Unidade não quer dizer estar totalmente indiferente, isso quer dizer agir na

Graça, agir na Unidade, pelo princípio Cristo/Miguel e pelo princípio do Triângulo Sagrado do Coração.

***

Se vocês se alinharem nisso e, então vocês têm os indicadores Vibratórios, mesmo para aqueles que, por
enquanto, não sentem, inteiramente ou de maneira regular, o chacra do Coração.

A junção está realizada, ela está realizada pelo ponto ER.
Miguel disse que o Éter do Céu e o Éter da Terra estavam reunidos.

Isso quer dizer que, no Interior de vocês é também o caso e que, se vocês permanecerem nessa reunião,
centrados, alinhados, entre o Céu e a Terra, vocês não estão mais no ego.

É tão simples assim.
Portanto, vocês têm um meio, através desses sintomas e desses sinais extremamente simples, de se

centrarem de novo e de se reajustarem na Unidade.
Se vocês se reajustarem e se vocês se centrarem de novo na sua própria Unidade, não apenas vocês estarão

na paz, mesmo se lhes cortarem um braço, e eu não exagero.
O que quer que lhes aconteça, vocês vão manter esse estado.

***

Isso é verdadeiramente fundamental.
Onde está a Vibração do meu corpo?

Se ela estiver na frente da minha testa, eu estou no Ego, se ela estiver nos outros lugares da minha cabeça, ao
mesmo tempo ou simultaneamente (por exemplo, se tenho a Vibração aqui, mas ao mesmo tempo atrás), eu

não estou mais no Ego.
Naquele momento, o ponto ER pode ativar-se, naquele momento, a Coroa Radiante do Coração pode

despertar-se e elevar-se no Fogo do Espírito.
Vocês estarão então no Fogo do Espírito e não mais no Fogo do Ego.

Há também outra característica, e é por isso que será necessário que eu me cale logo:quando vocês entrarem
no Fogo do Espírito, na Unidade, não há mais necessidade de palavras.

Tudo se torna Vibratório.



A abertura da boca é o Verbo criador, mas é também a percepção da Vibração.
E quando vocês virem um ser humano, quando vocês virem uma situação, quando vocês quiserem se

comunicar, ao extremo, vocês não têm mais necessidade de palavras, porque, no Fogo do Espírito, não há
mais necessidade de palavras.

As palavras estão frequentemente ligadas ao Fogo do Mental e ao Fogo da personalidade ou da Ilusão.

***

Portanto, cada vez mais, isso não quer dizer que vocês vão se tornar mudos, mas, cada vez mais, vocês vão se
aperceber de que as suas palavras, escritas ou faladas, são portadoras de Vibrações, mas que a Vibração da

palavra, tal como pode compreender o mental, nada tem a ver com o que é apreendido na Unidade.
Há pouco eu tomei o exemplo de um cônjuge que diz a seu cônjuge: «você é idiota».

Agora, eu posso dizer: «você é idiota» e estar na Unidade.
A Vibração da frase que eu pronunciei, obviamente, se ela estiver na Dualidade, eu disse a ele que é idiota, há

todas as chances para que ele entre em reação.
Agora, se vocês mesmos estão na Unidade e aquele a quem eu me dirijo está na Unidade, há uma

compreensão Vibratória que está além das palavras e eu não sou mesmo obrigado a dizer as palavras.
Pode ser que eu pense realmente algo que ele vá captar.

Na Unidade não há mais necessidade de tudo o que era comunicação verbal ou comportamental, tudo se faz
diretamente de Coração a Coração, ou de ER a ER, e isso vocês vão constatar, eu diria, cada vez mais

facilmente, progressivamente e à medida que vocês entrarem nesse Fogo do Espírito.
É a experiência e o aprendizado que vocês estão começando e vivendo neste fim dos Tempos.

***

Aí estão as algumas explicações que eu tinha que dar a vocês.
É claro, é a minha própria linguagem.

Sri Aurobindo vai intervir daqui a pouco para falar dos comportamentos que são procedentes da Paz e dos
comportamentos que são procedentes da resignação ou da revolta (*). Ou da revolução, é a mesma coisa.

Aí está, quanto a mim, o que eu tinha que dizer como Comandante dos Melquizedeques, o Vovô Chefe.
Agora, o Croûton os escuta para a segunda parte de que gosto muito, que são as suas questões.

Com relação a isso, em um primeiro tempo, se possível.
E depois, com relação a tudo o que vocês quiserem. 

***

Questão: visualizar cristais que saem do corpo revela a um pertencimento à família dos cristais ou
é um símbolo de transparência?

É efetivamente o que eu ia dizer: é um símbolo de transparência.
Pertencer à família dos cristais, quando se está em um corpo de carne, isso me parece um pouco difícil.

Em contrapartida, são imagens ou visões, ou do coração ou, aliás, que estão em ligação direta, é claro, com o
que você vive nesta expansão da transparência, ou seja, o que eu chamei de não apropriação da Luz.

A doação de si, de algum modo.

***

Questão: podemos sentir o ponto ER no centro do crânio ou sobre a face exterior do crânio?

Quando você sente uma pressão, uma Vibração, são as ondas que você percebe.
A ignição das grinaldas da cabeça é um trabalho que se faz pela Vibração, mas não é exterior, é exterior e

Interior.
Há zonas do seu cérebro que se modificam, atualmente, a toda velocidade, portanto, é normal que vocês

tenham, por vezes, mesmo a impressão de que o cérebro se move no interior.
Ele se move, realmente.

Vocês compreenderam também a grande diferença.
É que a energia etérea, astral, quando ela não é penetrada pelo Fogo do Espírito, ela vai dar uma percepção



‘exterior’.
A percepção da Vibração da Luz, vocês a chamam de pressão, mas é ao mesmo tempo exterior e Interior.
Então, de acordo com o seu grau de percepção, vocês irão situá-la contra a pele ou diretamente no interior.
Mesmo, por exemplo, o que se chama de Bindu, o décimo terceiro corpo, o ponto de reunificação ligado

à Merkabah, então ele está em ressonância no exterior, mas é sentido no interior da cabeça também.
Quer dizer que na Unidade não há mais diferença entre o que é sentido e recebido fora e dentro.

É lógico.

***

Questão: como permanecer centrado quando exercemos uma atividade relacionada com o público?
É muito difícil.

Porque, atualmente, alguns vão se encontrar com um excesso de atividades exteriores.
Outros vão se encontrar com uma rarefação das suas atividades.

É preciso já aceitar o que acontece.
Em um sentido como no outro.

Então, no seu caso, há sempre uma solução.
Mas a solução não é você que vai decidi-la, se você estiver transparente e na Unidade.

Aproveite os seus momentos de alinhamento e de Unidade para pedir pelo que lhe causa problema, porque
você sente certa forma de Dualidade ligada, talvez, a essas pessoas que não estão no mesmo estado

Vibratório que você e que vêm vê-lo.
E, no entanto, isso pode ser, eu diria, o seu papel.

Portanto, nesses casos, peça ao Universo que lhe forneça uma solução.
Não é você que busca a solução.

Você diz: «eu deixo a Luz agir», e a Luz será a solução.
Você vai constatar muito rapidamente que ou capacidades para resistência e para abandono à Luz (igualmente)

vão lhe permitir fazer isso, ou há uma solução, como chamá-la..., de ‘substituição’, que vai se instaurar.
Por exemplo, alguém que virá ajudá-lo para ter a loja, mas não é você que decide.

É a Luz.
Agora, lembre-se também de que o período é muito importante, porque há impulsos da sua alma e do

seu Espírito que são, por vezes, muito fortes, por exemplo, você está em uma situação e, de repente, você se
levanta pela manhã dizendo-se: «isso não pode mais durar» e tudo vai se instaurar para que isso não dure

mais.
Eu repito, cada caso é diferente.

Mas sigam os impulsos que lhes chegam, sobretudo pela manhã, quando vocês se levantam.
E também peçam ao Universo.

Não são vocês que agem, porque, se vocês agirem, vocês se arriscam a recair na Dualidade, de acordo com
tudo o que eu acabo de explicar.

Agora, em suas atividades (mas é similar para um cônjuge, similar para um filho, é similar para tudo), lembrem-
se de que Cristo está aí.

Lembrem-se de que o Verbo Criador está se instaurando desde a abertura da boca.
Portanto, neste período que vocês vivem, tudo vai muito rápido e irá cada vez mais rapidamente.

Portanto, tem que pedir.
Mas não peçam em um sentido ou no outro, porque, se você pedirem dizendo: «eu quero parar», é a sua

vontade.
Se você disser: «eu quero que me envie alguém», é a sua vontade.

E se você disser: «o que eu vivo perturba a minha Unidade, eu peço ao Universo algo, uma solução», não é
você que decide a solução, é a Inteligência da Luz.

***

Questão: vertigens podem ser devidas às perturbações da Terra?

Muitos seres humanos percebem as oscilações da Terra, porque a Terra oscila fisicamente e ela respira, ela
oscila, no sentido do basculamento, mas ela oscila também devido à sua ‘liberação’, quer dizer que ela está

preparando, por uma forma de respiração, de contração, de expansão, a sua expansão final.
Portanto, é isso que vocês sentem e, para alguns, isso pode dar efetivamente sentimentos de não estarem no

prumo, ou mesmo vertigens.



***

Questão: poderia nos dar a diferença entre o estado de Buda e o estado de Cristo?

Então, se tomadas as referências históricas, o que não é a mesma coisa do que se eu tomar as referências
Interiores, o estado de Buda é um estado de paz que não é Cristizado (de Cristo).

A Cristização é o retorno à Unidade.
É fazer suas as palavras que «vocês estão sobre esse mundo, mas que vocês não são desse mundo».

Quer dizer estar lúcido e consciente, não intelectualmente, de que vocês andam sobre esse mundo, de que
vocês estão aqui e agora, mas de que vocês são muito mais do que isso.

Na humildade e na simplicidade, quer dizer tornar-se muito pequeno aqui, para ser grande na Verdade.
Vocês não podem ser grandes na ilusão e ser grandes na Verdade.
É um ou o outro, são efetivamente ‘vasos comunicantes’ nesse nível.

O estado de Buda é um estado intermediário.
O estado de budeidade corresponde ao que eu chamaria de ‘transfiguração’, ou seja, tomamos consciência da

Luz.
A Luz se revela e imergimos na Luz.

É um Samadhi, se preferirem.
Mas estamos conscientes de que existimos enquanto personalidade.

Portanto, há a Luz que captamos e da qual nos nutrimos, mesmo se a restituirmos depois, pelo estado de
budeidade.

Enquanto que, no estado Cristo ou estado Crístico há uma ‘fusão’ com o conjunto da Criação.
Portanto, esses dois estados são duas etapas, sucessivas.

Cronologicamente e Vibratoriamente.

***

Questão: a respiração nos une a todos? Qual relação há entre a respiração e o amor?

O Amor é uma respiração.
É uma respiração que está em constante crescimento, porque a respiração passa ao redor de um ponto central

que não é a respiração.
É o momento em que vocês passam de um ritmo do inspirar ao expirar.

É o momento do retorno ao centro.
Portanto, o Amor é uma respiração, mas, contrariamente à respiração limitada, pulmonar, a respiração do Amor

é ‘ilimitada’.
Quer dizer que ela está em crescimento infinito.

Quando vocês respiram (há, aliás, técnicas que lhes foram dadas, que permitem fazer passar a respiração dos
pulmões ao coração e, portanto, do coração às células), é a Luz que respira, é o Amor que respira em vocês,

naquele momento.
Quer dizer que vocês não estão mais limitados pela respiração da caixa torácica.

Há uma verdadeira respiração que não é a oxigenação dos tecidos que acontece, naquele momento, quando
vocês passam no Coração (**).

Quer dizer que, naquele momento, efetivamente, há percepções de implosão e de explosão.
Mas tomem consciência de que a respiração não para nos pulmões.

E de que ela invade pouco a pouco o conjunto do que vocês são.

***

Questão: se o ego ou os pensamentos têm dificuldade para aceitar uma tomada de consciência, o
que fazer?

É preciso agir sobre os pequenos diabos, como diz o ‘Cabeça de Caboche’ [referência bem humorada ao
canal Jean-Luc].

Frequentemente, quando vocês não conseguem (com a consciência ou o consciente ou com o supra
consciente) desembaraçar-se de algumas influências ou de alguns ‘engramas’, como vocês dizem, são

geralmente coisas que agem, e eu adoro esta expressão, sem terem consciência, voluntariamente, e que estão
inscritas no cérebro mais arcaico, essa parte reptiliana que está no ser humano.



É isso que é preciso superar, mas vocês não podem superá-lo pelo consciente.
Ou então, é preciso abandonar-se, inteiramente, à Luz e aí, junta-se à problemática sobre a qual eu comecei,

ou seja, o Fogo do Espírito ou o Fogo do Ego.
Mas, geralmente, é preciso subir em Vibração, ainda mais, o que deveria ser muito mais fácil agora, com a

junção de ER a ER e dos diferentes pontos entre o peito e a cabeça.
Agora, isso deveria se fazer muito mais facilmente, e muitos de vocês observaram que a Vibração segue a

sua intenção, de maneira extremamente rápida agora.
Assim que vocês levarem a sua consciência sobre um ponto, por exemplo, da cabeça, vocês vão sentir.

Vocês se tornam ‘criadores’.

***

Questão: o que significa: «de Portador de Luz, vocês vão se tornar os Estandartes de Luz, semeando
a palavra de Luz, a fim de anunciar o retorno de Cristo, em Verdade e em Unidade»?

Ah, isso necessita de uma explicação?
Portar a Luz é acolher a Luz, Estandarte de Luz é a Luz que começa a se manifestar.

Não porque vocês a projetam no exterior, mas justamente porque vocês se tornam ‘transparentes’.
Tornar-se transparente é tornar-se humilde.

É tornar-se simples.
Tornando-se humildes e simples, a Luz pode, naquele momento, irradiar.

Não é a sua vontade, nem o ego, que faz Irradiar a Luz, ela Irradia por si mesma.
Assim que a personalidade, o ego, o pensamento, o mental, as emoções se fizerem muito pequenos, naquele

momento, a Luz pode assumir o lugar.
É um problema de ‘vasos comunicantes’.

A última parte da frase: O que é anunciar o retorno do Cristo?
Vocês sabem, Cristo vai reaparecer depois da tribulação, como está escrito no Apocalipse de São João.

Aquele que lhes diz, hoje, sobre a Terra, que é Cristo, isso quer dizer que ele realizou Cristo, mas ele não é o
Cristo histórico.

Seria uma heresia pensar isso.
Pode haver uma identificação com o Cristo histórico, por ressonância Vibratória, mas isso se chama ‘realizar o

Cristo Interior’, ou o estado Cristizado.
É para isso que vocês são chamados.

Filho Ardente do Sol.
Anunciar o retorno de Cristo é manifestar o seu Cristo.

Cristo Miguel.
ER-ER estão reunidos.

Ki-Ris-Ti está presente no Éter da Terra e chega do Céu.
Portanto, se vocês mesmos estiverem Cristizados, vocês manifestam Cristo.

Vocês imitam Cristo.
Cristo lhes disse, quando Ele veio: «o que eu faço, o que eu fiz, vocês o farão bem maior ainda».

«Sejam meus imitadores, não meus adoradores», mas tornem-se, como lhes disse outro Arcanjo, O Caminho,
a Verdade e a Vida.

E tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida é tornar-se o menor aqui, é a história do Cristo que lava o pé dos
seus apóstolos.

***

Questão: quando a matriz de 3D estiver dissolvida, existirá ainda outra forma de matriz nas
dimensões superiores?

Entendamo-nos bem.
Toda dimensão é uma matriz, no sentido original do termo.

A raiz de matriz é manifestação, são as águas, isso vem do Hebreu, MAIM, as águas do alto, e as águas de
baixo.

As águas de baixo são matrizes.
Até a Fonte, são matrizes.

A única diferença é que a matriz da Terra foi ‘fechada’, portanto, cortada, isolada.
As outras matrizes estão livres.



Vocês não pertencem a uma matriz, vocês se deslocam de matriz em matriz.
Vocês mudam de forma, de Vibração, segundo as matrizes em que vocês se deslocam.

Mas as matrizes não estão separadas umas das outras.
Uma matriz é um estado Vibratório Dimensional livre.

***

Questão: atingir outras Dimensões supõe formações, preparações?

Preparações.
Alguns que irão a alguns lugares, sim, vão receber informações.

Essas informações irão passar pela Vibração.
Isso necessita, efetivamente, de uma forma de preparação.

Mas aqueles que irão encontrar, além das matrizes de carbono e além da quinta Dimensão, um corpo de
Estado de Ser vindo de dimensões mais sutis, ou de matrizes mais elevadas, no nível de origem, não terão

necessidade disso.
E do mesmo modo que um bebê que nasce aprende a andar, e esse aprendizado da marcha se faz por

aprendizagem, mas não se faz por uma compreensão intelectual de como são constituídos os órgãos do pé e
da marcha, não é?

Nem quais são os circuitos cerebrais que permitem a marcha.
Portanto, alguns de vocês, através dos circuitos de Vibrações novos, ou através dos novos corpos que se

ativam, vão receber informações suplementares.
Outros não têm necessidade dessas informações porque o seu destino não é o mesmo.

Vocês sabem, os futuros de uns e de outros são consideráveis.
Não há destino ou finalidade comum.

Haverá, portanto, uma preparação para alguns.

***

Questão: poderia esclarecer a relação existente entre a visão do Coração e o riso?

Então, eu responderia simplesmente que a pessoa que entra na visão do Coração torna-se riso.
Porque, no Coração, a Unidade do Si é uma grande explosão de riso.

É a ‘Alegria Interior’ mais próxima desta Verdade essencial.
Na Vibração, na Essência, vocês se tornam vocês mesmos uma explosão de riso.

Total.
É por isso que nós os encorajamos para aceder à Alegria, ao humor.

Mas o humor não é zombaria, não é?
Nem escárnio, é profundamente diferente.

Isso dito, vocês podem ter um Amor Unitário que pode ser vivido pelo outro, que está na dualidade, como um
escárnio, obviamente, porque ele não poderá compreender a Alegria que vocês manifestam, nem o riso que

vocês manifestam.

***

Questão: inversamente, o riso manifestado é sempre a expressão da Visão do Coração?

Não, há risos que são escárnios, eu respondi.
O riso e a alegria é uma consequência do Coração.

Conceber o contrário, ou seja, tentar colocar-se si mesmo na alegria com a música, com incenso, com uma
vontade de bem, procurando energias boas, recusando as energias más, isso jamais dá a Alegria.

Em resumo, a verdadeira Alegria é um estado de Ser que contrabalança com tudo o que é exterior.
Quando vocês se aproximam da Unidade, vocês manifestam a Alegria, e essa Alegria se faz totalmente no

exterior.
Pode-se sentir a Alegria, uma verdadeira Alegria, e isso foi dito, seja num contato humano, ou num contato com

a natureza ou com o Sol, mas?
Aí também, isso depende, é claro, da sua ‘disposição Interior’.



Há os que podem meditar milhões de anos diante de um Sol e que nada vão sentir.
Mas, compreendam que, objetivamente, provar a Alegria, mesmo se houver apoios exteriores com os quais

vocês poderão ressoar, até mesmo fusionar, em última análise, são momentos de Alegria.
Mas se instalar na Alegria e não viver momentos de Alegria pode-se apenas ocorrer no Interior de si mesmo,

sem se fazer do exterior, mas de maneira independente do exterior.
Não é de modo algum a mesma coisa.

É um procedimento, digamos, que é sucessivo no tempo.
Se vocês não conseguirem encontrar a Alegria sozinhos, no interior de si mesmos, vocês podem se ajudar,

como disse SNOW, indo na natureza e vivendo, naquele momento, uma fusão com uma árvore, com um rio, e
viver a Alegria.

Mas serão ‘momentos’, porque, aliás, vocês constatam que, assim que vocês deixarem esse ambiente
favorável, a Alegria tende a se apagar.

O que é diferente da Alegria estabelecida no Coração, Interiormente e que não se importa com circunstâncias
exteriores.

***

Questão: é difícil permanecer ao mesmo tempo na Alegria e no tumulto da vida.

Certamente não, meu amigo.
Se a Alegria estiver aberta, definitivamente, e não da ordem da experiência, como com a natureza, você pode

estar em qualquer lugar.
Você se torna transparente.

Então, a Alegria é onipresente.
Olhem alguns seres que percorreram esta Terra e que alcançaram a Unidade.

Olhem, não o que fizeram das minhas palavras com os meus escritos, mas tentem olhar como eu me
exprimia quando eu era vivo, há filmes que foram feitos, vocês irão compreender.

Olhem outros grandes seres.
Vocês encontraram um neófito realmente triste, exceto aqueles que estavam fechados nos modelos judaico-

cristãos?
Mas a verdadeira Unidade é Alegria.

Se houver outra coisa que a Alegria, é uma emoção.
Quer dizer, é devido ao prazer ou é uma experiência de Alegria.

Quanto mais vocês penetrarem a Alegria, menos vocês são permeáveis ao que é oposto à Alegria.

***

Questão: a empatia é específica desta 3ª dimensão?

O que vocês chamam de empatia, e o que nós chamamos de empatia, quando estamos encarnados, nada tem
a ver com a Alegria.

Porque a ‘empatia’ é se compadecer, como a compaixão, é ir para o outro e sentir o outro, o que quer dizer
também que, se o outro estiver na tristeza, vocês irão sentir a sua tristeza e vocês terão vontade, e é legítimo,

de ajudá-lo, porque vocês viveram o estado interior dele.
Mas isso é da dualidade, não é da Unidade.

Se vocês estão na Unidade vocês sabem, pelo Coração, pelo Conhecimento direto, que o outro está no
sofrimento.

Mas vocês não se compadecem: vocês estão na Luz e vocês irradiam a Luz, no silêncio.
Enquanto que a compaixão é um ato exterior, no qual vocês vão mostrar sua compaixão, no qual vocês vão

mostrar sua empatia e, portanto, é um comportamento ‘dual’.
A Unidade e esse estado de Alegria Interior vai se refletir por uma transparência da Luz, e a Luz é inteligente.
Se vocês estiverem na Unidade, a Luz irá fazer o que ela tem que fazer, se aquele que estiver à sua frente

aceitar isso, é claro.
Agora, a Alegria não é unicamente o riso.

A Alegria é um estado de ‘dilatação’, antes de tudo.
Esse estado de dilatação é permanente e sem fim.

***



Questão: se estamos ao lado de alguém que está no sofrimento, parece-me difícil manifestar essa
Alegria.

Então, aí, Cara Amiga, você recai na dualidade.
Isso não é da Alegria.

Cara amiga, a Alegria é um ‘estado Interior’ que não se importa com uma manifestação de alegria exterior.

***

Questão: é frequentemente dito que seria conveniente superar o desejo.

Não é algo que convém, não é algo que se opõe à própria personalidade.
Vocês não podem dizer: «eu vou suprimir todos os meus desejos», é a personalidade quem diz isso.

É a ‘transcendência’, justamente, da Luz, que vai transcender todos os desejos.
Enquanto ela lhe diz: «eu vou suprimir tal desejo», você se engana grandemente.

***

Questão: como desejo e a Intenção, um dos quatro pilares, são compatíveis?

Mas Intenção e desejo não são a mesma coisa.
O ‘desejo’ situa-se no nível da dualidade.

A Atenção e a Intenção, a Ética, a Integridade, são definidos para colocar-lhes uma intenção.
Colocar uma intenção não é um desejo.

Um desejo é algo que se manifesta de maneira permanente, até que seja satisfeito.
E, como ele está sempre insatisfeito, ele recomeça.

A intenção é ‘colocada’.
Uma intenção, ou seja, por exemplo, não sei, enviar esse pedido ao Universo, mas não permanecer no desejo,

quer dizer, na espera.
A intenção não é uma espera.

É um ato colocado, no Universo, que vai dar seus frutos.
O desejo é procedente da personalidade.

A Intenção nada tem a ver com o desejo, ou então, se vocês transformam seus desejos em intenções, isso se
denomina uma ‘apropriação’ da Luz pela personalidade.

É tão simples assim.

***

Questão: o que significa a expressão bíblica: «deixar os mortos enterrarem os mortos»?

Isso quer dizer, simplesmente (Cristo dizia isso, àqueles que queriam segui-lo), quer dizer ‘tomar a Verdade
dele’, tornarem-se eles mesmos a Verdade do Espírito.

Os ‘mortos’ são aqueles que recusam o Espírito, são aqueles que estão fechados em suas certezas mentais e
que nada querem mais.

Vocês não podem tirar um morto da tumba, uma vez que da tumba, vocês dela saem sozinhos.
Por mais que vocês lhe mostrarem a Luz a mais cintilante, a mais magnífica, a Luz a mais Crística, mas se ele

mesmo não quiser dali sair, ele dali não vai sair, da sua sombra e da sua tumba.
O que é como a morte é o mental.

É ele que os fecha na crença e na certeza e que os impede de serem livres.
Deixar os mortos enterrarem os mortos, isso quer dizer ‘estar na Unidade’.

É também o Abandono da vontade pessoal.
Vocês não podem se tornar Cristo e continuar a jogar com os mortos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Então, caros amigos, o Vovô Chefe vai lhes desejar muito boas Vibrações.

Então, eu lhes digo até muito em breve.

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

(*) - SRI AUROBINDO (30.03.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/sri-aurobindo-30-de-marco-de-...

*

(**) – PROTOCOLO – ‘A Respiração do Coração’ – RAM (28.03.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-corac...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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30 de março de 2011
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***
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***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente feliz por estar com vocês.
Então, eu espero que tenham muitas perguntas para me fazer, porque vamos tentar responder-lhes e vocês sabem que é desta

maneira que eu gosto de trabalhar.
Eu vos dou toda a minha amizade e todo o meu amor e como é habito, fico com os meus ouvidos bem abertos!

***
Pergunta: A que ritmo vão evoluir os acontecimentos colectivos?

Cara amiga, você sabe que as datas não são fixas.
Nos já vos dissemos, no inverno passado, que depois da Passagem da Garganta e da Abertura da Boca, Miguel, Maria e eu mesmo,

nos dissemos:” Tudo está concluído”.
Só faltava sua materialização sobre a Terra.

A hora da materialização da Consciência é simplesmente desconhecida.
O Agora, é Agora, repito, não é o ano que vem, nem daqui á 10 anos.

E o melhor marcador, não é a informação que vos damos.
Sri Aurobindo já vos disse, todos os dias às 17h, as vibrações vão se intensificar cada vez mais, ao nível da percepção.

Aqueles que não sentiam nada vão sentir a dobrar.
O dobro de nada será sempre nada, vão me responder!

Mas não é completamente verdade, porque não é o dobro de nada, são sensações menores que vão se amplificar.
Aqueles de entre vós que vivem os mecanismos vibratórios, quer seja ao nível da alma, quer seja ao nível das coroas radiantes da

cabeça e do Coração, ou ao nível do sacro, o fogo será total.
Este é um abrasamento da luz.

Então é claro, que segundo a vossa Consciência, e isto também já o disse (não podem dizer que não o disse e repeti centenas de
vezes!): a passagem da lagarta para a borboleta dependerá do vosso ponto de vista.

Portanto, se ainda são lagartas é porque querem ficar lagartas, e vão dizer que isso é uma catástrofe.
Se já se transformaram em borboletas, então vão poder dizer: “Já está, a borboleta já cá está!”.

Os seus sonhos, a qualidade de seu sono, a qualidade da vossa Consciência, a percepção das vibrações se intensifica, se torna
habitual e repito:” O que acontece no exterior, acontece no interior.

Toda Consciência é Una.
Quando vos dizemos para não julgar ninguém, porque aqueles que estão a julgar, como disse o Cristo, são vocês mesmo que estão a

julgar.
Dizer que o outro é vosso inimigo, não quer dizer nada, porque aquele que vêm no exterior como vosso inimigo, é parte de vós.

Não era uma metáfora ou uma parábola, ou um jogo de palavras, é sim, a pura verdade.
Viver a Unidade é viver em Unidade.

Não há diferença entre o que está no interior e o que está no exterior, não há separação entre vocês e tudo o resto.
Eu sei que certamente, mesmo entre os Seres que seguiram e viveram as Núpcias Celestes e que seguem os trabalhos de meditação,

há (lembrem-se do que vos vou dizer novamente hoje) alguns que vão se servir da Luz para alimentar o seu Ego e a sua
personalidade, esses seres estão dentro de uma forma de Abandono á Luz intermitente, eu diria que é um abandono ‘fabricado’,

artificial.
O que quer dizer que vão se alimentar de Luz, mas não para a Luz, não para se tornarem transparentes, porque alimentar-se de Luz,

para eles quer dizer alimentar a personalidade.
Ainda esta semana alguém chamou Fogo do Ego ao Fogo do Coração.

Estas palavras não foram escolhidas por acaso.
É o Fogo.

***
Pergunta: A presença do Anjo da Guarda, quando se faz a Passagem, mantém-se actual?

Sim, o nível das percepções são muito diferentes porque os primeiros encontros com o Anjo da Guarda, aconteceram anteriormente às
Núpcias Celestes.

Mas para além do Anjo da Guarda, hoje você pode descobrir o seu Coração.
Sempre vos dissemos, que penetrar na Unidade se faz pelo Coração.

Não há outra alternativa, isto já vos foi dito e re-dito.
Quando dizemos que a única saída é através do Coração, isto não é mental mas sim ‘vibratório’.

Enquanto estiverem no exterior de vocês, continuarão a ser lagartas.
Se se voltarem para o vosso interior, para dentro de vós, irão se transformar em borboletas.

Sair da Ilusão, é isto.
Então, é claro, eu também vos falei sobre a “grade planetária” e de certos mecanismos, sem, no entanto, precisar aspectos

cronológicos, porque não sabemos as datas.
Muitos vos disseram que seria Gaia, a Terra que decide e também vos disseram há muito pouco tempo, não eu, mas outros, que o

Som da Terra acordou, e que a Terra foi liberada.
Então talvez alguns de vos possam pensar, que seriam histórias muito bonitas que talvez nunca aconteceriam ou talvez não quisessem

perceber o seu real significado real.
Vocês sabem que há Seres que até ao final, vão brincar às avestruzes (escondendo a cabeça na areia).

Vocês sabem que há , infelizmente, alguns seres humanos que têm medo da morte, mas saibam que naquele momento, não há morte.
Vocês vão entrar na Vida, mas tomem por exemplo a morte.

Haverá seres humanos que estarão no ‘choque da Humanidade’ como se fosse o choque pela morte de alguém, e que estarão na
negação até ao último momento, e mesmo depois de terem morrido vão continuar a pensar que estão vivos.

O.M. AÏVANHOV – 2 de abril de 2011
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Acontece o mesmo, com o processo de Nascimento (da borboleta) que se vive neste momento.
Então, quando respondo às vossas perguntas, vocês sabem que o faço à minha maneira, utilizando as minhas próprias palavras.

Agora, quando se trata do Arcanjo Miguel, do Arcanjo Anael, Um Amigo, eles utilizam outros termos, outras palavras.
Uriel falava de Ressureição, há poucos dias, me parece.

O que é a Ressureição?
Resposta: é o nascimento da borboleta

Omraam: exactamente, é assim que nasce a borboleta.
Resposta: pela morte da lagarta.

Omraam: É isso mesmo.
Se encontrarem outra forma de o fazer, digam-me por favor!!

Eu estou desolado, por todos esses seres, mas eles vão rapidamente perceber.
Agora, quem é que esperava viver um Paraíso sobre a Terra?

E que a Unidade iria se viver através de transformações, enquanto se permanece neste plano dimensional?
A Multidimensionalidade, não é isto.

Sempre vos dissemos, que era preciso respeitar a escolha de cada um, e assim aqueles que querem continuar como ‘lagartas’,
continuarão sendo lagartas.

Fizeram-me a pergunta de como seria para os seres humanos que quiserem permanecer na 3ª Dimensão.
Mas se a Terra não vai mais existir nesta Dimensão, como vão fazer?

Eu vou vos dizer, evidentemente, o porquê.
É que é tempo de voltar para casa.

Antes disso, é preciso ser borboleta, dentro do seu Coração, em mais nenhum outro lugar.
Para isso, têm as técnicas que vos foram dadas, penso que, por Um Amigo, para que se possam centrar em seu Coração.

Conseguir isso, é muito simples, é só descer da bicicleta (deixar o mental) e entrarem em vosso Coração.
Ele, também vos disse como fazer ao nível da respiração, como levar a vossa Consciência, à pouco e pouco ao nível do vosso peito.

Acordem.
Há já um mês que vos tem sido dado informações muito importantes ao nível vibratório, através das palavras de Miguel, sobre a fusão

dos Éteres.
O que significa, a fusão do Éter?

Quer dizer que a Terra não está mais confinada, o Éter da Terra está ligado ao Éter do Céu.
Isto significa que não há mais separação entre as diferentes dimensões, e que o que ficar confinado nesta dimensão, simplesmente

não existirá mais.
É Agora, que vos vai ser revelado quem vocês são, cada um vai poder se ver tal como realmente é.

Isto faz parte do que vos foi anunciado por São João no Apocalipse, não é verdade?
Tudo o que vocês vivem, está escrito em vós e está escrito também nas palavras de Cristo transmitidas a São João.

Neste momento, vocês não estão mais unicamente, no aspecto vibratório, mas sim também dentro da realidade que vos foi descrita.
Não é por acaso, que Jofiel voltou a falar sobre o ‘Terceiro Olho’, porque evidentemente, até ao último minuto a Graça estará disponível,

só que haverá seres humanos, que apesar de terem seguido a Abertura, voltaram a se fechar na Ilusão do ego simplesmente porque
tiveram medo.

Sri Aurobindo falou longamente sobre este assunto.
Percebam que é exactamente isto o que estão a viver, e então eu vos direi:”bravo!”.

Se não têm mais medo, se estão serenos, então já ultrapassaram o ‘choque’.
Muito bem!

Esta é a melhor maneira de ajudar a Terra, a vocês mesmo e à Humanidade na sua totalidade.
Então, isto quer dizer, que o vosso Coração acordou completamente, quer dizer o nível vibratório do Coração se elevou e por isso,
aqueles que se abandonam à Luz começam a viver e a integrar a Luz, que é o processo descrito pelo Arcanjo Anael, me parece.

***
Pergunta: Como acompanhar as evoluções em curso?

Podemos agir de várias maneiras.
Nós já agimos bastante, emitindo e bombardeando o Sol, de maneira a perfurar o envelope magnético do Sol, de forma muito mais

intensa do que anteriormente.
Há agora, um mês que isto acontece.

E nós podemos mudar isso a qualquer momento.
Podemos fazer, de maneira a que o vosso Corpo de Estado de Ser chegue na sua totalidade a vocês, no espaço de um milésimo de

segundo.
Mas, mais uma vez, não somos nós que decidimos, nem vocês, é à Terra a decidir.

E a Terra o que é que ela decidiu?
Isso nós não podemos revelar.

A Terra cresce, como também já vos disse.
E quando, eu digo que a Terra vai passar de 7.000 km para 10.000 km, não será do ponto de visto do espírito.

Agora, como é que querem que a Terra cresça se não houvesse movimentos tectónicos geofísicos?
Nós também tínhamos anunciado este movimentos.

E se a Mãe Gaia decidiu que haveria maneiras mais rápidas de ir para a Luz, então é decisão dela.
É claro, que os permanecem na fase da lagarta, vão dizer que é uma catástrofe, e estão no seu direito.

A vós de saber onde querem ficar.
***

Pergunta: Qual é a diferença entre duas pessoas que vivem com o Coração aberto, mas em que uma, tem Consciência disso e a
outra não tem?

Então aí, cara amiga, vai me explicar como é que se pode ter o Coração aberto sem se ter Consciência disso!
O Coração está aberto em que momento?

Não pode ser do ‘ponto de visto’ do espírito.
Não é porque se definem como alguém se comporta como alguém que ama, que o seu Coração está aberto.

O Coração vibra.
Ter o Coração aberto na sua cabeça, não é ter o Coração aberto no Coração.

Portanto, ou se vibra no Coração ou não se vibra, e não há abertura do Coração.
Penso que não é complicado.
O Coração vibra: está aberto.

O Coração não vibra: não está aberto.
***

Pergunta: E se uma pessoa sente as vibrações do Coração, mas não sabe o que está a acontecer?
Ela viverá a sua Ascensão, mesmo que não perceba nada do que está a acontecer no seu peito.

O importante não é compreender, o importante é de o viver.



Muitos já vos disseram isto, vocês mesmo o irão verificar.
Ter bom Coração, não é a mesma coisa que ter um Coração que vibra.

Hoje, a Humanidade está a sofrer uma grande transformação.
Por isso, nós não estamos mais em tempos intermédios, onde se pode pensar que temos o nosso Coração aberto.

Pois, isto não se pensa, ou se vibra ou não se vibra.
Agora, para além, da fusão dos Éteres já realizada, há também a conexão entre os pontos de vibração da cabeça e os do Coração.

Aqueles de vós, que vibram no Coração, vão perceber que um certo número de pontos se tornam extremamente sensíveis.
Os pontos que o Mestre Ram vos deu, os pontos das costas, os pontos Ki-ris-ti, os pontos Miguel, os pontos IS, a Coroa, e o Fogo do

Coração, o ponto ER, a sua conexão com todos os outros pontos.
Tudo isto está a acontecer, agora.

Lembrem também de que cada um irá onde sua vibração o levar.
Não irá para onde tem vontade de ir, ao nível da personalidade.

É a vibração, a vossa vibração que decide, porque a Consciência é vibração, isto também já vos tinha sido dito.
Podem verificar, hoje, que é estritamente verdade.

Se até agora, para vocês serem era uma linguagem metafórica, podem agora verificar que tinha um sentido literal, totalmente literal.
Nunca vos dissemos que a Luz viria para vos afagar a cabeça ou vos dar uma auréola violeta.

Porque nunca vos falamos da cor da Luz, não é verdade?
Não é por acaso, que nós falamos (quer Miguel, quer outros intervenientes) de vibração e de pontos precisos de vibração em vosso

corpo.
Há pessoas que nos perguntavam porque é que se sentiam amarrados de pés e mãos: para impedir que fossem embora.

Estas pessoas vão constatar nos próximos dias, que não há mais amarras.
Nós não vamos mais deter as borboletas.

E quando vos digo que é: agora.
Não quer dizer que vos vou dar uma data, é para vos conscientizar do que se passa neste momento, na vossa vibração e na vossa

Consciência.
E que irão, sistematicamente, para onde a vossa vibração vos levar.

***
Pergunta: O que seria preciso, hoje, liberar o mais rapidamente possível?

O mental, a pequena bicicleta.
Mas há sempre aqueles que não irão querer ver, para estes não podem fazer nada.

Agora para aqueles, que estão conscientes e que vivem esta iminência, porque já vos disse que se não vivem esta iminência será
problema vosso.

O que é que eu quero dizer com isto?
Procurem a causa dentro de vocês.

Lembrem-se que a porta de saída é pelo Coração.
Vibrem.

O mais urgente é de estar em Paz e de acordar, mas de acordar a dimensão do Coração.
Aqueles que não sentem vibrar o Coração poderão sentir vibrar as Estrelas.

Se também, não sentem as Estrelas, não posso fazer nada, e lembrem-se de que até ao último minuto a Graça estará disponível.
Mas mesmo, no último minuto, posso vos garantir, que haverá uma maioria de seres humanos a dizer: “eu não acredito, isto não é

verdade!”
Talvez por um ‘ideal’ espiritual, talvez por medo ou talvez mesmo, porque para eles esta não é a verdade.

O problema é que não haverá mais Terra para recebê-los; este é um problema para eles, mas não para a Terra.
***

Pergunta: Para onde irão aqueles que não poderão ser recebidos pela Terra? (que quiserem permanecer na 3D)
Vão continuar sua vida de lagarta.

Alguns serão retirados, como está escrito na Bíblia, no apocalipse.
Por sua vez, os ‘chamados’ e os ‘eleitos’ serão encaminhados, um a um, para o Céu.

Os Vegalianos estão prontos, os Arcturianos estão prontos, tudo está pronto, nós já estamos preparados há muito tempo.
Estamos, apenas aguardando a boa vontade da Terra.

Vocês, também estão preparados ao nível colectivo da Consciência, desde que a Merkabah Interdimensional foi criada.
Isto também já foi dito.

***
Pergunta: É normal termos medo quando sentimos a sensação de iminência?

Bem, é preciso voltar ao que disse Sri Aurobindo: penso que o processo descrito, foram as 4 etapas.
Agora, àquele que não tiver sentido o menor medo, eu tiro o meu chapéu!

Vocês estão a mudar de ‘modo de vida’.
Neste ponto, cara amiga, existe em primeiro lugar, a negação do que está a acontecer.

Quando vier o ‘choque’, pessoal ou colectivo, vocês vão primeiro dizer:” Não, não é verdade”.
Então aqui, vamos evitar falar, evidentemente daqueles que irão terminantemente recusar tudo isto, porque o seu ego é o mais forte.

Mas, mesmo dentro do processo de abandono à Luz, depois da negação virá a negociação, com vocês mesmo e com o Céu.
E então dirão: “não, ainda não, ainda não terminei tudo o que tinha para fazer; ainda não estou preparado; não acredito, não pode ser

verdade; eu sinto a vibração, mas pode ser que não seja verdade.”
Mas, a cada dia a Luz virá cada vez com mais força.

Até que, a um dado momento, devido a amplificação das vibrações da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração e do Sacro, vão
compreender que já lá chegaram e que não podem mais negar a vibração.

Então vão passar por estados de Consciência ‘diferentes’, quer seja à noite, quer seja em momentos em que estejam desconectados
da realidade tridimensional.

Mas isto também já vos tinha dito.
E aí, nesse momento vocês estarão na aceitação total.

Mas não é porque aceitaram totalmente essa verdade, que vão ficar sentados, à espera, sem fazer nada, não é assim?
No entanto, será sempre a Terra a tomar a decisão.

Estas etapas foram descritas longamente por Sri Aurobindo, dentro do tema do ‘choque da humanidade’.
Não há muito tempo que Um Amigo vos revelou como ultrapassar facilmente esse ‘choque’.

Então, aceitem que tudo será mais fácil com alegria e boa disposição, como se costuma dizer.
Vocês realmente acreditam, que o Irmão K, que vos falou pela primeira vez por este canal, vos teria falado do que haverá depois,

quando sempre vos dissemos para se manterem no momento presente, no Agora?
O que é que isto quer dizer?

Resposta: que está a acontecer agora
Omraam: todos vocês perceberam.

***



Pergunta: Como é que o sentir das vibrações poderia não ser o sentir da Luz?
Pela vibração do ego.

Nós já falamos do Fogo do Espírito e do Fogo do Ego.
Essa vibração é sentida nos mesmos chakras.

Se nós utilizamos a expressão Fogo do Ego, é porque também corresponde a uma vibração, já que neste momento a Luz está em todo
lado.

Cada vez mais seres humanos irão sentir vibrações, mas onde?
Será no Triângulo Luciferiano, será ao nível do ‘Plexo Solar’ ou mais para baixo, ou será que está no Coração?

Pensem nisso.
***

Pergunta: As vibrações do Sacro também se sentem à frente, na barriga?
As vibrações do Sacro são as vibrações no Sacro.

Nas mulheres esta vibração poderá levar a um congestionamento do baixo ventre, mas não da barriga.
***

Pergunta: Se para alguns a sensação de amarras nos pés desapareceu, poderão estas pessoas contactar mais directamente o seu
Corpo de Estado de Ser?

Com certeza, mas conservando o seu corpo.
Será no entanto, preciso que os que são da Luz, permaneçam um pouco mais, para acompanhar a Mãe Terra, não é verdade?

Lembrem-se de que é preciso a diferença entre aqueles que partem.
Vocês entraram num processo de Ascensão Colectiva.

Tu, caro amigo, (o canal) empregaste a palavra ‘transição’, eu utilizarei o termo ‘transhumância’.
Este é um processo que está em curso e que provem, por agora, das almas colectivas dos povos que estão dentro da mesma

vibração.
Tudo depende da sua vibração própria, serem capazes de neste corpo, com a sua personalidade, de transmutar a Luz, de se tornarem

cada vez mais luminosos, irão então ter efectivamente a possibilidade de aceder ao Estado de Ser.
Mas não há nenhuma razão para ‘abandonarem o barco’, enquanto, no lugar onde se encontram, o nível colectivo de Consciência não

for alcançado.
Mais uma vez, lembrem-se de que aqueles que estão em negação, do desaparecimento da Terra e do nascimento da Terra em outro

lugar, vão ficar com raiva de nós e de vós, porque evidentemente, o que é que vão achar?
Vão achar que são ‘vítimas’ e vão nos chamar de profetas da desgraça, porque eles não são borboletas, eles ainda são lagartas.

***
Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***
Então caros amigos, digo-vos certamente, até breve, aqui ou noutro lugar, em baixo ou em cima.

Fiquem bem e que todo o meu amor os acompanhe.
Obrigado pela vossa atenção.

Até breve.
************
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 E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, isso me dá muito prazer e todo o meu Amor os acompanha.

Eu vou responder, como de hábito, às perguntas de vocês que podem ser úteis para todo mundo.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de que os pontos Bem e Mal se fundem e se transformam
em um líquido que flui no interior?

Caro amigo, é muito simples.
É um processo, efetivamente, que está ligado à reversão do Triângulo Luciferiano e ao fim do aprisionamento

Luciferiano.
ANAEL havia explicado que muitos seres sentem não o triângulo Luciferiano, mas a Coroa Radiante, na sua

parte anterior, quer dizer o ponto AL com frequentemente Vibrações  no nariz, a Lemniscata Sagrada, na sua
parte alta, e que estão em Vibração com os pontos ATRAÇÃO e REPULSÃO, CLAREZA, PRECISÃO e IM e

IS.
Agora, isto, é o aspecto Vibratório.

Mas há uma modificação fundamental que sobrevém também no nível do cérebro reptiliano, ou seja, os pontos
ATRAÇÃO e REPULSÃO correspondendo a núcleos extremamente específicos do cérebro reptiliano que

estão presentes nestes lugares.
E estes núcleos reptilianos que estavam em relação com o julgamento, com Lúcifer, com o Bem e o Mal,

estão se dissolvendo.
E é isto efetivamente que dá uma percepção, mesmo para aqueles que ainda são lagarta, muito mais clara da

sua situação.
Portanto, o que você percebe e sente, é a dissolução do Triângulo Luciferiano em meio à Coroa Radiante da

cabeça.
Os pontos que vocês sentem na cabeça, para aqueles que os sentem, às vezes com calor, com Vibrações,

com formigamentos ou manifestações ligadas à própria consciência de vocês, são, efetivamente, modificações
bem reais que estão ocorrendo no seu cérebro, o que explica, aliás, as modificações do ritmo de sono, as
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percepções do corpo com formigamentos por toda parte que estão também ligados às Partículas Adamantinas
que chegam ao corpo, mas também às modificações do cérebro de vocês.

***

Pergunta: eu tenho a percepção de diferentes estruturas em mim (triângulos, esferas...).

Cara amiga, há, no interior do corpo humano que Vibra, atualmente, muitas estruturas.
 Há a Lemniscata Sagrada, há as Coroas, há rodas, círculos, linhas, triângulos, efetivamente.

Há os triângulos dos 4 Elementos.
Há o triângulo do Coração, há o triângulo do sacro, há as Coroas do Coração e da cabeça, há os circuitos que

se estabelecem, aliás alguns de vocês os sentem, mesmo UM AMIGO ainda não tendo dado o significado.
Muitas coisas, atualmente, estão se ativando, no interior de vocês.

Vibrações novas: vocês sentem os Novos Corpos.
Isso dito, tudo o que é integrado não é mais sentido a partir de um dado momento.

Por exemplo, vocês não sentem o meridiano da bexiga, vocês não sentem o meridiano do intestino delgado, e,
no entanto, eles existem.

Por outro lado, quando há sobreposição de um nível Vibratório diferente, porque aí, isso é da Luz Supramental,
vocês vão perceber as Vibrações.

Isso, isso foi o início.
E em seguida, vocês vão perceber os circuitos que se instalam, que correspondem à aglutinação da Luz neste

corpo que é um Templo, que se transforma no corpo de Estado de Ser de vocês.
Portanto, é completamente lógico sentir conexões que se estabelecem neste momento e que estão cada vez

mais fortes, efetivamente.
Portanto, não é uma ilusão, é a estrita verdade.

E o interesse, nós dissemos já a vocês, não é compreender o que isto quer dizer, é viver as Vibrações.
Por exemplo, para as Estrelas, elas têm funções.

Mas o importante não é saber qual foi a alma que trouxe esta função, o importante não é saber qual o tipo de
DNA multidimensional que está sendo criado no interior das células de vocês.

O importante é a Vibração e a função da Vibração.
E não a compreensão.

Portanto, o importante é vivê-la, senti-la e levar a consciência sobre ela e amplificá-la.
 O significado, ele irá se estabelecer sozinho.

O importante não é, ainda uma vez, explicar tudo isto, porque não é a explicação que fará Vibrar, não é?
É a humildade, a simplicidade.

Assim que vocês entrarem na humildade, na simplicidade, assim que vocês se abandonarem à Luz e aceitarem
que o Fogo do Espírito substitua o Fogo do ego, naquele momento, todas estas Vibrações se instalam.

É preciso deixar que elas se instalem.
Não há necessidade de compreender seja o que for, mesmo se UM AMIGO lhes der, é claro, suportes que

correspondem a isso.
O importante, é viver.

Pois, se vocês viverem, isso significa que a Consciência Supramental de vocês está se instalando, totalmente.

***

Pergunta: ao que corresponde a impressão de que o cérebro dá uma volta no interior do crânio?

A Coroa Radiante da cabeça é percebida por pontos de Vibrações, vocês constataram isso, é a Cruz da
Redenção, sobretudo, que está ativa.
Esta cruz é uma cruz chamada de fixa.

Há outras cruzes, outras cinco, que estão presentes e que unem as Estrelas, uma à outra, diametralmente
opostas.

A ativação dessas cruzes, chamadas de mutáveis, vai acarretar a percepção da Coroa Radiante.
A percepção da Coroa Radiante vai também se refletir no nível do cérebro, por modificações das ondas, por

modificações das estruturas e das ondas cerebrais.
Portanto, o que você percebe, é que o cérebro se mexe na cabeça porque os neurônios estão ali se fundindo.

E vocês sabem, no nível da ciência, sempre se falou a vocês acerca dos neurônios.
Mas há células muito mais importantes do que os neurônios.



É o que é chamado, eu creio, de células que produzem a glia (nota do trad.: do grego “cola”): as células gliais.
A aglutinação da Luz, é esta palavra específica que nós utilizamos, muito mais do que acúmulo, porque isto

direciona diretamente à glia que existe no cérebro.
As células gliais estão diretamente ligadas à Consciência Supramental.

O processo de aglutinação celular, no nível Vibratório, permite a constituição do corpo de Luz de vocês, pela
aglutinação das partículas, mas também pelas modificações das próprias células de vocês, no nível do

cérebro.
Vocês se dão conta de que as atividades ordinárias, para alguns, não para todo o mundo, se tornam cada vez

mais difíceis.
Tudo o que os distancia do espiritual parece insuperável, para alguns de vocês.

Ao passo que assim que vocês imergem nesta nova Dimensão, tudo se torna muito fácil.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Todo o meu Amor os acompanha e, ainda uma vez, bem-vindos a este espaço muito especial.
Eu envio a vocês todo o meu Amor e eu lhes digo, até breve.

************
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E bem caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e transmito-lhes todo o Fogo do
Coração, e comunguemos juntos, no Fogo do Coração.

Bem, assim como talvez saibam, SRI AUROBINDO é aquele que é o porta-voz dos Melquisedeques, não é?
Ele lhes deu uma série de elementos importantes, relativos ao retorno da Luz, desde já algum tempo.

Ontem ele completou tudo o que ele havia dito, desde quando ele começou a falar da Luz azul, não é? (*)
Então venho, hoje, para responder às perguntas que vocês fizerem em relação a isso e em relação ao que

pôde dizer o nosso Bem Amado, não é?
Porque ele é nosso Bem Amado, não são apenas de vocês.

Então, eu os escuto.

***

Questão: qual será o nosso papel no momento do impacto do choque da humanidade?

Além de entrar no interior do seu próprio Coração, nenhum.
De qualquer modo, não haverá escolha.

Ou você participa do que acontece no exterior, ou você participa do que acontece no Interior: Unidade ou
Dualidade.

Portanto, a partir do momento em que as Radiações do Ultravioleta, das partículas Adamantinas também
atingirem onde você está, aí também haverá essa espécie de sideração, aonde ou o mental e a pequena

bicicleta vai se pôr a girar em todos os sentidos e a toda velocidade, ou você será capaz de entrar no Interior
de si e estabelecer-se no seu Coração.

Não haverá alternativa.
De qualquer modo, vocês não terão escolha, vocês terão apenas isso a fazer.

Tudo o que lhes parece, como dizer..., hoje ocupar as suas vidas, as suas preocupações, as suas obrigações,
quando tudo isso desaparecer, vocês não terão escolha, não é?

***

Questão: se o que acontece no exterior acontece também em nós, como explicar as deteriorações
físicas?
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Mas, caro amigo, todos vocês vão, sem exceção alguma, sobre este Planeta, passar pela transição.
Nisso nós fomos claros.

As circunstâncias de suas transições serão em função do seu estado Vibratório, mas não o estado Vibratório
desse corpo, mas do seu Templo Interno, ou seja, da Vibração do seu Coração.

É isso que será condicionante para permitir-lhes juntar-se ao seu Estado de Ser ou não.
Então, por que creem vocês que houve os Casamentos Celestiais?

Por que creem que houve quase trinta anos de preparação?
Mas trinta anos de preparação na escala de uma vida.

Recordem-se de que o retorno da Luz foi preparado há dezenas de milhares de anos, porque não é um
processo que possa ocorrer assim, por um golpe de varinha mágica.

Se olharem a analogia, antes da abertura para a nova Irradiação, ou seja, antes de 1984, os seres seguiam um
caminho muito, muito, muito difícil.

Era necessário purificar algumas coisas, era necessário purificar o ego, era necessário fazer uma ascese, era
necessário fazer uma busca, e tudo isso levava vidas.

Portanto, não creiam que o retorno da Luz se faça assim, sem preparação.
As novas Dimensões de vida necessitam da desconstrução e da dissolução total da Ilusão.

E isso não se faz em dois minutos, hem?
Do mesmo modo que, quando vocês iam viver, vocês mesmos, em uma vida passada, as suas transições
(exceto acidente, mas globalmente) havia a instalação de uma doença, não é?, que permitia, em um tempo

mais ou menos longo, aceitar a Passagem, de acordo?
A Passagem, para a humanidade, viveu-se de maneira coletiva, durante este inverno (verão no hemisfério sul).

Isso foi abordado e realizado pelo Arcanjo URIEL.
Vocês realizaram isso ou não.

Então, agora, compreender, como dizemos, uns e outros, que vocês estão em uma Ilusão, não é uma ideia.
Portanto, como vocês querem se juntar à Verdade, se continuarem a aderir à Ilusão?

A questão está aí.
Foi preciso uma preparação.

Foi o retorno da abertura dos primeiros portais, em agosto de 1984, foram pilhas de acontecimentos, foi,
sobretudo, o processo de arranque dos Casamentos Celestes e é agora a dissolução total desta Dimensão.

Isso não se faz em dois minutos.
Alguns estão mais avançados do que outros, no nível dos povos, de acordo com o lugar onde vocês estão.

E, de qualquer modo, vocês estão vivendo a dissolução total das lagartas.
Não sei como é preciso eu dizer isso a vocês.

Eu já digo isso há um mês e, a cada vez, retorno nisso.
Mas, se quiserem, obviamente, muitos seres humanos recusam ouvir, mesmo entre os que vivem as

Vibrações, porque eles não podem concordar.
O choque da humanidade é isso.

Vocês recusam ver a Verdade de frente.
E, a um dado momento, vocês serão obrigados, efetivamente, a ver a Verdade de frente, opor-se a essa

Verdade.
Depois, negociar com essa Verdade.
E, por último, aceitar essa Verdade.

Portanto, todos aqueles que hoje, mesmo vivendo os processos Vibratórios das Coroas, enquanto não
estiverem instalados no Coração, podem estar na ignorância total e na rejeição total dessa dissolução.

Por outro lado, assim que penetrarem na Vibração do Coração e começarem a viver estados de Estado de Ser,
estados de Samadhi, de Alegria, pouco a pouco, vocês vão se extrair da Ilusão.

Isso não se faz em dois minutos.
Não é: um dia, estou neste vestuário que é esse corpo e um dia, eu me junto ao meu Estado de Ser, se não,

não haveria razão de efetuar uma preparação, isso teria sido feito de um golpe, de um só.
Portanto, há uma penetração da Luz, que infiltra literalmente, que tece e que se estende no interior desta

Dimensão.
E isso leva certo tempo.

Isso leva certo tempo, justamente porque a humanidade está na resistência.
Há tantas mentiras que foram inseridas, há tantas ilusões às quais a humanidade aderiu na sua totalidade, de

crer que vocês iriam atingir a Luz perseverando nesse corpo, nessa Ilusão!
Mas vocês não podem alcançar a Luz e manter a Ilusão.
É o que chamei: «as nádegas entre as duas cadeiras».

Vocês não podem pretender a Luz e permanecer na Ilusão.
Cabe a vocês escolher.



Quando dizemos que é o fim, é o fim.
É necessário exprimir-lhes como?

***

Questão: há uma relação entre os impactos corporais e os impactos planetários?

Total.
O que acontece no Sol acontece em vocês.

O que acontece na Terra acontece em vocês.
Mas isso não vai acontecer para todo o mundo, no mesmo lugar, isso depende das suas resistências.

Se vocês não resistirem, se não tiverem mais qualquer resistência, o que acontece?
A personalidade se dissolve e vocês entram no Samadhi e no Estado de Ser.

Se, hoje, vocês não vivem o Samadhi, isso quer dizer o quê?
Quer dizer que há ainda resistências, não é necessário encobrir o rosto.

A Luz está aí, justamente, para ver as resistências e não para girar a cabeça para não ver.
Portanto, todos vocês são Sementes de estrelas: a partir do momento em que uma das suas Coroas

despertou, mas mesmo entre aqueles, eu já expliquei, há fogo do ego e Fogo do Espírito.
É ou um, ou o outro.

Ou vocês estão identificados com a ilusão desse corpo, com a ilusão da personalidade, ou vocês estão
identificados com o que vocês são, em Verdade, mas não pode ser os dois, cada vez menos.

O choque da humanidade é também o choque da personalidade com a Luz.
É também o choque final que foi descrito por SRI AUROBINDO quando era São João.

Quando cada um for conduzido ao Céu, frente à sua própria Verdade e à sua própria Luz, vocês verão a
defasagem que existe entre o que vocês quiseram manter na resistência e o que vocês são, em Verdade.

Não se enganem, tampouco, há muitos seres que estão, como eles dizem, no caminho espiritual.
Mas tudo vai bem enquanto eles mantiverem a própria ilusão, não é?

Mas hoje o ‘choque’ está aí.
Vocês vão aceitar se tornar borboleta?

Tudo se resume nisso.
Isso se resume também, agora, em decidir viver isso, viver aquilo, seguir tal caminho, tal outro caminho, fazer

tal viagem, deixar a sua profissão, permanecer na sua profissão.
Há uma única questão, e cada dia que passar, vocês irão vê-la por si mesmos: vocês vão aceitar não ser mais

uma lagarta?
Isso vai lhes aparecer, eu diria, a cada dia, cada vez mais claramente, mesmo que vocês ainda resistirem e que

a bicicleta (mental) se puser a girar e que a personalidade se revoltar, mas vocês não poderão mais evitar.
A preparação que vocês efetuaram e que a Terra efetuou é destinada a viver esse momento.

Se não, eu repito, bastava que toda a Luz estivesse presente de um golpe e estava terminado.
Mas a sua evolução depende daquilo com o que vocês estão identificados.

Se estiverem identificados com essa materialidade, bem, vocês irão retornar a essa materialidade.
Se vocês quiserem se identificar, e não tiverem mais resistências, com a Luz, vocês irão se tornar Luz e irão se

juntar ao seu Estado de Ser.
Mas não podem levar as lagartas nas costas da borboleta.

É muito pesado.
Por que, o que acontece?

Se vocês conseguissem superar, ainda que apenas alguns instantes, a sua condição de lagarta, vocês viveriam
uma expansão.

Pouco a pouco, vocês vão tomar gosto por essa expansão.
Vocês creem que os seres que viveram o Samadhi no passado, por exemplo, UM AMIGO ou SRI

AUROBINDO, viveram, durante processos de meditação, e eu mesmo, durante uma meditação específica, o
acesso ao Ilimitado?

Mas depois, foi efetivamente necessário voltar a descer e jogar com as outras lagartas, não é?
Pois eu ainda tinha um corpo e que era também uma lagarta.

Mas eu tinha a possibilidade, todas as manhãs, ligando-me ao Sol, de reviver a borboleta.
Então, vocês vão oscilar de uma a outra, e essas oscilações serão cada vez mais rápidas e, pouco a pouco,

vocês tomarão gosto pelo quê?
Pela borboleta.

E deixarão a lagarta.
Ou de maneira sincrônica com a Terra, ou antes.



E ou, para outros que vão querer e que vão viver a borboleta, que não poderão ser borboleta porque têm
necessidade deles, ainda.

Agora, eu repito, aqueles que acreditavam que a Luz ia entrar no corpo e que eles iam continuar a sua pequena
vida tranquilamente e que iam continuar o próprio trabalho com um grande sorriso, tudo isso terminou, é uma

Ilusão.
Todos os que lhes ensinaram aquilo enganaram vocês, para impedi-los de se prepararem.

Você apreende?
É tempo agora de darem-se um chute no traseiro, vocês mesmos, hem?

Como ele disse, UM AMIGO?
Batam no Coração, para darem-se conta de que é verdade.

E o único modo de se tornar borboleta é aquiescer às Vibrações fenomenais que vocês recebem e que, a
cada dia (SRI AUROBINDO disse e eu também) vão amplificar, amplificar, amplificar cada vez mais.

Vocês serão invadidos de Luz até perder o próprio sentido da sua identidade, até perder o próprio sentido de
quem vocês são, até perder o próprio sentido desse corpo.

E é o objetivo.
Esse corpo é um Templo, ele serve para construírem o Estado de Ser.

Mas aqueles que acreditavam conservar uma individualidade nesse mundo, enganam-se pesadamente, muito
pesadamente.

E lembrem-se de que são as circunstâncias do seu despertar que estão em jogo, e isso foi dito.
O choque da humanidade é como se anunciássemos a um ser humano que ele vai morrer.

Primeiro ele recusa: não é possível, isso não é para mim.
Em segundo lugar, ele vai negociar, ele vai dizer: não, não, não agora, um pouco de tempo.

Depois ele vai pôr condições e após, depois, ele vai fingir aceitar, ver horários, ver se isso não funciona, no
outro sentido.

E após, depois, ele vai aceitar.
É assim para toda a humanidade e é assim para cada um.

O único modo de aceitar é ‘estar no Coração’, porque a Vibração da Consciência do Estado de Ser vai conduzi-
los para a Unidade e para a dissolução.

Mas se vocês mantiverem esquemas de funcionamento da Dualidade, se vocês mantiverem resistências, se
vocês não acreditarem, bem, o que é que vocês querem que eu lhes diga?
Vocês têm apenas que me tratar como mentiroso e seguir o seu caminho.

Se nós lhes falamos assim e, há alguns meses de modo cada vez mais brutal, é porque é brutal.
É maravilhoso, mas é brutal.

Será tanto mais brutal quanto vocês resistirem.
Será cada vez mais maravilhoso se vocês aceitarem.

***

Questão: como ali se preparar para, quando chegar a hora, limitar essas resistências?

Mas porque faz anos que vocês são preparados pela Luz!
Mas há o peso dos apegos à cultura, às próprias condições da sua vida, independentemente de qualquer

noção de karma ou seja mais do que for.
Como se preparar?

Mas é muito simples: acolher a Luz.
Extraiam-se do que vocês acreditam que são, porque muitos, eu repito, desde os Casamentos Celestes,

viveram transformações ligadas à Luz.
Mas a Luz, depois, se vocês não estiverem abandonados à Luz, o que é que acontece?

É agora, nós dissemos, não é mais tempo de ser ambíguo.
É o fogo do ego ou o Fogo do Espírito.

Quanto mais cedo vocês entrarem no Fogo do Espírito (e MA ANANDA MOYI irá se exprimir sobre isso (**)),
melhor vocês irão limitar o fogo do ego.

Então, o que é o fogo do ego?
É, primeiramente, aquele que não quer ver, porque está em um projeto de vida, em um projeto onde ele se diz:

«vou fazer isso», e não se dá conta do que ele vive.
Isso existe.

Em seguida, o fogo do ego será o quê?
Será a pequena bicicleta que vai querer fazê-los fazer coisas que nada têm a ver com a Luz e que vão

monopolizar a sua atenção para afastá-los da Vibração.



É exatamente o que vocês vivem.
E depois, há alguns, mesmo na França, que são capazes de entrar no Samadhi extremamente facilmente.

E quanto mais vocês avançarem, mais vocês terão o fogo do ego ou mais vocês terão o Fogo do Coração, ou
seja, o Fogo do Espírito.

Mas vocês irão vê-lo claramente.
Vocês vão ver claramente as suas próprias resistências.
E não acusem ninguém mais que vocês mesmos, não é?

Não é questão de acusar-se, não é questão de culpar, porque há também egos manipuladores, em vocês, que
vão dizer que não é verdade, eles vão dizer que não é sua culpa, mas que vão também culpá-los, ainda mais,

fazendo girar ainda mais a bicicleta, que vão dizer: "oh la la, eu giro em círculos e não saio disso", e vocês vão,
ainda mais, girar em círculo.

Busquem a Luz.
Busquem a Vibração.

Todo o resto e a cada dia que passar, é preciso esquecer.
Então, é claro, eu já ouço as bicicletas que giram e que vão me dizer: «sim, mas eu tenho isso, sim, mas eu

tenho aquilo, sim, mas eu devo terminar tal coisa, sim, mas eu tenho ainda isso para terminar».
Será que quando vocês deixarem um corpo e morrerem, será que vocês têm sempre tempo de fazer o que

querem fazer, porque, quem é que quer fazer?
É o ego, como de hábito.

Manter certa constância, certa perenidade em algo que é efêmero.
Esse corpo é efêmero.

A sua personalidade é efêmera.
Este mundo, esta Dimensão, é efêmero, mesmo se a duração tiver sido muito longa, eu concebo, para muitos

de nós.

***

Questão: como fazer para saber por que nos sentimos cortados da Vibração?

Há duas palavras, agora: como fazer, e saber.
Mas você não pode Ser e saber.

Você não pode fazer e Ser.
Portanto, é preciso parar a bicicleta.

Enquanto você se colocar a questão de como fazer ou saber, você não está no Ser e, estar no Ser é não saber
e não fazer.

É justamente parar de saber e parar de fazer, uma vez que a Luz está aí, nós dissemos isso milhares de vezes.
Portanto, é o mental que os remete sem parar no «como fazer».

E no «eu quero saber».
E no «eu quero compreender».

Mas a Vibração, ela é tudo, exceto isso.
Se você conseguisse fazer calar o «eu quero saber» ou «como fazer», você viveria instantaneamente o

seu Samadhi.
Portanto, o único obstáculo é você mesmo.

Mas é válido para todo mundo, é claro, hem?
Isso se chama fazer Silêncio, isso se chama meditar, isso se chama alinhar-se, isso se chama tudo o que

vocês quiserem.
Mas o não fazer e o não saber é justamente parar de fazer e parar de saber.

Então, em outros termos, isso se junta à Humildade e à Simplicidade.
Enquanto vocês manifestarem «eu quero compreender», «eu quero saber» ou «como fazer», não é o Ser

quem fala, é a personalidade.
E é obrigatório.

É sempre a personalidade que quer compreender, compreender com o intelecto, compreender as Vibrações
com um pêndulo, que quer compreender a astrologia, que quer compreender tudo, tudo, tudo, esperando

alcançar a Luz.
Mas vocês não podem alcançar a Luz assim.

A única porta é o Coração.
E apenas você é que pode abri-la, nós dissemos também, sempre dissemos isso.

Mas, aí também, dizer-lhes, dizer-lhes e dizer-lhes e dizer-lhes, isso foi dito em todos os sentidos.
Mas isso foi dito há milhares de anos, parece-me.



Então, há milhares de anos, era, de outra forma, mais difícil, porque as circunstâncias não eram as mesmas.
Agora, o que é que se observa?
A Luz está aí, por toda a parte.

E as bicicletas giram ainda e as resistências estão ainda presentes.
Obviamente, o caminho de revelação da Luz, percorrido há três anos, é enorme, enorme.

Mas se eu falo assim, é para engajá-los realmente a dar esse último passo, porque vocês vão se aperceber de
que, quando nós dissemos: «atenção ao fogo do ego», que muitos seres, e mesmo entre vocês aqui, se

serviram desta Luz para nutrir o quê?
O próprio ego, e não para se tornarem transparentes.

Como é que vocês se tornam transparentes?
Então, isso foi dito.

Deixando passar a Luz, abandonando-se à Luz e se tornando Luz.
É a verdade.

Não é uma visão da mente, é uma ‘vivência’.
Não é um conceito, não é uma projeção, isso pode acontecer apenas assim.

Então, é claro, havia seres que não podiam, independentemente do ego, viver a Vibração do Fogo do Coração,
porque se eles se tivessem deixado, eles mesmos, viver isso, teriam partido imediatamente.

O que explica que hoje, atualmente, desde pouco tempo, há pessoas que, de um dia para o outro, vivem as
novas Coroas e vivem de imediato o Coração.

Mas agora, se vocês forem, como dizer... muito idosos, que têm uma busca espiritual antiga, que percorreram
pilhas de caminhos, que foram em todos os sentidos e que vivem as Vibrações, mas não estão ainda na Paz,

coloquem-se a questão.
O que é que vocês não querem soltar?

Mas, obviamente, é o seu corpo, a sua personalidade, a pequena identidade do ego.
Porque, contra a sua vontade, vocês são inteiramente identificados com isso.

Mas vocês não podem penetrar no Estado de Ser, viver o Estado de Ser, enquanto vocês se atrelarem a isso.
Isso não quer dizer que é preciso se matar, isso não quer dizer que é preciso se suicidar porque, aí, vocês

nada compreenderam.
Isso quer dizer que é preciso soltar algo para que apareça outra coisa.

Mas vocês não podem pretender os dois.
É a ilusão do ego fazê-los crer nisso, a nós todos, aliás, durante milhares de anos.

As leis do Espírito não são as leis da matéria.
A lógica da matéria não é a lógica do Espírito.

Vocês não podem perceber o Espírito pela matéria.

***

Questão: em um sonho recorrente, vendo chegar a Onda Galáctica, eu me centro em um ponto do
meu Coração e o meu corpo explode em pequenas partes no Universo. É uma realidade?

Sim, é exatamente isso que vai acontecer.
É a estrita realidade, eu chamei isso de planeta-grelha, em termos humorísticos, mas é exatamente isso.

O que é que vocês querem que seja?
Como é que vocês vão passar na Luz?

Expliquem-me.
Essa será a interrogação escrita.

Oral, por enquanto.

***

Questão: É isso o Estado de Ser?

Sim, inteiramente, mas parece-me que todos os seres despertos falaram disso.
A cada manhã, quando eu olhava o Sol, eu me dissolvia.

Eu voltava, porque não era o momento, mas aí, é o momento.
Vocês não terão outro lugar para onde voltar.

***



Questão: por que posso olhar o Sol de frente, como recoberto por um disco azul?

Cara amiga, é o que eu fazia todas as manhãs durante a minha vida.
Eu o olhava face a face.

Vocês percebem a irradiação, vocês o veem com os olhos e vocês percebem e recebem as suas partículas
no Coração.

É assim a dissolução.
O problema é que não é sempre bastante saber que é isso que chega, porque se, tendo vivido isso, você

continuar a efetuar ações que vão ao sentido da densidade, do peso do corpo, você até pode saber que é isso
que chega, você até pode ter vivido experiências em alguns momentos dessa dissolução, mas, quando chegar

a hora, real e fisicamente, a sua Vibração não será talvez suficiente para aceder a essa dissolução.
Toda a diferença está aí, entre aquele que vai viver a dissolução no Estado de Ser e aquele que, pela

resistência, vai viver outra coisa.
De todo modo, é a liberação para todo mundo, disso vocês sabem.

Mas o seu destino será unicamente em função da sua Vibração, naquele momento.
Daí a preparação.

***

Questão: uma alegria profunda pode ser um indicador dessa Vibração?

É o que a acompanha, na condição de passar na dissolução e de passar no Espírito, mesmo de maneira
temporária, porque, se vocês começarem a viver a Vibração e resistirem, eu garanto que vocês não estarão na

Alegria.
Foi o que eu disse, parece-me, e somos dois ou três a tê-lo dito a vocês, haverá dois estados possíveis: o

medo e o sofrimento, de um lado, a Alegria, do outro.
Não haverá meias-medidas e é similar para toda a humanidade.

Então, tudo o que vocês efetuam aqui, com as diferentes coisas que vocês fazem, é destinado a fazê-los subir
na Vibração.

Mas essa Vibração não é suficiente, porque a palavra-mestre é o famoso switch, esse famoso Abandono, essa
famosa Passagem.

É a instalação brutal ou progressiva, conforme as personalidades, de um estado ao outro.
E quando vocês vivem essa liberação, é claro, vocês estão na Alegria.

Como pode ser de outro modo?
Mas, obviamente, enquanto vocês não o viveram, vocês estão no medo e, isso, todos vocês vivem, nesse

momento, despertos ou não despertos.
Depois há aqueles que fogem disso, porque eles vão dormir até o final.

Eles vão viverão o choque com a cabeça no buraco, vocês sabem, como aquele animal, o avestruz: «Não é
verdade, não é verdade, não é verdade».

Eles estarão do outro lado, e ainda vão dizer: «não é verdade».
É por isso que nós falamos muito das crenças, de abandonar tudo o que era das crenças, de viver a

experiência.
É por isso que houve, durante esses anos, encontros Vibratórios do Arcanjo MIGUEL e de outros.

Isso tinha apenas um objetivo: prepará-los.

***

Questão: permanecer deliberadamente no silêncio permite atingir o Silêncio do mental?

Então, cara amiga, há pessoas que são perfeitamente capazes de se colocarem no Silêncio mental, de parar o
mental, por hábito da meditação ou por exercícios, mas não é por isso que eles vivem na Vibração.

É necessário, mas não é sempre suficiente.
Tudo depende dos apegos.

Há seres, por exemplo, no esporte, que são muito dotados para parar o mental e melhorar a performance, por
exemplo.

É, aliás, assim que eles conseguem manifestar performances excepcionais.
Mas será que um esportista que tem o hábito de controlar o seu mental Vibra no Estado de Ser?



Aí intervêm muitas outras coisas e, em particular, os apegos e as crenças.
Portanto, você pode perfeitamente fazer um silêncio mental e estar abarrotado de apegos e de crenças.

A Vibração não vai subir, no entanto, ainda que a Luz esteja aí.
Mas bem, é verdade que, para muitos de vocês, se vocês conseguirem, aqueles que vivem uma das Coroas

Radiantes, se vocês conseguirem fazer o silêncio mental, a Luz vai entrar ainda mais.
Mas, para aquele que nada abriu, na recepção da Luz, mesmo se ele conseguir fazer o silêncio mental, não é

por isso que ele vai vibrar.

***

Questão: as Vibrações estão aí, mas, apesar de tudo, o mental ainda está muito presente.

Sim, isso quer dizer o quê?
Que há resistências, eu disse no início.

Isso ilustra perfeitamente o que eu dizia: há pessoas que conseguem fazer o silêncio mental, mas fecham-se
no ego e não há qualquer Vibração.

E há pessoas que têm Vibrações, porque têm uma experiência da energia e da Vibração, mas elas estão ainda
repletas de crenças e de apegos, é isso que é preciso ver claramente hoje.

Porque, se houver Vibrações e isso se acompanhar da Alegria, naquele momento você vive a borboleta e você
não pode estar apegado aos seus próprios apegos.
Eles desaparecem sozinhos, é isso a dissolução.

***

Questão: como determinar, Vibratoriamente, se estamos suficientemente prontos?

É muito simples, pela sua capacidade para entrar no Samadhi ou na Alegria, e independentemente das
circunstâncias exteriores, mesmo as mais violentas, no espaço de um instante, de ser capaz de alinhar-se, de

centrar-se e de mudar de Vibração e de Consciência.
Pela sua capacidade para ir de um ao outro, cada vez mais rapidamente.

E depois, há algo que não engana, a partir do momento em que a Vibração percorrer todo o corpo, em que a
respiração se tornar celular ou cardíaca, naquele momento vocês penetram diferentes etapas da Alegria

Interior.
Quando vocês vivem a Alegria Interior vocês têm a íntima convicção absoluta de que é a Verdade e, naquele

momento, vocês tomam gosto por entrar nisso, vocês serão investidos pela Luz, no conhecimento da sua plena
vontade, depois.

É tão simples assim, o Abandono à Luz é como se vocês estivessem fazendo algo, de repente a Luz chega,
vocês nada pediram, não estão na fase de alinhamento, vocês são obrigados a parar o que fazem e a se

colocar na Luz.
Então, agora, mesmo em relação a esse processo, aqueles que tiverem um mental muito forte ou um ego

muito forte vão querer continuar a trabalhar no que estavam fazendo.
Naquele momento, a Alegria não pode se instalar.

E o que vai se instalar são as resistências.
Em resumo, poder-se-ia dizer que vocês são testados pela Luz, pela Inteligência da Luz, para ver se vocês são

capazes, no momento em que ela aflui, de entrar no Amor com ela ou não.
Quando a Luz chega, vocês sentem que ela chega na sua cabeça ou diretamente no Coração, e depois vocês

dizem: «eu tenho outra coisa para fazer».
Isso se chama como, isso?

Uma resistência.
E aí, vocês não podem viver a Alegria, mesmo sabendo o que é.

Cada vez mais o apelo da Luz será premente e urgente, porque, efetivamente, não há mais tempo a perder
com outra coisa senão com a Luz.

Eu repito, é nisso que se vê o que vocês escolheram e que vocês vão ver, vocês mesmos, o que vocês
escolheram.

A Luz podia esperar, antes dos Casamentos Celestes.
Agora, a Luz não espera mais.

Lembrem-se de que não são vocês que decidem, mesmo se, individualmente, vocês puderem fazer isso.
É a Terra que decide, e a Terra decidiu, vocês veem ao redor de vocês, por toda a parte.

Então, é claro, o ego recusa sempre ver Verdade de frente, sobretudo quando isso a ele se refere.
Mas recordem-se de que o Fogo do Espírito, ou ele nutre o seu Espírito, ou ele é desviado pelo ego, é um ou



o outro.
Portanto, quando o Fogo chegar, se vocês resistirem a esse Fogo, isso irá para o fogo do ego.

***

Questão: o que fazer se sentimos o Fogo durante atividades como passar roupa?

Pode ser perigoso queimar a camisa do marido, efetivamente.
Mas o apelo da Luz será cada vez mais forte, vocês veem isso, efetivamente.

Dentro de pouco tempo, vocês não poderão mais resistir à Luz, o que quer que façam, e eu digo efetivamente,
o que quer que façam.

É agora, isso também, não é dentro de alguns meses.
A personalidade participa da Ilusão: passar uma camisa é uma ilusão.

O corpo que vocês habitam é uma ilusão, portanto, o marido é uma ilusão também, portanto, não se tem nada a
fazer com a camisa dele.

É exatamente o que lhes diz a Luz.
Isso dito, chegará um momento em que o Abandono à Luz terá sido tão total que você poderá estar na

felicidade passando a camisa do seu marido.
Mas, por enquanto, a maior parte de vocês sente a inadequação entre a Vibração que lhes cai por cima e o que

vocês estão efetuando ou fazendo.
Eu repito, não se pode fazer e Ser.

Depois, quando vocês tiverem alcançado inteiramente o Estado de Ser, e quando vocês tiverem o Coração
inteiramente aberto, quer dizer o que, com o Coração aberto inteiramente?

É sentir permanentemente o Fogo do Coração, então, naquele momento, vocês poderão fazer o que quiserem,
porque, mesmo o fazer não irá mais prejudicar a qualidade da sua Vibração.

Mas, para isso, é preciso ter o chakra do Coração, a Coroa Radiante do Coração que Vibra permanentemente,
quase permanentemente.

***

Questão: o calor permanente no Fogo do Coração é a Vibração do Coração?

Sim, a percepção de cada um é diferente.
Se vocês estiverem no ego, vocês vão sentir uma Vibração que os invade com uma sensação de morte e de

recusa.
Se vocês começarem a aceitar, naquele momento vocês vão sentir um calor em todo o peito, com agulhadas,

por vezes.

***

Questão: acontece-me de estar na Alegria e na Unidade durante algumas atividades e, durante
outras atividades, essa Alegria está ausente. Convém cessar aquelas atividades?

Mas você já tem a sua resposta, cara amiga.
São as suas próprias resistências que a fazem colocar a questão, porque você não quer aceitar.

É tão simples assim.
A Vibração é o seu guia, nós dissemos.

Portanto, se durante alguns momentos você sentir que a Unidade, a Alegria não está mais aí, o que é que isso
quer dizer?

É que você não está mais na Alegria e que você não está mais na Unidade, mesmo se o seu ego vier lhe dizer:
«é importante que eu continue isso», é claro.

Mas vocês fazem, todos vocês, o aprendizado disso, em diferentes níveis, é claro.
Recordem-se de que nós dissemos também: «o que é que vocês querem? Dirigir a sua vida ou deixar-se

dirigir pela Luz e pela sua Inteligência?»
É exatamente a mesma coisa.

Você não pode mais reivindicar uma vontade pessoal (porque a vontade pessoal não trabalha nas mesmas
estruturas) e reivindicar o Estado de Ser.

O Estado de Ser é tudo, exceto uma vontade pessoal.
É entregar-se, inteiramente, à Luz, para dirigir toda a sua vida e não unicamente quando convém, porque isso



são as resistências do ego.
O ego está capitulando.

***

Questão: Sri Aurobindo evocou a etapa de 14 de abril, ligada à fusão dos Éteres e à Abertura da
boca da Terra. O que trará ela como possibilidade nova?

A fusão nuclear do Coração humano.
É mais calor ou agulhadas, é o Fogo Absoluto.

É a penetração em novos espaços possíveis de Samadhi.
É o momento em que vão ilustrar-se, para muitos de vocês, momentos de ausências desta realidade, cada vez

mais profundos.
E isso se torna possível desde a fusão dos Éteres que estará totalmente concluída naquele momento.

***

Questão: bastará levar a consciência unicamente no Coração?

Sim, sim, isso irá se tornar cada vez mais fácil e é por isso que vocês têm a última parte do Yoga, que é dado
por UM AMIGO, que corresponde, inteiramente, a isso.

Haverá, efetivamente, um apelo Vibratório cada vez mais potente para entrar no Coração.
E entrar no Coração é sair da prisão.

***

Não temos mais perguntas.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e muito boas Vibrações.
Recordem-se de que a chave é a Vibração, de que a chave é o Coração, todo o resto é supérfluo agora, e isso

vai se verificar cada vez mais facilmente.
Vocês terão cada vez menos necessidade de palavras, vocês terão cada vez menos necessidade de

explicações, vocês terão cada vez menos necessidade de se agitar no exterior.
A hora chegou de tecer o casulo, inteiramente.

Eu lhes digo até muito em breve.
Até logo.

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

(*) SRI AUROBINDO (07.04.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/sri-aurobindo-7-de-abril-de-2011.html

*

(**) MA ANANDA MOYI (08.04.2011):
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Questão: Qual é o raio que parte de uma zona da Ursa Menor e se dirige em direção à Terra?
Então, isto faz parte do que tinha dito Miguel.

Vocês sabem que há vários ciclos de radiação da Luz que deve chegar a este sistema solar, em sua totalidade.
Vocês têm diferentes radiações que, doravante, estão totalmente ativas e vão se amplificar, mas eu diria muito mais se ampliar, nas

semanas e dias que seguem.
Nós tínhamos falado a vocês, já de Bételgeuse.

Nós havíamos falado do Centro Galáctico.
O Arcanjo Miguel disse que a Luz chegaria do Céu e da Terra.

É exatamente isto que se produz.
A Luz, nós a acendemos.

A Radiação vinda do Céu, da Terra, é a mesma Radiação.
Por outro lado, existem átomos cuja radiação não é de todo a mesma.

Esta radiação tem a particularidade de rasgar o tecido Dimensional e isto, em nenhum momento, será permitido sobre esta Terra.
Portanto nós fomos obrigados a acender a Luz.

Eis, nós acendemos a Luz e nós, desde já quase uma semana, modificamos as circunstâncias de recepção da Onda Galáctica de
Alcyone, na qual vocês entraram.

Mas nós modificamos as condições de liberação das partículas de Estado de Ser no sol a fim de que as frequências da Luz Unificada
venham diretamente opor-se a alguns tipos de radiações que aparecem sobre a Terra.

***
Questão: É preciso se expor o mais possível à Luz do sol?

A Luz do sol, isto são as radiações ultravioletas, no momento, são as ‘partículas Adamantinas’.
Mas as partículas Adamantinas as mais poderosas, as mais rápidas, se vocês preferirem, vêm do Centro Galáctico e isto, onde quer

que vocês estejam, mesmo a 1.000 metros sob a Terra, vocês as alcançam.
Portanto, alguns seres são capazes de suportar as novas radiações do sol, outros não, mas isto é apenas uma parte da radiação da

Luz que chega.
Cabe a vocês ver se vocês têm dificuldade de suportar, a pleno dia.

Aproveitem, sobretudo, os primeiros raios do sol, pela manhã, isto foi dito, mais do que à tarde ou à noite, porque eles são diferentes: a
qualidade Vibratória desta radiação, à noite, é diferente.

Nem todo mundo pode.
Sobretudo quando vocês estão abertos ao nível das Coroas Radiantes, vocês vão constatar que isto tem efeitos diferentes segundo
cada um e segundo os dias também, mas, o mais importante, é a Luz, que não é a luz do sol que vocês veem, que vocês percebem

somente pela Vibração.
Mas esta Luz é onipresente.

Portanto, é diferente para cada um.
***

Questão: Se a batalha no Céu está “ganha”, se os Arcontes estão redimidos, o que são as forças Arimânicas?
As forças arimânicas são forças criadas por egrégoras de pensamentos, permitindo a encarnação de um princípio chamado de

‘arimânico’, que é um princípio involutivo cuja única finalidade é fazer baixar as Vibrações.
É, em última instância, independente de uma Inteligência como os Arcontes.

É uma inteligência autônoma, mas estúpida, eu diria, o que não é o caso dos Arcontes pois estes eram mesmo assim administradores
extremamente competentes.
A batalha está ganha no céu.

Não é uma batalha: a Luz se estabeleceu e vocês a veem, vocês mesmos, através do que vocês vivem e do que acontece sobre a
Terra, todos os dias.

Ontem à noite, nós dissemos a vocês, que isto vai se acelerar de maneira ‘exponencial’: a cada dia, agora, vai ser cada vez mais forte,
sobre o plano Vibratório.

Portanto as forças Arimânicas estão, de alguma forma, ligadas a três fatores ou a três tipos de consciência.
Primeiro aqueles que estão tanto no medo que recusam receber sua própria redenção, porque, para eles, a Luz é terrível.

Tudo estava baseado, neles, sobre o ego, sobre o poder e a dominação.
Isto se refere a muito, muito poucos seres humanos sobre este planeta, não é?

Agora, há todos os seres que não estão despertos, que não estão conscientes do que se joga ainda, porque eles estão ‘imersos’,
totalmente, numa realidade falsificada da qual eles não têm nem mesmo ideia de que não possa existir.

Portanto, estes, de alguma forma, mantêm, se vocês quiserem, certa densidade permitindo às forças arimânicas se alimentar.
Eu vou tomar um exemplo muito simples: vocês têm um utensílio de difusão que nós utilizamos, que é o que vocês chamam de Internet.

A Internet é a encarnação das forças arimânicas na qual a Luz se infiltrou, na qual a Luz pôde se propagar, também.
Mas há seres que estão na Internet, que estão, como vocês dizem, em sites lúdicos, em todo o sentido do termo.

Eles se servem da Internet, eles estão possuídos pela Internet, eles estão possuídos não pelo fato de que são muitos, mas pelo
interesse que eles dão à Internet, por exemplo, para olhar filmes olé-olé (nota do trad.: filmes eróticos).
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Eu não sei como vocês chamam isto, eu esqueci as palavras.
Ou então para se subjugarem a si mesmos através de imagens, mas não para se informar.

Estes aí alimentam inconscientemente a matriz e as forças Luciferianas.
Eles são cativos, como aqueles que vêem ainda tevê, que dão sua ‘energia’ a uma caixa, não é?, e sua ‘intenção’ a uma caixa.

Estas, estas são forças inconscientes.
Elas são consequentes pelo número de pessoas, mas não pela intensidade da vontade.

E então, há também, evidentemente, uma franja importante de seres humanos autênticos que começaram um caminho em direção à
Luz, mas que não estão dirigidos às boas Vibrações e que foram literalmente ‘enganados’ pelos movimentos Luciferianos.

Estes aí estão no interior destas crenças na aparição de uma Terra magnificada onde todo o mundo é belo, todo o mundo é gentil, mas
nesta Dimensão.

Dessa maneira, eles trabalham sobre uma ótica de tempo que é ilusória.
Estes também são aprisionados por Áriman e Lúcifer (as forças Luciferianas, não Lúcifer, me desculpem) (*).

Assim, eles estão ainda cativos de suas próprias ilusões, e isto é o quê?
É simplesmente o ego, quer dizer que, tendo construído planos sobre a instauração, por exemplo, de um instrutor ou de um salvador

mundial, sobre a aparição de uma ‘hierarquia’ que iria restabelecer uma forma de verdade, uma forma de autenticidade, eles recusam,
sendo espiritualizados, a reconhecer o seu erro e, no entanto, isto se estende sob os seus olhos.

Estes, inconscientemente, também, pelo ego, alimentam as forças arimânicas, mas isto não tem qualquer importância com relação ao
que vem.

Eu disse a vocês que nós acendemos a Luz.
***

Questão: O que responder às pessoas muito próximas que falam do Karma, que se referem aos Senhores do Karma e que estão no
sofrimento com isto?

Eles estão no sofrimento porque eles deram sua atenção a estas leis de ‘ação-reação’.
Eles são persuadidos de que as leis do Espírito são as mesmas leis da matriz.

Eles estão presos neles mesmos e nenhuma palavra pode lhes tirar de seu aprisionamento.
Eles mesmos criaram seu próprio sofrimento ao dar sua adesão, sua crença, a movimentos espiritualistas que estão, no mínimo, na

sombra, não é?, e eles estão persuadidos de estar na verdade, mas isto, é a experiência deles.
Nenhuma palavra vai fazer eles mudarem de parecer, ao contrário.

Vocês que vivem a Unidade ou que se aproximam destes estados, vocês são loucos furiosos, e é seu ‘ponto de vista’ e é sua verdade.
Eles serão confrontados a esta verdade.

Eles estão numa lógica de rigidez, de rigor, de secura.
Eles vão falar de coração, mas eles aplicam leis criadas por aquele que não tem coração, quer dizer, Yaldébaoth.

Eles estão aprisionados, como você o disse, em seu sofrimento e em seu medo.
Infelizmente, além de Irradiar, nenhuma palavra os fará mudar de opinião.

Ao contrário, você os fará entrar em reação com relação ao que você vive e ao que você é.
***

Questão: Jogos como jogos de cartas, jogos de bilhar, fazem parte da dualidade ou antes favorecem o fato de reencontrar sua
criança Interior?

Então aí, cara amiga, há quem possa jogar bilhar e reencontrar sua criança Interior e outros que podem jogar bilhar e ser possuídos por
este jogo.

A resposta é diferente para cada um.
Vocês têm seres que podem ir à Internet.

Há os que vão lançar seu olhar sobre a Internet e vão ser possuídos imediatamente: eles sentem as energias emitidas pelos sites e
pelas ondas que se propagam diretamente pela Internet.

É a mesma coisa para um jogo, é a mesma coisa para não importa o quê.
Bem evidentemente, se vocês jogam cartas todo o dia, vocês não podem pretender estar em Unidade, é preciso quando mesmo fazer

uma parte das coisas, hein.
É muito difícil manter a Unidade jogando cartas.

É mais fácil manter a Unidade passeando na natureza.
***

Questão: E quanto às crianças que, na Internet, jogam jogos de guerra?
Eles estão completamente possuídos por Áriman.

É preciso não se enganar.
A realidade virtual é uma virtualidade sobre a virtualidade, isto distancia mais do que tudo do ser Interior.

É feito para isto.
Se os jogos pudessem ser considerados, em última instância, na Internet, onde os anjos vão encontrar outros anjos e onde tudo é

angelical.
Mas vocês vejam bem que tudo isto que é criado vai ao sentido da guerra.

***
Questão: Como fazer, enquanto pais, quando se tem filhos que jogam isto?

Quem são os pais?
Se vocês são os pais, em nome de que vocês não têm o direito de interditar qualquer coisa?

Ou vocês estão inconscientes.
Ou vocês aceitam que eles jogam com Áriman.

É o mesmo para os jovens, há os que escutam músicas que tem Vibrações e frequências arimânicas e outros que escutam músicas e
frequências que os elevam.

Agora, uma criança, cabe a vocês evitar, quando mesmo, certo número de coisas.
***

Nós não temos mais questionamentos, nós lhe agradecemos.
***

Caros amigos, eu agradeço a vocês.
Eu digo até breve a vocês, mas eu volto bem rápido.

Nós vamos, juntos, Vibrar no fogo do Amor, em pouco tempo.
Até breve.
************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110413_-_OMA.mp3 

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu os escuto.

***

Questão: para alinhar-se, é possível se nutrir de Luz?

Pode nutrir-se de Luz.
Agora, a ligação, para alinhar-se, não.

Alinhar-se é estar no Coração.
Você pode ficar sem comer, você pode jejuar durante anos, você pode fazer todos os sacrifícios que quiser,

mas, o Coração, ali se penetra pelo Coração.
Há seres que estão no Coração e que comem, como vocês dizem, um cassulê por semana.

Crer que vocês irão atingir a pureza porque se alimentam da Luz não é verdade, pois o ego também, ele se
nutre de Luz.

***

Questão: é sempre então pela maneira com que empreendemos as coisas que conta?

Perfeitamente.
Isso quer dizer também, através do que eu disse, se você estiver no Coração, ama e faça o que quiser.

Uma coisa é querer decidir sobre algo e outra coisa é quando algo se impõe a você, porque você está no
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Uma coisa é querer decidir sobre algo e outra coisa é quando algo se impõe a você, porque você está no
Coração.

Você apreendeu a nuance?

***

Questão: o que pode incitar, em nós, o Canto da Terra?

Há uma ressonância profunda entre o Canto da Terra e o Seu Canto da Sua Terra.
O corpo humano é constituído do corpo da Terra, ele está, então, em ressonância total com o Canto da Terra.

A Terra vive a sua liberação, ela foi liberada, ela deu à luz na nova Dimensão e agora ela se libera da sua
própria lagarta.

É exatamente o que vocês ouvem, é o que está prestes a acontecer, em vocês, no nível da Fusão das suas
próprias três Lareiras e dos seus Éteres.

É o mesmo processo.
Então, é claro, ouvir esse som, para aqueles que estiverem prontos, isso os remete a si mesmo e, portanto, ao

seu Fogo da Terra e ao que abrasa a Kundalini e os faz ir ao Coração.
Para aqueles que não estiverem completamente prontos para entrar em ressonância com isso, isso

desencadeia primeiro a indiferença, depois, mais tarde, quando isso se tornar muito forte, o medo e, enfim, o
fogo do ego, com toda a sua loucura.

***

Questão: ao que corresponde uma dor no joelho direito, subindo no quadril e voltando a descer até
os tornozelos?

É uma fuga da Kundalini.
À medida em que a Lareira da Terra desperta, que o Triângulo inferior desperta, a energia da Kundalini, no

Canal do Éter, sobe.
Quando ela não consegue subir, ela foge, é um problema de encanamento.

***

Questão: e o que fazer nesse caso?

Fechar a torneira para baixo.
Simplesmente dirigir a sua consciência sobre o ponto central do sacro e, depois, sobre o ponto central da

cabeça, os pontos ER, e depois, sobre o 12º Corpo.
Isso põe em movimento o 12º Corpo e isso permite à energia voltar a subir.

Em geral, as fugas de energia, percebidas no joelho direito, do tipo de nevralgia (por vezes no esquerdo
também), estão ligadas a uma sensibilidade exacerbada às energias ambientais, às emoções dos outros, etc..

***

Questão: poderia explicar o que eu vi durante uma meditação?

Então, cara amiga, você passou o seu tempo observando um processo, então, você via realmente esse
processo Vibratório que era o seu acesso a outro estado Dimensional.

Portanto, você observou e o seu mental apropriou-se disso para tentar compreender o que significava, ao invés
de viver a Essência.

Vocês estão nos momentos, em momentos em que todos vocês começam a perceber as outras Dimensões.
Agora, essas outras Dimensões, vocês as veem ainda com os olhos, mesmo abertos, pois o 12º Corpo ativado

dá a percepção das outras Dimensões.
Mas o que é que falta naquele momento?

É o conhecimento direto do Coração, porque, se naquele momento, ao invés de estar na observação do que
você vê, com os seus olhos, mesmo novos, se você integrar isso no Coração, você tem de imediato o

significado, mas eu não posso dá-lo do exterior.
Então, é fácil quando são os Vegalianos que intervêm, é fácil quando há formas conhecidas que não podemos
errar, mas agora, quando se começa a entrar nas esferas azuis, nas luzes douradas, nos grandes seres e tudo

mais, isso pode ser milhões de coisas.
Vocês apreenderam a diferença?

Quando vocês viverem processos assim, vão para o seu Coração, a resposta ali está, uma vez que, se vocês



veem isso, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês penetram na sua própria Multidimensionalidade.

Portanto, passem desse olhar exterior habitual para o Coração, e vocês terão todas as respostas
instantaneamente.

Então, eu sei efetivamente que é um processo de aprendizagem, pois vocês estão muito habituados a se
servirem dos seus sentidos, dos seus olhos físicos.

Então se, além disso, ao nível desses olhos físicos, aparecerem percepções novas, como é o caso para
muitos, vocês irão permanecer, apesar do acesso a essa Multidimensionalidade, em um processo de análise

ou de necessidade de compreensão exterior, ao passo que, de fato, vocês têm todas as respostas em vocês,
mas no Coração.

Mas, assim que aconteceu, a Vibração é dissipada.
É muito difícil, mesmo no nível Vibratório, voltar atrás para fazer reviver, no Coração, o que foi vivido.

Isso pertence a outro instante.
Portanto, é no momento em que isso ocorre que é preciso, não ficarem espantados pelo que vocês veem,

mesmo se for bonito de ver ou se causar medo, não importa.
O importante é penetrar, naquele momento, no conhecimento do Coração, e vocês terão todas as respostas,

mas não depois.

***

Questão: é normal sentir o corpo como se dissolvendo?

Sim, e então?
Como vocês querem ascensionar se o corpo não se dissolver?

Vocês não conseguem compreender o que, uns e outros, nós lhes dizemos.
Esse corpo, no qual vocês estão, vai desaparecer.

Será que vocês compreendem o que isso quer dizer?
Como é que ele desaparece, se a sua consciência, ela mesma, não perceber este desaparecimento?

Vocês podem me explicar?
Se a consciência sai desse corpo físico, ela penetra o Corpo de Estado de Ser, através do Fogo do Coração e

do Canal do Éter, portanto, reproduzir o Corpo de Luz, como é que vocês podem ali chegar?
A lagarta deve morrer, é uma transformação.

Como isso se chama, o termo erudito quando vocês passam de uma forma à outra?
Esqueci, mas é exatamente isso, vocês passam de uma forma à outra, vocês passam de uma consciência a

outra Consciência.
Transmutação, esse é um termo bom, sim.

Então, esta palavra, transmutação ou metamorfose, quer efetivamente dizer o que isso significa, pois ouvi-los
falar, mesmo vocês que estão despertos, quando vocês me dizem que esse corpo se dissolve e que isso os

surpreende, eu não compreendo.
Como vocês querem ascensionar, aqueles que ascensionam sem o corpo?

Aqueles que ascensionam com o corpo, vocês sabem, já foi dito, é para uma função diferente.
Mas ir para a Luz, vocês são obrigados a deixar o que não é da Luz.

Portanto, como vocês podem imaginar que a sua Consciência vai se extrair, assim, tranquilamente, do corpo?
Mas não, é que o corpo é dissolvido e, portanto, a Consciência percebe a dissolução desse corpo, como a

dissolução desse mundo.
É a fase que vocês vivem atualmente, interiormente e exteriormente, já que é a mesma coisa.

***

Questão: por que eu tenho a chance de estar aqui agora?

Ah, não há acaso, isso é o resultado de muitas coisas.
Há muitos Espíritos, hoje, que não vivenciaram esses 320.000 anos e que querem vir para viver isso.

Não é uma questão de acaso.
Vocês estão exatamente e estritamente no lugar que vocês devem ocupar em relação à Dissolução.

Se vocês forem criança, é que isso devia ser como uma criança.
Se vocês forem alguém que está totalmente fechado e resistente à Luz, é que isso devia ser assim.

É a Ressurreição que vocês vão viver, pois cada Ressurreição é diferente e está diretamente ligada ao que
vocês são, não tanto, efetivamente, em parte, na matriz, mas também no nível do Espírito e também do modo

que vocês elevaram o seu Espírito nesta Ilusão.



***

Questão: alguns seres puderam integrar a matriz antes de 1984 e a menos de 25.000 anos?

Sim, isso dito, se vocês observarem, no século XX a maior parte das Consciências diferentes estava
encarnada, os Anciões, a maior parte de nós estava presente em um corpo no século XX, porque era muito

importante estar aí exatamente antes da chegada da primeira Onda Galáctica, para deixar, de algum modo, não
a nossa memória, mas uma Vibração específica.

Então, nós encarnamos, quase todos os Anciões, para preparar os momentos que vocês vivem, cada um
conforme as suas especificidades, os seus ensinamentos.

O Mestre PHILIPPE era o misticismo absoluto.
SRI AUROBINDO era a compreensão do Yoga Integral, etc., etc..

Isso era para permitir, pela nossa presença sobre a Terra, naquele momento, a Luz Azul de que irá lhes falar
SRI AUROBINDO (1).

Nós fomos a Luz Azul presente sobre a Terra, preparando o retorno da Luz Branca, ou seja, de CRISTO.

***

Questão: em sonho, ver o próprio filho afundar e não poder salvá-lo, corresponde ao quê?

Isso ilustra simplesmente que, efetivamente, é preciso compreender que os seus filhos não são seus filhos e
que os seus filhos não vão necessariamente ao mesmo lugar que vocês.

***

Questão: em relação ao meu caminho, eu avanço, eu recuo ou eu fico estagnado?

Então, aí, quem melhor do que você pode responder a isso?
Se você tiver necessidade ainda de ser tranquilizada do exterior.

Isso se situa aí onde você está situada.

***

Questão: como viver as primícias da dissolução já que estamos aqui para ajudar os outros?

Vocês os ajudam dissolvendo-se, tornando-se Luz.
O que significa esta visão de querer ajudar o outro, tornando-se um salvador?

Qual é a ajuda?
Eu lhes disse: «Servir é Irradiar».
Isso quer dizer o que, Irradiar?

Isso é tornar-se Luz.
Querer ajudar com palavras, com psicologia, tudo isso terminou.

Vocês estão mudando de mundo, vocês entendem?
Vocês estão constituindo esse Corpo de Luz, esse Corpo de Estado de Ser, então, vocês estão irradiando, é

assim que vocês ajudam.
Agora, se vocês quiserem agir diferentemente, vocês entram na Dualidade, na Ação/Reação.
Então, há vários nomes: o salvador, aquele que quer a todo custo levar a palavra correta, etc..

O sentido de ajuda nada tem a ver com isso.
Vejam o perigo das palavras.

É por isso que eu chamei de Servir, isso é irradiar.
Agora, na cabeça, há ainda quem pense que se tornar Luz é mostrar a sua Luz e ir ajudar o outro dizendo:

«Você viu? Veja a minha Luz, eu estou aqui para ajudá-lo».

***

Questão: como irradiar se o corpo se dissolve?

Será que ele está dissolvido?
Ele está prestes a ser dissolvido, sim, mas você ainda está aí, não?



Parece-me.
Você não está comigo, lá em cima.

É o que vocês fazem desde as Núpcias Celestes, é o que vocês fazem há alguns anos, para os outros.
Vocês irradiam Sendo e vocês ajudam Irradiando.

Assim que vocês quiserem ajudar de um modo habitual, vocês recaem na Dualidade, na Ação/Reação, pois
ajudar exteriormente alguém é muito na compaixão, está muito bem, mas será que vocês vão levar alguém para

a Luz assim?
Não.

Vocês se compadecem.
Então, alguns devem manter esse papel e essa função até o fim, por que eles escolheram isso.

Mas vocês, irradiem.
A inteligência da Luz fará o que ela tiver que fazer, sem uma contribuição ativa da personalidade.

***

Questão: estar em contato com as árvores permite refinar as percepções vibratórias?

Perfeitamente.
A árvore é o elemento, ao nível da natureza e dos vegetais, o mais conectado com a própria

Multidimensionalidade.
Portanto, se a sua consciência encontrar a Consciência da árvore, isso irá refinar o seu próprio Canal do Éter.

A árvore é o Canal do Éter da Terra.

***

Questão: o Fogo do Coração permite transmitir a energia do Coração pelo olhar?

Perfeitamente, já que o 12º Corpo foi despertado e o Canal do Éter foi despertado: os pontos ER ao nível da
Coroa Radiante do Coração, e conectado com a Coroa de Fogo da cabeça (a pequena Coroa), passando pelo

12º Corpo.
O canal ER-ER, AL-AL, despertando também a Visão dos olhos, mas não mais a visão falsificada, a Verdadeira

Visão Multidimensional.
Qual é a questão?

***

Questão: ter esse tipo de olhar específico participa do apagar desta Dimensão?

Sim, isso é chamado de Fogo que mata, de olhar que mata.
Então, há o olhar que mata no cinema, é o homem ou a mulher que é subjugado pelo olhar de alguém (o fogo

do desejo) e há também o Fogo do Coração que se manifesta pelos olhos.
Isso também participa da ativação do 12º Corpo, ou seja, do Verbo Criador.

O olho é a casa e a expressão do Coração.
É a estrita Verdade.

***

Questão: esse tipo de olhar permite à Luz difundir-se ainda mais?

Não mais, diferentemente.
Mas a melhor Irradiação é assegurada pelo Fogo do Coração, diretamente, pois, quando vocês ativarem o
ponto ER (e, portanto, o Canal ER-ER), isso dará o Fogo do Coração, o que foi chamado de Irradiação do

Divino, à época, mas é a Irradiação da FONTE.
É essa Irradiação que é eficaz, no Serviço e na ajuda, e quando dizemos Servir, isso é Irradiar ou Amar, isso

significa Irradiar.
Vocês absorveram a Luz e a sua Presença permite a essa Luz penetrar no ponto ER no Coração e se
propagar, e também Irradiar, ou seja, vocês se tornam, como foi dito por MIGUEL, os Estandartes e os

Portadores da Luz, os Semeadores da Luz e as Sementes de Estrelas.
É a mesma coisa.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe.

************
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link para a ilustração do Bindu (imagem da internet)
(cortesia do Senhor Louis Geary)

 http://bit.ly/16hDSk1

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, eu os escuto.

***

Questão: o que você chama de processo de Fusão?

O processo da Fusão é o processo de retorno à Luz.
Ele se traduz pela Luz azul, depois a Luz branca, vivendo-se no interior de suas estruturas.

É o momento da dissolução, da Fusão dos Éteres em vocês, permitindo-lhes, em Consciência, retornar à sua
Unidade.

***

Questão: se estamos prontos para passar no Estado de Ser, por que isso não se realiza?

Caros amigos, vocês são dependentes da Terra, porque nem todos vocês têm o mesmo destino.
Alguns irão acompanhar a Terra na 5ª Dimensão.

Se a Terra não passou e se vocês passam, ou o inverso (se a Terra se vai e aqueles que eram previstos de
partir não partem), vocês são obrigados a estar sincrônicos, sincrônicos em relação a três coisas.

Primeiramente, em relação à Gaïa, na sua totalidade.
Em segundo lugar, sincronia em relação ao território, ou seja, ao solo em que vocês estão.
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Portanto, nada há que ali se oponha.
Simplesmente vocês são Semeadores de Luz e vocês são aqueles que, nesses últimos tempos, permitem à

Luz difundir-se, de próximo em próximo, para aqueles que estão prontos a acolher e a viver o processo.
Portanto, nada há que ali se oponha.

Terminou.
Aliás, os laços que os impediam de ir ao seu Estado de Ser ou de viver inteiramente a Fusão, não existem

mais, para a maior parte de vocês.
Então, alguns, nesse processo, estão mais ou menos avançados.

Há quem comece a perceber a modificação dos sons que correspondem ao Canto da Terra, ao Canto do Céu,
que não é ainda percebido pela totalidade da Terra e dos humanos.

É um processo que se põe a caminho.
Agora, nós sempre dissemos, nada mais há que se oponha.

Mas, há que manter uma forma de sincronia em relação à Terra, em relação ao lugar onde vocês estão,
também, primeiro a Terra, em seguida, o lugar onde vocês estão.

Em terceiro lugar, também, em relação às circunstâncias, eu diria, não mais do solo, mas localmente, de acordo
com os lugares do solo onde vocês estão no mesmo país.

Aí está o que se pode dizer no dia de hoje.
Mas é muito simples, vocês irão saber, e vocês sabem, que o momento chegou.

Mas vocês irão saber que tudo se acelera, disseram-lhes, quando o Som da Terra for percebido em toda a
Terra, quando o Som do Céu aparecer, como para a Terra nesse momento, em alguns lugares, e depois, sobre

toda a Terra, porque o Som do Céu é ligado ao Canto do Cosmos.
Vocês sabem que a magnetosfera, a ionosfera e a heliosfera foram perfuradas.

Existem zonas onde os campos magnéticos da Terra são extremamente móveis e onde a penetração dos
raios cósmicos se faz de maneira mais intensa.

São, primeiramente, os dois polos e, em seguida, uma zona que é chamada de «meio
do Atlântico».

É naquele lugar que os Cantos são ouvidos, mas, do Céu, ainda mais no meio do
Atlântico, até prova em contrário, não há ninguém que ali viva, portanto, há pouca

chance de ouvi-lo lá, assim como nos polos.
É preciso esperar que a difusão desse Som, desse Som e desse Canto se faça no

nível do primeiro país, vocês compreenderam, ou seja, que se faça o giro no nível do
Atlântico para se reencontrar no nível do Pacífico e, portanto, no nível do Cinturão de

Fogo do Pacífico, em cima, primeiro, e depois abaixo.
Mas, no interior do ser humano, nada mais há que se oponha.

Há ainda medos, mas o medo será varrido pelo mecanismo que vocês irão viver.
Mas, eu repito, nem todos vocês partem para o mesmo lugar, nem todos vocês partem

no mesmo momento.
Há os que vão fazer hora extra entre os Anciãos, porque eles têm o hábito da Luz.

Faz anos que eles vivem as transformações.

***

Questão: o Som do Céu assemelha-se ao Som que se ouve quando se parte no Estado de Ser, um
silvo extremamente potente, estridente, agudo?

A modificação que existe atualmente em seus campos Vibratórios, a modificação do Som, do Som que vocês
ouvem, alguns de vocês, que se modificou nos ouvidos, é o Som Celeste.

Alguns de vocês têm sinais que não estão alinhados, portanto, isso arrisca um pouco, mas, globalmente,
efetivamente, é um som estridente, extremamente agudo que aparece naquele momento, e que será ouvido

em diferentes lugares e, depois, sobre toda a Terra.

***

Questão: o que é o 13º Corpo?

O 13º Corpo é o ponto de reunificação que está no alto da Fonte de Cristal, do Bindu.
É o lugar de reconexão com o Estado de Ser que conduz ao Coração.

Eles estão em ressonância, ambos, assim como ER-ER.
Há uma ressonância entre o Coração do seu Corpo de Estado de Ser e esse famoso ponto denominado 13º

Corpo que não é, propriamente falando, um Corpo, que é um ‘ponto de Vibração’.
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É um ponto da Consciência.

***

Questão: há outros mundos fragmentados que vivem a mesma coisa que nós?

Nós temos já o bastante que fazer aqui, hein?
Não, os mecanismos, se quiserem, de finalização da Liberação, são obrigados a esperar as Passagens

desses sistemas solares que foram falsificados, para aqueles que aqui permanecem, no alinhamento galáctico.
Não é possível de outro modo, sem isso, nós o teríamos feito de maneira sincrônica.

Há, de qualquer forma, um conceito de ciclo a respeitar para romper, justamente, o confinamento.
Isso necessita do emprego de forças prodigiosas no nível dos Mundos Multidimensionais e no nível da própria

Luz.

***

Questão: na medida em que se faz essa escolha de estar nesse mundo falsificado, será que
podemos recair mais facilmente em um outro mundo falsificado?

Não.
Isso foi dito várias vezes.

É o fim da falsificação em todos os Universos e em todos os Multiversos.
Nunca mais haverá separação.

Mesmo os mais, como dizer..., lagartas de vocês irão a lugares onde sabem que, mesmo sendo lagartas, eles
verão a borboleta.

***

Questão: como os nossos Corpos de Estado de Ser encontraram-se fechados no Sol?

É o princípio da falsificação, é empregar forças eletrogravídicas, gravitacionais, se preferirem,
eletromagnéticas, gravitacionais, que criam uma atração.

Atração, Visão: eixo falsificado.
Como é que se desvia um eixo?

Ali exercendo forças, qualquer que seja a natureza desse eixo.
Se isso for em um papel com lápis, vocês apagam um eixo e desenham outro.

Agora, quando é no nível dos Universos, basta ‘curvar’ os eixos e ‘curvar’ o tempo e o espaço.
Isso não é feito de um dia para o outro.

Isso está ligado à presença de embarcações de metal, extremamente grandes, que são capazes, devido à
rotação delas ao redor de algo, de separar os elementos.

É exatamente isso que foi feito.
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***

Questão: reencontrar o Estado de Ser vai nos permitir comunicar com os seres de outras
Dimensões, mas que estão sobre a Terra, os animais, as árvores?

Se você estiver, no final, no seu Corpo de Estado de Ser, isso quer dizer que a Terra passou, também, na sua
5ª Dimensão.

Portanto, não há mais animais, não há mais árvores.
Dessa maneira, você não pode se comunicar com algo que não existe mais.

***

Questão: isso pode ser feito antes que a Terra tenha ascensionado?

Sim, inteiramente.
Você pode se comunicar inversamente, isso foi dito não sei mais por quem, a capacidade para entrar em

comunicação, em um modo horizontal, ou seja, na mesma Dimensão, isso foi dito por uma Estrela, comunicar-
se também com as outras Dimensões.

É exatamente o mesmo processo.
Isso corresponde, antes mesmo de estar no Estado de Ser, ao fato de ter ativado as Coroas.

***

Questão: isso pode ser um indicador de uma etapa para o Estado de Ser?

Sim, inteiramente.
Mas há indicadores Interiores muito mais potentes.

***

Questão: quando você dizia que os medos serão varridos, isso significa que é o corpo mental que
vai desaparecer?

Para alguns, será o corpo físico.
Para outros, será o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal.

Tudo depende do seu destino.
Se o seu corpo mental estiver demasiadamente fechado, compartimentado, vocês serão obrigados a

reencarnar, porque não poderemos liberar, como dizer..., algumas partículas embriões características do
Espírito.

Portanto, vocês serão levados a lugares onde poderão aperfeiçoar a sua Liberação.
A lagarta que não quer se tornar borboleta, nós somos obrigados a mostrar-lhe o que é uma borboleta e depois

habituá-la a ver uma borboleta.
Não há nada pior do que as programações ligadas ao mental, porque elas fecham em convicções,

em crenças e os impedem de viver a experiência.
O mental participa, no nível humano, do confinamento.

A analogia que há, nós dissemos que havia três forças de confinamento presentes no nível do sistema solar:
a heliosfera, a magnetosfera e a ionosfera.

A magnetosfera está ligada ao quê?
Ela está ligada ao ‘corpo astral’.

Isso, vocês sabem, nós havíamos dito.
A heliosfera é ligada ao ‘corpo mental’.

É o envelope mais distante.
É similar no nível da aura mental do ser humano.

E, enfim, a ionosfera, que está se transformando neste momento, está ligada à Fusão dos Éteres e, portanto,
ao ‘corpo etéreo’.

Há uma analogia total.
São as mesmas ressonâncias.



A Fusão dos Éteres corresponde ao desaparecimento desses três envelopes.
Naquele momento, há a Luz branca, ou seja, o Núcleo da Imortalidade que aparece, o Corpo Crístico, se
preferirem, além do corpo causal que, então, dissolvendo as três camadas de confinamento, vocês têm a

possibilidade de serem liberados, inteiramente.

***

Questão: em quantas vão se multiplicar as nossas fitas de DNA?

Isso quer dizer o quê «em quantas vão se multiplicar?».
Vocês passam de duas para doze.

As fitas de DNA, tais como vocês as concebem nos corpos em carbono, não é verdadeiramente a mesma
coisa nos corpos, por exemplo, de estrutura em silício.

Há um sistema de ‘ressonância’.
Vocês, no nível de carbono, têm a precipitação dessas forças de ressonância.

Não é de modo algum a mesma coisa no nível do corpo de Luz, ainda menos no nível de um corpo de silício e
ainda menos ainda mais alto.

Lembrem-se, também, do que lhes disseram: vocês têm tendência, como seres humanos, como estão
fechados ainda e não sabem o que há do outro lado, exceto aqueles que começam a Vibrar o que vocês vivem
nesse momento, mas até agora, vocês eram obrigados a supor, e toda a falsificação vem daí, em considerar

que as regras do Espírito eram as mesmas que as regras da matéria em carbono falsificada.
Daí vem toda a confusão dos ensinamentos espirituais que são baseados na observação da existência que era

falsificada.
As leis do Espírito nada têm a ver com este mundo.

***

Questão: no Mundo Unificado, o cristal vai substituir a célula?

O cristal vai substituir a célula?
Não, é o carbono que será substituído pelo silício.

***

Questão: a forma pode ser de um cristal?

Não, as matrizes cristalinas pertencem a Dimensões que nada têm a ver com qualquer forma antropomorfizada.
Portanto, eu duvido muito que haja uma Consciência humana que seja capaz de se encontrar nessas formas

cristalinas.
Em contrapartida, há Corpos de Cristal que se chama ‘Corpo de Cristal’ porque eles são constituídos de silício.

Mas não são cristais tais como vocês entendem neste mundo.
Eu não disse cristais à base de silício.

Eu disse corpos silicados.
Os cristais que pertencem, além do antropomorfismo, eu não posso descrevê-los.

Vocês têm a imagem disso sobre a Terra.
São as matrizes cristalinas.

Mas um corpo silicado à base do que se chama ‘Corpo de Cristal’ não é um cristal, no sentido que vocês
entendem.

Agora, vocês sabem muito bem que, por exemplo, mesmo um Arcanjo, quando ele vem na sua forma de Luz
de 5ª Dimensão, é uma das suas projeções.

Porque um Arcanjo está estabelecido na 18ª Dimensão e isso nada mais tem a ver com o antropomorfismo
estabelecido na 5ª Dimensão.

E descrever formas que são móveis e que não são fixas, é impossível.
Vocês podem descrever algo que é fixo.
Vocês podem me descrever o Espírito?

Tudo o que não é fixo não pode ser fixado em uma descrição.
É toda a diferença entre conceito mental e a experiência que corresponde a essa Multidimensionalidade.

É como se vocês me pedissem para descrever o Espírito ou pedissem para descrever, não sei, um Arcanjo



em uma Dimensão que é a sua da 18ª Dimensão.
Há representações que existem, é claro, mas é extremamente difícil conceituar isso, porque é algo que se vive

no Interior e não em uma projeção intelectual.
Além disso, de nada serve no que vocês vivem.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Todo o meu Amor os acompanhe no seu caminho. 
E lembrem-se, nós estamos em vocês também e, ao mesmo tempo. 

Então, cabe a vocês nos desvendar, no Interior de vocês. 
Nós lhes dizemos até muito em breve. 

Até logo.

 ************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Eu transmito a vocês todas minhas bênçãos.

E como parece que eu falo muito, eu vou deixá-los falar e depois, eu vou responder ao que vocês me perguntarem.
Então, eu creio que as Estrelas terminaram suas intervenções com relação ao que vocês vivem, agora, durante este mês de maio.
Nós iremos, é claro, falar de tudo isso, se vocês bem o desejam, ou para mais detalhes, ou para o prazer de dialogarmos juntos.

***

Pergunta: o que são a Luz Branca, a Luz Azul e a Luz Dourada?

A Luz Dourada é a Luz do Conhecimento.
Isso, vocês sabem desde que Jofiel veio lhes falar, há alguns anos.

A Luz Dourada apresenta um perigo porque é uma atração, muitas vezes, voltada para o exterior, ou seja, para uma sede de
compreensão dos mecanismos da vida aqui, nesta encarnação.

Mas, vocês sabem agora, pertinentemente, que as leis que prevalecem, nesta Dimensão, Dimensão alterada, não têm estritamente
nada a ver com as Leis da Graça.

As Leis da Graça, de fato, há apenas uma: é a Lei da Unidade onde tudo é Graça, tudo é majestade.
Os mecanismos das questões são unicamente associados aos conhecimentos alterados porque elas foram projetadas no exterior.

Dessa maneira, o ser humano, desde uma eternidade, busca, busca, busca construir sistemas para se projetar, ainda mais, no exterior.
Então, o ego é assim porque, quanto mais ele vive o que se denomina ‘conhecimentos’, quanto mais ele vive iniciações, mais ele

acredita que se aproxima da Luz.
Mas, de fato, ele lhe volta às costas.

Tanto assim que o Arcanjo Jofiel já explicou tudo isso a vocês (*).
O verdadeiro conhecimento é o Conhecimento Interior.

Este Conhecimento Interior é precisamente o momento em que não há mais qualquer vontade de querer encontrar, no exterior de si,
alguma coisa.

Isso sempre foi dito.
Quando os deuses e as deusas se reuniram, eles disseram que esconderiam a divindade no Interior do ser humano, assim, estavam

certos de que esse era o único local onde eles não a encontrariam.
Dito isso, isso não foi feito para que ela não fosse encontrada.

Isso foi feito, sobretudo, para que o isolamento, o condicionamento, não fosse jamais definitivo.
Sem isso, vocês poderiam continuar a voltar e, todos juntos, nós teríamos voltado, para a eternidade, na Ilusão.

Portanto, a Luz Dourada é o momento, se vocês querem, finalmente, em que vocês ‘param’ uma busca exterior porque vocês
compreendem e vocês aceitam que não há estritamente nada a encontrar no exterior de si.

É uma Ilusão do ego.
Isso, é a primeira coisa.

A Luz Azul, ela é a Luz que restabelece os Éteres, isto é, que restabelece uma solução de continuidade entre o local ilusório, onde
está sua consciência, e a eternidade da Consciência (**)

É o Manto Azul de Maria, é o Manto Azul de Buda, é a Consciência que vem de Sirius, é esta Vibração que prepara o retorno da Luz
Branca e que começa a se manifestar, como Sri Aurobindo lhes anunciou, desde quase dois anos, no final do ano 2009 (***), não é.

A Luz Branca que é a Verdade da Luz.
Eis o que eu posso dizer.

Mas são mecanismos ‘Vibratórios’, antes de tudo.
São trabalhos que são estabelecidos sucessivamente.

Jofiel lhes falou.
Ele falou da Operação Vermelha, da Operação Amarela, da Operação Negra.

E agora, a Operação Branca, que é a ‘metamorfose’.
É exatamente isso que vocês estão em via de viver, se vocês aquiescem à Luz, ou seja, se vocês aceitam não mais existir, enquanto

pessoa, em um corpo e em uma Ilusão.

***

Pergunta: a Nova Jerusalém, lembrada por Gemma Galgani, está em relação com o que se denomina ‘Jerusalém Celeste’ e com a
Morada de Paz Suprema, Shantinilaya?

Cara amiga, é exatamente a mesma coisa.
Vocês tiveram, no final das Núpcias Celestes, durante o verão de 2009 [inverno, no hemisfério sul], a Jerusalém Celeste que se
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impactou no Sol, tendo permitido uma primeira aproximação do estado Interdimensional das Embarcações de Maria e de nossas
Embarcações, esta vez mais próximas de vocês.

Era a ‘Jerusalém Celeste’.
A Jerusalém Celeste, é Yéroushalaïm, é uma Embarcação de Luz que veio já, a cada 50.000 anos, trazer a Luz.

Vocês têm uma descrição particular que é dada em certos escritos do Antigo Testamento.
Ela é descrita com 12 Portas, coincidentemente, 12 Portas e 4 Lados.

Vocês fizeram a associação com o ‘quadrado’ que está presente em sua cabeça, e que se revela, e que representa o que se
denomina Yéroushalaïm, a Embarcação de Luz, mas sua própria Embarcação de Luz, que é sua Merkabah Interdimensional, que se

inscreve em um ‘cubo’, nas cinco formas geométricas perfeitas [poliedros de Platão] que estão, agora, constituídas, e que vai se
desvendar, isto é, vai passar do quadrado ao cubo, com suas arestas em número preciso, e que vai permitir-lhes se juntar à Morada de

Paz Suprema, ou seja, à Yéroushalaïm Celeste, passando por sua própria Yéroushalaïm, que corresponde ao retorno de Cristo e à
densificação de Metatron, nesta Dimensão.

Na ordem de intervenção dos Arcanjos, foi-lhes dada, durante as Núpcias Celestes, e já um pouco antes, a intervenção de diferentes
Arcanjos, segundo os ciclos e as fases do calendário dos três últimos anos da 3ª Dimensão que vocês vivem.

É exatamente isso que se realiza sob seus olhos e em seu corpo.

***

Pergunta: o “4 vezes 3” corresponde às Estrelas de Maria?

Sim, perfeitamente, e ao conjunto da Frota Intergaláctica Mariana.
São também dos 12 Elohim que trouxeram o ‘Cristal Azul’ da Atlântida, durante a criação da Atlântida.

É a mesma Vibração, mesmo se não são as mesmas Consciências, mas é a mesma função.
Como havia 12 Apóstolos ao redor de Cristo.

***

Pergunta: o cubo, como uma caixa, abre-se então para revelar-se e criar os Universos?

A revelação que você fala, de abertura do ‘cubo’, está ligada à primeira forma perfeita que é, de fato, a pirâmide triclínica [tetraedro]
que está associada, diretamente, à estrutura da Civilização dos Triângulos, pertencendo à 24ª Dimensão, onde se localizam os Hayoth

Ha Kodesh, e outras Consciências, é claro.
É o Triângulo elementar do qual falou Metatron, no ano passado, situado ao nível de, efetivamente, 4 x 3 = 12 Estrelas (****).

***

Pergunta: Gemma Galgani associou a Unidade à Inocência. Qual é a relação com nossa inocência de infância?

Caro amigo, eu lhe digo a seguinte frase: “Gemma Galgani dispôs o eixo horizontal da Cruz Posterior entre UNIDADE e PROFUNDEZ.
UNIDADE e PROFUNDEZ são a Criança Interior, portanto, a inocência.

Você exclui “Interior” e você tem a infância, a inocência.
Eu não compreendo bem a pergunta, aí, já que é a mesma coisa.

A inocência é a capacidade para viver, integralmente, o instante, sem fazer intervir o mental ou qualquer projeção do que quer que seja.

***

Pergunta: a Coroa externa gira em um sentido e a Pequena Coroa interior em outro sentido? Isso que criou um movimento para
acionar o eixo principal, de algum modo?

Está perfeitamente correto.
É, aliás, para isso que há uma Coroa.

É a mesma coisa ao nível do Coração, ou seja, a sincronia dos movimentos, que estão em oposição de fase, que corresponde à
criação do ‘Tempo Zero’, quer dizer, o que lhes permite sair da Ilusão.

Esses dois movimentos, que estão em oposição de fase, geram o que se denomina Tempo Zero.
É o que os místicos chamaram de “parar o tempo”, pela meditação, para sair do tempo.

O tempo, nós já lhes dissemos, não transcorre de maneira linear, contrariamente ao que se vê aqui quando se está encarnado, ou seja,
vir de um passado, passar para o presente, e ir para o futuro.

Ele se desenrola nos dois tempos e então, há duas ‘espirais do tempo’, efetivamente.
Portanto, há dois movimentos diferentes que podem ser, e que são, muitas vezes, percebidos em oposição.

É o que gera a estabilidade já que sentido ‘horário’ e sentido ‘anti-horário’ é apenas uma convenção.
Vocês sabem, por exemplo, que quando há ‘sifões’ que ocorrem, conforme vocês estão no Pólo Norte ou no Pólo Sul, o sentido de

rotação não é o mesmo.
Em um caso, é horário, no outro caso, é anti-horário.

Isso significa que há um que é bem e mal?
Não.

É simplesmente a associação dos dois que cria a unidade.
Isso é muito conhecido, eu creio, em física.

É o que se denomina, também, mesmo ao nível do átomo, o movimento de ‘Spin’.

***

Pergunta: é normal sentir a projeção da Coroa Interior ao nível do Sacro exclusivamente?

Isso pode.
A partir do momento em que começa a haver Despertar e Fusão das três Lareiras, obviamente que uns são correspondentes aos

outros.



Esta imagem de um ‘holograma’, é o que foi denominada, desde sempre, mesmo se isso foi falsificado, a Tri-Unidade.

***

Pergunta: isso pode ser como um motor que estaria em marcha lenta, aguardando?

Sim, porque não.
A velocidade de rotação não é sempre a mesma.

Mas, o motor está ligado, sim, é o mínimo que podemos dizer.

***

Pergunta: esse duplo movimento, ele se juntou ao que é chamado de Rodas nas Rodas?

Completamente.
Isso corresponde.

Rodas nas Rodas, outro nome dos Hayoth Ha Kodesh.
Os mecanismos de rotação, mesmo de um ‘cubo’, feito uma roda.

***

Pergunta: é um tipo de movimento universal e perpétuo?

É um movimento aparente, mas, em certos graus de Consciência, não há mais movimento.
É justamente o movimento que cria a ‘imobilidade’.

É o Campo Zero.

***

Pergunta: o Ponto Zero, é o momento em que tudo se junta?

Sim.
Tudo para, também.

Não se pode passar de uma Dimensão confinante, como esta, a outra Dimensão, sem parar o movimento, que isso seja o movimento
do corpo, o movimento do átomo, o movimento da Terra.

***

Pergunta: este ponto contém tudo?

Sim, integralmente.
É exatamente isso.

Alguns de seus cientistas disseram que se vocês chegassem a colocar juntos os pontos da criação e se suprimíssemos o “vazio” que
existia entre o núcleo do átomo e o elétron, toda a criação estaria em uma cabeça de alfinete.

***

Pergunta: está relacionado com os Buracos Negros?

Não, os Buracos Negros é uma visão alterada do que é, para vocês, quando vocês veem um Buraco Negro.
Ele absorve tudo e isso é muito assustador porque significa que isso ‘desaparece’.

Não, isso significa que isso ‘aparece na Luz’, se isso desaparece de sua vista.
Não se esqueçam que, nesta Dimensão, tudo o que vocês veem é uma imagem invertida, absolutamente tudo.

Esta inversão, aliás, está presente, mesmo ao nível dos cruzamentos dos cérebros e da imagem que criou sua retina que se inverte, no
cérebro, passando pelos cruzamentos dos nervos ópticos.

***

Pergunta: a Terra tinha uma forma cúbica antes da falsificação?

Antes da falsificação, ela tinha uma forma cristalina associada a um agenciamento ‘hexagonal’.
Mas o hexágono é, de qualquer modo, é difícil de explicar, mas, uma projeção da forma cúbica.

É difícil de explicar com palavras.
Como quando vocês estão em seu Corpo de Estado de Ser, vocês não estão fixos em uma forma e em uma Dimensão, nem em um

espaço.
Passando de um estado a outro, vocês mudam de forma e vocês mudam de Dimensão.

É exatamente o mesmo em todos os níveis.
Mas, isso não pode ser conceitualizado, assim, com o cérebro.

Não é possível, o órgão cérebro ou o pensamento, não dá representação adequada da verdade.
Lembrem-se de que as leis desse mundo não são as Leis da Unidade.

As forças as mais evidentes, é a ‘gravitação’.
Quando vocês estão no Corpo de Estado de Ser, nenhuma força gravitacional é exercida.

Somente existe, isso é um jogo de palavras, o que poderíamos chamar de ‘gravidade do pensamento’ que, em função do pensamento,
vai conduzi-los para linhas de Vibrações que lhes farão, ou mudar de forma e de espaço, ou de Dimensão.



Isso pode ser dito, também, de outra maneira.
Se vocês esticarem o cubo, o que acontece, por dois eixos?

Vocês obtêm um octaedro.
Se vocês multiplicarem o octaedro, vocês vão obter as duas formas perfeitas as mais complexas que faltam.
Mas tudo isso, não é algo, como dizer, que se possa imaginar, mesmo se formos muito bom em geometria.

Quando se está em outras Dimensões, isso se vive como levantar um dedo, de algum modo, quando se está encarnado.

***

Pergunta: todas as formas que você aborda, associadas à Luz, são construídas com linhas retas. Por quê? 

Porque a falsificação é a ‘curvatura’.
Mesmo a forma Unificada que vocês chamam de ‘fractais’ desenvolve-se segundo curvaturas, mas essas curvaturas estão escondidas,

como dissemos.
E o fractal de progressão de uma curvatura a outra é um fator que está associado a uma equação correspondendo a uma forma

geométrica perfeita.

***

Pergunta: por que ser tão fascinado pelo cubo e suas construções geométricas? 

Então aí, cara amiga, porque é uma forma de perfeição.
E é, para você, uma imagem da perfeição.

***

Pergunta: o papel de Yaldébaoth foi concebido desde o início?

O papel de Yaldébaoth?
Qual papel?

Os Arcontes, que são os Dracos, são os administradores dos mundos.
Eles não criam, mas eles administram.

Eles ‘levantaram a rolha’ um pouco a mais administrando ao extremo e cortando a Criação para administrá-la e criá-la eles mesmos.
Mas, eles não criaram nada.

Eles não podem criar.
Não se pode administrar e criar.

Quando se está encarnado, por exemplo, sobre o mundo, é o mesmo princípio.
É muito raro encontrar, isso existe, mas de uma maneira geral, se vocês são um financeiro ou um banqueiro, eu não vejo vocês criarem

figurativamente no nível artístico.
É muito difícil.

Sobre um outro plano, é exatamente a mesma coisa.
Há funções ‘Vibratórias’.

Essas funções Vibratórias são associadas a estados multidimensionais do ser e das Consciências.
De acordo com sua esfera de expressão prioritária, mas não unicamente, vocês vão, ou criar (os Elohim criam), ou administrar

criações.
Administrar não quer dizer dirigir.

Administrar não quer dizer confinar.
É aí que há algo de errado.

Agora, afastando-se das Estrelas, parece-me, aí.
Se vocês querem compreender, intelectualmente, interessem-se pelos escritos de Nag Hammadi (*****), ou seja, que foram

encontrados no Mar Morto e que explica perfeitamente o que é a visão do gnóstico, que exprime perfeitamente o que é Ya ou
Yaldébaoth ou Yahvé, isto é, Deus / Diabo, que é exatamente a mesma entidade que os confinou na submissão e que os cortou de A

FONTE.
É sobre isso que nós passamos o tempo repetindo, desde anos, parece-me, de maneira progressiva porque é preciso destruir todas

suas crenças e todas suas adesões mórbidas, como essa, de um dia para o outro.
Enquanto vocês seguem alguém, vocês não são livres.

É o que havia dito Irmão K: “vocês querem descobrir a autonomia e a liberdade ou, então, vocês querem ter crises de infantilismo ao
invés de viver a Criança Interior?”, ou seja, depender de uma autoridade exterior e crer que vocês devem submissão a outra

Consciência.
Cabe a vocês escolher.

***

Pergunta: se todos nós somos criadores, em Unidade, por que fazer a diferença entre entidades criadoras e entidades
administradoras?

Não há diferença.
Eles é que fizeram uma diferença.

Há 20 milhões de anos, sobre esta Terra, alguns Elohim de Sirius criaram uma semeadura biológica, livre, com criação de uma forma
de carbono, denominada ‘humana’, totalmente livre.

Naquele momento, a criação dessas esferas de carbono necessitou uma administração.
Mas os Dracos, que são administradores, em outros planos, são também criadores, mas, não é a mesma coisa ser administrador

sobre um universo e desejar tornar-se o criador e, sobretudo, confiná-lo.
Existem Dracos redimidos, desde muito tempo.

Existem Dracos que não participaram de qualquer maneira deste fingimento, felizmente.
Mas, percebam, há tal impregnação na humanidade dessa palavra ‘Deus’ que, mesmo hoje, sabendo-se disso, é a palavra que todo

mundo emprega correntemente.



É o peso da crença que tem uma marca, de certo modo, mas que não é absolutamente uma marca da criação.

***

Pergunta: o que é um Draco redimido?

Para que isso vai servir a vocês?
Você poderia conhecer o nome de todos os Dracos, você poderia conhecer os nomes de todas as Linhagens, será que, no entanto,

você alcançaria sua Unidade?

***

Pergunta: eu tenho necessidade de saber o que é um Draco redimido para ir ainda mais para a Unidade.

Não.
Isso é uma ilusão do ego.

Houve revelação de algumas Linhagens para muitas Sementes de Estrelas, há cerca de um ano e meio.
Algumas tiveram a revelação de sua Linhagem, revelação que deve ser Interior.

Agora, uma vez que essas Linhagens são reveladas, elas traduzem uma filiação, sobre o plano espiritual.
A Unidade está além de tudo isso.

Alcançar a Unidade, nesse mundo, tal como vocês estão é, hoje, a prioridade.
Ora, a Unidade alcança-se agora e, desde quase um ano, unicamente pela vivência da Unidade, transcendendo e superando, mesmo

essas noções de Linhagens.
Se elas foram reveladas, tanto melhor para vocês, interiormente.

Agora, é preciso transcender tudo o que é desse mundo que não é a Luz, que isso seja suas vidas passadas, pertencentes à matriz,
que isso seja suas Linhagens espirituais, que refletem algo que será inato e natural quando vocês acederem à sua Unidade, mas, para

aceder à Unidade, vocês devem silenciar, agora, tudo o que não é mais a Unidade.
Parece-me que é o que lhes foi, grosso modo, dito pelas Estrelas, não?

Será que vocês podem explicar, com palavras, o Estado de Ser?
As Linhagens, vocês podem vê-las.

Vocês podem ver uma Águia, um Golfinhos, etc..
Mas, será que o fato de ter esta revelação permite-lhes centrarem-se no ponto ER?

Não, é já um desvendamento do ponto ER já que há quatro Linhagens que estão colocadas sobre os pontos da Cruz Cardeal.
Elas se revelam quando a Unidade está em via de instalação.

Mas, depois, é preciso ir além disso.
É preciso ir para a Essência, para a Vibração da Luz.

Tudo isso são ferramentas, mas concebam que a um dado momento, podem ser, também, obstáculos, se o ego, a personalidade
assumir.

O mais importante, o mais urgente mesmo, eu diria, hoje, é ir para esta Luz que vocês são, além mesmo de todas as formas, além
mesmo de todas as Linhagens, reveladas ou não, porque há ‘urgência Vibratória’ para realizar isso.

Se a Luz chega, integralmente, como vai chegar a um dado momento, e que um ser, que vivenciou o Despertar das Coroas Radiantes,
está ainda em via de se perguntar sobre sua Linhagem, sobre a compreensão de sua Linhagem, ele não está na vivência da Unidade,

mesmo se ele experimentou acesso à Unidade.
É preciso justamente diferenciar, cada vez mais agora, e isso irá se tornar, como lhes disse Gemma Galgani, talvez cada vez mais fácil

(na condição de viver a Luz e de aceitar viver esta Luz): vocês terão momentos em que o ego, porque ele existe enquanto se está
encarnado, vai querer apreender-se de alguma coisa (de uma Linhagem, de uma filiação, quanto mais isso correspondeu a

revelações reais, naquele momento).
O Fogo do ego vai tomar conta e, vivendo o Fogo do ego, vocês não poderão viver, integralmente, o Fogo do Espírito.

Porque é o Fogo do Espírito que vocês carregam, não são suas Linhagens.
Portanto, o que era verdadeiro, a quase um ou dois anos, agora não é mais verdadeiro, mas deve ser transcendido também.
Porque tudo isso, vocês reencontrarão quando vocês deixarem, definitivamente, esta Ilusão, de maneira totalmente natural.

Mas, não é mais tempo, agora, de se colocar a questão do que vocês foram em uma vida passada, ou de qual Linhagem lhes é
atribuída ou de quais são suas Linhagens.

É tempo de ir para a Essência, ou seja, para o ponto ER.
Sem isso, as Rodas não irão girar.

Vocês irão permanecer fixos a um ponto.

***

Pergunta: viver a Unidade, pela ativação do ponto ER, é um estado onde não há mais palavras, onde nada mais existe?

É perfeitamente isso.
Vocês são a Luz.

Sendo a Luz, o que pode restar como interrogação sobre o que quer que seja além da Luz?
Vocês são a resposta.

Alguns de vocês começam a penetrar esses estados.
O problema é, como eu lhes disse, vocês passam de um a outro, e isso é normal.

É um aprendizado.
Mas, é preciso ter consciência desse jogo e de seus movimentos.

Vocês têm direito de ter um desgaste no joelho ou de ter um problema material, psicológico, para resolver.
Mas, quando isso atinge os domínios espirituais, e as Vibrações que vocês vivem, foi dito: vivam as Vibrações.

Sejam a Luz.
Na Luz não há mais qualquer palavra.

É a Felicidade.
Vocês são a Luz.

Quando há Luz, não há nada mais, mesmo se, depois, quando vocês estiverem definitivamente na Luz, então aí, vocês poderão ir, tanto
na Luz, como se divertir para ir explorar a totalidade das criações em todos os Multiversos.

Mas, não agora, já que, aí, há ainda um ‘ego’.



O ego vai apreender-se disso, como uma satisfação.
Vocês veem a diferença.

Isso foi, aliás, repetido de várias maneiras, mesmo já desde muito tempo: “busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de
acréscimo”.

O Reino dos Céus não é compreender os Céus.
Vocês não têm qualquer meio, com esse cérebro, com a limitação que existe na Dualidade, de compreender os Céus.

Buscar os Céus é simplesmente viver a Unidade e a Luz.
Todo o resto não tem qualquer espécie de importância, sobretudo no período, agora.

Se isso tivesse sido em minha vida ou desde ainda alguns anos, isso teria sido diferente.
Lembrem-se, sugiram-se, a vocês mesmos, de que, desde que há isso, algo que emirja, que diga respeito ao espiritual, é porque o

ego já se apreendeu.
Pelo contrário, é perfeitamente lógico ter questionamentos, mesmo sobre o desenrolar de sua vida a mais banal: “por que é que, nesse

momento, eu não chego a fazer isso?”, “por que é que eu tenho dor em tal lugar?”, etc., etc..
É a pergunta normal, na Dualidade.

Mas, desde que isso se refira aos elementos, agora, que são do domínio de uma busca exterior, isso não irá nada satisfazer e isso não
os fará avançar em seu estado de Unidade.

O Abandono à Luz é isso.
E quanto mais vocês se abandonarem, mais vocês irão constatar que, mesmo as questões relativas à vida comum, desaparecerão por

elas mesmas.
Portanto, vocês irão passar, vocês irão oscilar, isso foi dito, de um ponto a outro, sem parar.

Mas, é preciso compreender que a um dado momento, vocês devem se estabilizar na Luz, para vivê-la integralmente.
A Consciência é Vibração.
Um Amigo lhes disse isso.

Se vocês se centrarem no trajeto AL/AL, vocês irão viver o Andrógino Primordial, bem além das Linhagens, mesmo se elas estão aí,
mesmo se vocês as veem.

A rigor, isso não tem qualquer espécie de importância.
Vocês instalar-se-ão neste estado de Alegria profunda.

É tempo, agora, de viver a Paz e a Alegria.
Ora, a Paz e a Alegria apenas podem nascer, a um dado momento, quando não há nada mais além da aniquilação ‘total’ de tudo o que

pertence à personalidade.
É o que precede a dissolução ou o retorno ao estado bramânico, como é dito pelos orientais.

É o êxtase.
Será que vocês imaginam que, mesmo eu, pela manhã, quando eu estava no Sol e vivia um êxtase solar, havia ali questões vindas à

cabeça?
Não, eu fazia tudo para silenciar todas as questões, quaisquer que elas fossem, apenas para instalar-me neste estado, do ‘instante’.

É isso que lhes é solicitado, hoje, nada mais.
Nenhuma questão irá permitir-lhes avançar em seu estado Unitário.

Isso irá lhes permitir talvez aliviar o que, na materialidade desta vida, poderá incomodá-los.
Compreender as Estrelas, vocês irão relê-las, vocês irão impregnar-se, vocês fazem as Vibrações.

Mas, depois, deixem a Luz.
Ela sabe o que ela faz.
E vocês, não, jamais.

Nós, não, jamais.
É isso que é o mais difícil.

Isso parece simples, mas é o mais difícil: aceitar que o ego nada pode.
O Estado de Ser não fala em palavras.

Nós descemos em um corpo para exprimirmo-nos em palavras.
Quando nós estamos em Unidade, nós nos comunicamos por Vibrações.

Tudo é Vibratório.
A linguagem é Vibratória, mas recorre a uma representação de cada um que é profundamente diferente.

Quando vocês estão, de Vibração em Vibração, tudo é compreendido, porque tudo é vivenciado e não representado.

***

Pergunta: colocar sua Consciência em uma Estrela, em meditação, por exemplo, para fazê-la vibrar, é um ato do ego que se
apreende da Luz, visto que é um ato voluntário?

Não pode ali haver ego já que há Vibração.
O ego é a ausência de Vibração.

Quando você coloca sua Consciência em uma Estrela, você ativa a Vibração.
Será que você tem questões, naquele momento, em si mesmo?

É impossível.
Porque a Consciência é polarizada para a Vibração e ela se torna esta Vibração.

Eu imagino dificilmente um ser humano Vibrar, por exemplo, nos espaços de alinhamento (ou ele adormece, tudo bem).
Eu mal imagino que vocês pensem em se locomover amanhã nesses estados de alinhamento.

***

Pergunta: focalizar sua Consciência em uma Estrela não é então um ato de vontade?

Não é uma vontade.
É uma Atenção e uma Intenção.

Isso nada tem a ver.
Isso não tem nada a ver com o ego já que, se seu ego quer se colocar na Vibração e que a Vibração aparece, o ego não pode mais

existir.
É o que eu acabo de dizer.

Neste momento.

***



Pergunta: quando eu me sinto em Unidade, meu mental se põe então a trabalhar no máximo.

Sim, ele tem medo de sua dissolução permanente.
É todo o trabalho de aprendizagem que vocês realizam, agora.
Vocês vivem estados que se poderia qualificar de ‘místicos’.

Vocês vivem, realmente, estados de dissolução ou de Fogo do Espírito.
Naqueles momentos, o ego vai dizer “ei, oi, eu estou aqui”.

É a personalidade que, efetivamente, tem medo de desaparecer.
Mas, é o aprendizado que vocês realizam, de forma acelerada, neste momento.

É normal, de alguma forma.
Virá um momento em que você viverá isso e onde você imergirá neste estado sem qualquer traço de atividade, nem mental, nem

emocional, nem de pensamentos.

***

Pergunta: quando o mental assume o comando, isso descentraliza aparentemente do Coração?

É o objetivo do mental, sim.

***

Pergunta: o que fazer neste caso?

Colocar-se na Luz, ignorar as tolices que são ditas.
Previamente, você faz a diferença entre o momento em que você está na Unidade e o momento em que é o ego.

É já enorme.
Agora, discriminar permite saber e decidir ao que você dá Atenção e Intenção.

***

Pergunta: o que seria mais eficaz para convencer o ego de não mais ter medo?

Você não pode convencer o ego, cara amiga.
Desde que você se dirige ao ego, você o reforça.

Desde que você lhe dá atenção, ele vai levar a melhor.
Os estados Vibratórios estão aí, como eu lhes disse anteriormente, apenas para permitir-lhes diferenciar os dois estados.

Quando vocês chegarem a passar, totalmente, na Vibração, integralmente, quase integralmente, vocês irão aperceber-se de que,
durante o tempo em que vocês o vivem, que será cada vez mais extenso, você não poderão mais ser perturbados pelo ego.

***

Pergunta: apegar-se à Vibração faz desaparecer os apegos?

Completamente.
Mas, depois, será preciso desapegar-se da Vibração, porém, isso é outra história.

É o desprendimento final.
É o momento em que a Consciência para, inteiramente, nesse mundo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

************
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E bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los.
Como Comandante dos Melquizedeques, eu lhes transmito todo o Amor dos Melquizedeques.

Então, como de hábito, nada tenho de específico para dizer-lhes, de maneira formal, mas estou com vocês
para discutir sobre as suas interrogações atuais, metafísicas, sobre a evolução que vocês estão vivendo.
Evolução é um termo ruim, digamos, de preferência, a transformação que vive a Terra, nesse momento.

Então, todas as minhas Bênçãos os acompanhem e eu escuto as suas questões com uma grande atenção,
porque, é claro, as perguntas que vocês fazem, aliás, em outros lugares, são feitas.

***

Questão: por que, após terem falado do medo da morte da personalidade, é falado, hoje, do medo da
morte do corpo físico?

Porque há, efetivamente, uma série de coisas que devem morrer em vocês.
Tudo o que era da ordem da ilusão, da separação, dos apegos, tudo o que era da ordem do que havia sido

truncado, falsificado nesse mundo, foi necessário no nível da transformação da personalidade, ou seja, a
passagem do que eu chamei, como outros, aliás, o fogo do ego para o Fogo do Coração.

Era algo que era, há anos (para alguns, várias dezenas de anos), um processo que estava a caminho, eu diria,
de longo prazo.

O corpo vai se transformar, é por isso que, há dois anos, eu empreguei uma expressão que gostava muito, na
minha vida, que é a passagem da lagarta à borboleta.

Não pode haver borboleta se a lagarta não morrer, de um modo como de outro, não é?
E os processos que vocês estão vivendo referem-se a essa espécie de morte.

É preciso, efetivamente, chamar assim, mesmo se for, efetivamente, mais sedutor chamar de renascimento.
Mas, do mesmo modo, não pode existir renascimento se não houver novo nascimento e, para nascer, é

necessário, efetivamente, morrer para algo.
Existe uma série de modificações essenciais da Terra que estão prestes a se instalar, e de maneira

extremamente brutal, agora.
Todas essas transformações passam por transformações da Terra e de todas as formas de vida, sem

exceção.
Meu Mestre Bença Deunov, ou seja, ORIONIS, descreveu na sua vida, o que ia acontecer durante o batismo do

Fogo.
Portanto, o batismo do Fogo vem, como dizer..., transformar uma forma em outra forma.

Então, quando eu falo de morte do corpo físico é, ao mesmo tempo, uma alegoria e, ao mesmo tempo, uma
realidade.

A morte do corpo é, de qualquer modo, inevitável nesta Dimensão, parece-me, a menos que tenhamos, entre
vocês, alguém que tenha 200 ou 300 anos.

Isso iria me surpreender.
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O que quer dizer que há, atualmente, processos dos quais nós já falamos (seja eu mesmo ou também o
Arcanjo MIGUEL, durante os Casamentos Celestes), cujas palavras mestres, eu os

lembro, desconstrução e passagem (isso, é o Arcanjo URIEL, no fim do ano) e todo um número de elementos
que devem ser, literalmente, desconstruídos, no nível da personalidade, no nível do corpo, no nível do próprio

funcionamento do ser, na atividade intelectual, a fim de preparar o que vocês estão vivendo.
Então, como foi dito, é claro, aqui, vocês estão na França e, na França, vocês estão um pouco mimados, não

é?
Porque não se pode dizer que o solo fuja sob seus pés, não se pode dizer que vocês sejam inundados, não se

pode dizer que vocês sejam irradiados, pela radioatividade, não é?
Vocês estão, de algum modo, no nível desta parte da Europa, por enquanto, como em um casulo.

***

Questão: foi falado da necessidade de superar a Vibração. Poderia desenvolver?

Então, a Consciência é Vibração.
E, a um dado momento, o conjunto das suas estruturas (que isso corresponda aos chakras que vocês chamam

de Coroas Radiantes, que isso corresponda ao que é chamado de Novos Corpos, do que é chamado de
despertar da Kundalini, o que é chamado de irradiação pela Luz Vibral, do conjunto do corpo), há, aí também,

ainda, outra passagem que deve acontecer.
Alguns de vocês, talvez, já começam a vivê-lo: é o momento em que tudo cessa.

Ou seja, não há mais Vibração alguma, não há mais qualquer som da alma, não há mais qualquer subida
da Kundalini, não há mais qualquer consciência de uma Vibração, naquele momento.

É o momento em que vocês passam do que eu chamei (o que foi chamado, também, por alguns dos meus
colegas), eu diria, de dissolução, ou seja, o momento em que vocês passam do estado limitado para o estado

ilimitado.
É bem além do acesso ao corpo de Estado de Ser ou de Eternidade.

É a vivência real do que é chamado de ‘dissolução do pequeno eu’ e acesso ao ilimitado, ou de dissolução
bramânica, se preferirem, que está ligada ao Maha Samadhi.

Portanto, são etapas, mas eu os lembro de que cada ser humano deve se tornar o que a sua própria Vibração
cria.

E, portanto, há seres que estão, hoje, em diferentes estágios.
Há seres que abriram o conjunto dos Novos Corpos, que vivem os trajetos finais que foram denominados, eu

creio, AL-AL e ER-ER.
Ou seja, através do Tubo de Cristal, viver essa espécie de alinhamento muito específico, ao nível da aresta do

nariz, que confere, aliás, a imortalidade.
Isso, alguns estão vivendo.

Outros começam unicamente a perceber, de maneira fugaz, as Coroas Radiantes da cabeça ou do Coração.
Porque, é claro, nem todos vocês têm a mesma evolução, nem todos vocês têm o mesmo futuro Vibratório,

Dimensional, etc..
Isso não é nem em função de algum karma, não é, tampouco, em função do país onde vocês estão, embora,
aí, há que discutir, porque é claro que vocês estão mais ao abrigo, aqui, do que em outros países que, nesse

momento, vivem eventos não fáceis, não é?
Portanto, vocês têm, todos vocês, um futuro diferente, em uma mesma família, em um conjunto ou grupo de

indivíduos.
Alguns vão perceber, muito intensamente (já desde várias semanas ou vários meses) o som da Terra, outros, o

som do Universo, outros, o som da alma.
São diferentes tipos de sons que são ouvidos.

E outros não ouvem sons, no momento, ou não irão ouvi-los.
Lembrem-se de que é sempre a sua Vibração que determina e condiciona o que vocês vão se tornar.

Portanto, há, entre alguns seres, aqueles que estão passando por essa fase de dissolução bramânica, que é
também uma experiência do Estado de Ser, além do corpo de Estado de Ser.

É a não limitação total.
É claro, há indicadores comuns no nível daqueles que acenderam ou despertaram os Novos Corpos:

os sintomas, os sinais são perfeitamente reprodutíveis, porque correspondem a circuitos da Luz Vibral que
são estritamente os mesmos para todo mundo, seja qual for a origem estelar, seja qual for a origem

Dimensional.
E isso, esses circuitos, vocês encontram em todo mundo, mesmo se não estiverem ativos.

Mas alguns que descrevem os mesmos circuitos sentem as mesmas coisas.
Geralmente, de maneira sincrônica, no mesmo momento.

É, aliás, muito característico do que é denominado essa Merkabah Interdimensional coletiva ou, se preferirem,
para falar nas linguagens modernas, os campos mórficos, que estão ao redor do planeta e que correspondem



a essa penetração da Luz Vibral, que está aí há algum tempo, chamada, recentemente, de Fusão dos Éteres,
manifestada e produzida pelos Seres de Vega da Lyra e de outras constelações também.

Mas tudo isso, se quiserem, é algo que acontece em diferentes graus.
Muitos seres humanos, até o último momento, não querem se dar conta do que está à sua porta.

Porque o novo, porque a irrupção da Luz, em um mundo privado de Luz, pode representar uma espécie de
choque importante, de trauma importante, para aqueles que estiveram privados de Luz há tanto tempo.

Isso é uma verdade.
Então, todos vocês estão em uma fase, pode-se dizer assim, diferente, da sua transformação.

Aqueles que estão mais adiantados vivem, efetivamente, essa parada de toda a Vibração, esse espaço de pré-
dissolução.

Outros vivem o acesso ao Estado de Ser, outros vivem a imersão no Canto da Terra (que apareceu em
diversos lugares), que eles percebem, é claro.

Portanto, os fenômenos Vibratórios são diversos e variados, mesmo obedecendo a esquemas diretores
comuns, mas, se vocês não viverem isso, para vocês isso não existe, é claro.

Se vocês viverem, bem, vocês os vivem.

***

Questão: todos os mensageiros fazem-nos evoluir ou alguns podem arrastar-nos para a Sombra?

Então, aí, cara amiga, cabe a você viver, em você, o que você tem que viver.
Se o que você ler, se o que você escutar não lhe corresponder, é que aquilo não é para você.

Sem prejulgar qualquer Luz ou Sombra, porque o que é a Sombra para um será Luz para o outro.
Todo ensinamento tem o seu lugar.

Mesmo aqueles que foram falsificados permitiram a vocês estarem aí onde vocês estão hoje.
Portanto, nada há, como lhes dizia MARIA, não há muito tempo, para julgar.

Nada há para condenar.
É a vocês que cabe fazer a sua própria, não opinião, mas o seu próprio Coração em relação ao que é dito e ao

que é escutado.
Através desse canal, seja eu mesmo ou outros intervenientes, nós lhes demos provas.

As provas são, para nós, antes de tudo, Vibratórias.
Elas não são no nível de dizer: «vai acontecer tal coisa amanhã», porque a trama temporal na qual vocês

estão não é a trama fora do tempo na qual nós estamos.
Há, obviamente, eventos que já aconteceram nas outras Dimensões que necessitam, como foi dito, de uma

forma de precipitação ou de atualização na sua própria Dimensão.
Agora, através do mesmo ensinamento, alguns vão encontrar a própria Sombra e outros vão encontrar a própria

Luz.
Não se pode ser tão formal dizendo: «isso é da Luz Vibral, isso é da sombra».

É preciso acrescentar: «para mim, naquele determinado momento».
Mas há uma coisa que não pode jamais, jamais, enganá-los: é o estado Vibratório no qual vocês estão, e a Paz,

no mínimo e, por vezes, a Alegria, que pode instalar-se, naquele momento.
Mesmo se aquilo for a verdade, que se diria absoluta, ela não se refere a vocês se não os colocar nessa

Alegria e nessa Paz.
É tão simples assim.

Mas é evidente que diversos planos foram empregados sobre esta Terra (eu já falei, isso há mais de um
século), para preparar o que vocês chamam de advento da ‘nova ordem mundial’, ou seja, para preparar uma
nova religião mundial, oriunda de um salvador exterior a vocês mesmos, encarnado, presente sobre a Terra e

que irá se revelar quando chegar a hora.
Tudo isso, é claro, nada tem a ver com a realidade Vibratória do ser humano.

Agora, eu repito: Será que vocês querem sair da prisão, ou será que vocês querem permanecer na prisão?
Fora isso, hoje, não há outra questão.

Há seres que estão muito felizes na prisão.
E há seres humanos que vão dizer a vocês que eles não estão na prisão, que a vida é magnífica aqui.

É, como lhes disse MARIA, a estrita liberdade deles.
Vocês não podem sair de um determinado estado sem modificar a forma e a consciência.

Portanto, se vocês quiserem permanecer na mesma forma e na mesma consciência, então, permaneçam ali.
Vocês não têm necessidade de seres que venham lhes falar.

Lembrem-se de que nós sempre dissemos para jamais crerem no que nós dizíamos, uns e outros.
Se vocês não viverem isso, em verdade, se vocês não viverem, na Vibração, isso estritamente de nada lhes

serve.



serve.
Mas é evidente, também, que é efetivamente necessário dar-se conta de que é muito mais fácil falar-lhes do

canto dos pequenos pássaros, de que todo o mundo é belo, do que colocá-los frente aos seus próprios
prazos finais que estão chegando.

E eles não estão chegando, eles já estão aí.
Tudo é uma questão de atração.

Se vocês tiverem medo, então, isso não foi feito para vocês.
O importante é a sua Vibração e o seu estado Interior.

Para resumir, pode-se dizer que a Sombra de um é a Luz do outro.
Mas lembrem-se de que a Luz não é desse mundo.

Eu creio que MARIA, ontem, falou das antigas religiões e das novas religiões.
São, como dizer..., estratagemas para fazê-los aderir às novas crenças, ou às antigas crenças, a fim de privá-

los da sua liberdade.
Enquanto vocês estiverem submissos a uma crença, vocês não estão livres.

***

Questão: a energia de Maitreya faz parte da matriz?

Inteiramente.
É um nome que foi criado e inventado do zero.

Maitreya que é, assim dizendo, o nome hindu de CRISTO, quer dizer, simplesmente, Mestre Ya.
O mestre, mais distante, Ya, quer dizer Yahvé ou Yaldébaoth, o próprio Satã.

Mas eu os tranquilizo, se lerem o que eu digo, enquanto vocês não viverem a Vibração, que importância isso
tem?

Porque isso continua uma crença.
Enquanto vocês estiverem na crença, vocês não podem ser vocês mesmos.

Vocês não podem realizar, como diz UM AMIGO, o ‘Si’.
Realizar o Si é a tarefa de toda uma vida, e eu diria mesmo que é a finalidade de todas as vidas passadas na

matriz.
Portanto, assim que vocês começarem a vislumbrar um Salvador exterior, algo que virá extraí-los da sua

condição, isso é impossível.
Apenas vocês mesmos, como nós sempre dissemos, e sempre insistimos, apenas vocês é que podem ir ao

seu Coração, ninguém pode fazê-lo no seu lugar.
Simplesmente, o modo de vivê-lo e o modo de comportar-se, e o modo de transformar-se é totalmente

diferente para cada ser humano.
Mas o Sol é o mesmo para todo mundo.
O mais importante é a sua consciência.

***

Questão: quando a Coroa Radiante da cabeça entra em ativação, é para prevenir de algum nível
Vibratório ou é para alertar sobre algumas Presenças?

Tudo é possível.
Há, primeiramente, a capacidade, inerente a você mesmo, para despertar as suas próprias Coroas, para
despertar a Coroa Radiante da cabeça, as diferentes Cruzes, simplesmente ali pensando ou levando a

consciência sobre um dos pontos da cabeça.
Há também circunstâncias coletivas, a ativação da Merkabah Interdimensional onde, naquele momento, às 19
horas (hora francesa) ou em outros momentos, vocês irão sentir, sem que nada aconteça no seu ambiente ou

Interiormente em vocês, de maneira objetiva, visível, sensível, a ativação da Coroa.
Vocês observaram, também, aqueles que vivem isso há muitos anos, que há relações com a Lua, que há

relações com a atividade do Sol, que há também relações precisas com aspectos planetários.
Portanto, há todo um conjunto de coisas que interferem em suas próprias Coroas.

Isso pode ser também um encontro, pode ser a Vibração de alguém que vocês encontram, vivo ou de outros
planos.

Portanto, não é uniforme como resposta, é sempre: isso depende de circunstâncias, isso depende de
pessoas.

Mas tudo isso pode ser visto, sim.



***

Questão: como saber se um ser é um avatar ou se ele faz parte da matriz?

O que é que eu posso responder, cara amiga?
Se você sentir o seu coração ligando-se a esse ser, então, tanto melhor.

Se você não o sentir, então, tanto melhor também.
Agora, querer caracterizar um ser, seja ele quem for...

Cada ser tem a sua utilidade.
Eu poderia dizer, esperando não chocá-los demasiadamente, que mesmo Hitler teve uma utilidade, na medida

em que ele representou a emergência da consciência coletiva, de algum modo.
Porque não existe ditador, não existe tirano, se não houver vítimas, é impossível.

Portanto, materializam-se sempre, em um país, em uma família, em suas relações, em sua espiritualidade, as
coisas que são necessárias para fazê-los evoluir.

Agora, eu vou dizer uma coisa: vocês já viram um dos discípulos de um ser, como esse senhor que morreu,
realizar o Si?

Estritamente nenhum.
Na minha vida, os verdadeiros mestres eram aqueles capazes, como foi o caso para aquele a quem

chamamos, se efetivamente quiserem, de RAM, de receber a iniciação dos seus próprios mestres, como eu
vivi também com Bença Deunov e que receberam a verdadeira filiação espiritual e o

verdadeiro batismo espiritual.
Agora, que me mostrem seres, tendo frequentado todos os gurus que existem atualmente, na Índia, que

tenham realizado o Si.
Isso não existe.

E isso não pode existir, porque, enquanto vocês adorarem algo do exterior, vocês não podem ser vocês
mesmos.

É tão simples assim.
E hoje, com a descida do Supramental, como descreveu SRI AUROBINDO na sua vida, vocês veem,

efetivamente, o que acontece.
Há dezenas de pequenos deuses que são persuadidos de fazer descer o Supramental.

Há dezenas de seres humanos que pretendem despertar a Kundalini, fazê-los passar por iniciações de Luz.
Se isso lhes fizer bem, tanto melhor.

Mas isso depende do que vocês buscam.
É necessário estar lúcido sobre isso.

Nenhum ensinamento exterior, mesmo as minhas palavras, irá conduzi-los ao Si.
Jamais.

É essa que é a questão.
Vocês querem tornar-se o Si ou vocês querem permanecer na personalidade?

E não há qualquer busca exterior, qualquer iniciação exterior que possa fazê-los penetrar no Coração.
Nós todos dissemos e repetimos isso.

Isso vem, se quiserem, de alguns apegos, os quais foram enumerados há algum tempo, no nível coletivo, que
estão ligados às estruturas inscritas no cérebro do ser humano.

E esse nome é, vocês sabem, a dependência afetiva, a dependência, seja ela qual for, e no nível espiritual,
isso se chama também de dependência espiritual.

Mas esses seres estão aí, também, para mostrar-lhes o caminho da independência, porque, quando vocês
tiverem cansado de ser dependentes, de um ou do outro, talvez vocês desejem tornar-se independentes.

E, como dizia IRMÃO K, Autônomos e Livres.
Vocês não podem pretender ser Autônomos e Livres, no novo mundo, se não aceitarem, desde já, no

seu presente, a sua Autonomia e sua Liberdade.
Todos os sistemas de controle da humanidade, que foi denominado ‘sistema de controle do mental humano’,
são baseados nas crenças e são baseados na dependência, ou seja, o momento em que vocês dão o seu

poder a outro além de vocês mesmos, fosse ele D'us em pessoa.

***

Questão: ao que corresponde o fato de viver ao mesmo tempo uma ativação muito forte no nível do
sacro e do triângulo da Terra, no nível da cabeça?

Isso faz parte da Fusão dos Éteres ou Fusão das três Lareiras, tal como lhes foi descrito abundantemente.



É normal.
O triângulo posterior, entre os pontos OD, embaixo, está ligado ao elemento Terra.

Se o Fogo da Terra se despertar, o triângulo posterior desperta.
Vocês observaram, alguns de vocês vão sentir pontos mais do que outros.

Outros vão sentir todos os pontos, indistintamente.
Aí também, o tipo de trabalho Vibratório que se faz em cada um de vocês é diferente, em função das suas

necessidades pessoais.
Vejam que se está muito distante, em todo caso para aqueles de vocês que vivem essas Vibrações, de
qualquer crença ou adesão a um salvador exterior ou a um ser que vai trazer-lhes a bênção e vocês vão

encontrar-se protegidos por tal bênção.
É diferente, de qualquer modo, viver a Vibração, por si mesmo, e atribuir todos os poderes àquele que lhes traz

uma Vibração que será um sucedâneo de Vibração.
Porque, assim que vocês tiverem terminado, nada mais acontece.

Portanto, vocês podem reproduzir, durante anos, os mesmos processos, vocês vão ver tal ser no exterior e
encontrar uma espécie de consolo, até mesmo, mas vocês jamais irão descobrir a Vibração do Si, jamais.

E se vocês a descobrirem, vocês irão compreender instantaneamente que o ser que vocês encontraram ali,
estritamente de nada vai servir.

***

Questão: sentir uma sucessão de sentires potentes e ausência de sentir, está ligado a resistências
ou a patamares de integração?

São, de preferência, patamares.
Nós os ligamos, cortamos, olhamos como vocês reagem, até onde se pode aumentar a corrente.

Vocês sabem, é a experiência, e nós vemos até quando isso resiste.

***

Questão: apesar do Abandono à Luz que é vivido no nível do coração, pode haver aumento de
sofrimento, aumento de bloqueio, no nível físico, por exemplo?

Sim, é claro.
Isso foi explicado, durante a Passagem (pelo Arcanjo URIEL) do mês de dezembro.

Mas, ainda atualmente, a Luz é tão forte que ela os obriga a olharem-se para si mesmos.
Vocês não podem mais pôr a poeira sob o tapete, não é?

Não há mais tapete, porque a Luz ilumina tudo.
Portanto, é claro, há seres humanos que vivem purificações monumentais nesse momento, seja no

nível familiar, no nível da saúde, no nível financeiro, em todos os níveis.
Quer dizer que, como sabem, os últimos apegos para aqueles que estão na Vibração, no Abandono à Luz,

vivenciado.
Obviamente, a Alegria está aí, mas vocês podem também ser confrontados com eliminações devastadoras, o

que é perfeitamente normal.
Vocês não podem mais manter nada escondido.

A partir do final do mês de maio (e eu creio que MARIA falou disso ontem e também há um mês, pouco menos,
há duas semanas e pouco) vocês vão encontrar-se postos a nu.
Postos a nu quer dizer que vocês não poderão mais enganar.

Há o que vocês creem ser e o que vocês são, portanto, o melhor modo dos dois estarem em adequação é
deixar esvaziar-se de tudo o que deve ser esvaziado de vocês, e agradecer quando isso ocorrer, porque é o

melhor modo de viver serenamente o face a face, o julgamento final, se preferirem.
Mas eu não gosto dessa palavra, porque isso parece muito católico, não é?

Vamos chamá-lo de primeiro julgamento.
O corpo vai eliminar.

As eliminações ocorrem no nível do corpo.
As cristalizações ocorrem no nível psicológico.

Desde o mês de dezembro, ao passo que antes, nos esquemas habituais, tinha-se o hábito de eliminar em
outros lugares do que no nível do corpo, não é?

Era melhor.
Bem, não é mais, de qualquer modo, o caso.



***

Questão: os sofrimentos não são necessariamente sinônimo de resistências?

Para aqueles que vivem a Vibração, não.
É preciso aceitar olhar-se.

A Luz é Inteligência, isso nós todos também dissemos.
Mas, essa Luz ilumina também o que deve ser iluminado, portanto, é preciso aceitar olhar-se.

Qualquer sofrimento, vivido atualmente, no nível fisiológico, em especial, corresponde a uma liberação para
depois.

Porque houve esse mecanismo de Passagem e de Reversão, no nível da garganta, que faz com que as
eliminações sejam mais fáceis para viver e aconteçam muito melhor no nível do corpo.

De qualquer modo, esse corpo, vocês sabem o que ele vai se tornar, portanto, nenhuma importância.
Por outro lado, se for no nível Vibratório, no nível da consciência e no nível psicológico, aí, quando chegar a
hora, no momento do primeiro julgamento, isso será um dos freios mais potentes para viver a transformação.

***

Questão: quando podemos olhar o Sol de frente, em especial ao entardecer, com a impressão de ter
como uma cápsula diante do olho, protegendo-o, isso corresponde ao quê?

Isso corresponde à realidade.
Há seres que despertaram, em especial, os 11º e 12º Corpos e que percebem as Vibrações na aresta do nariz,

que se propagam ao redor dos olhos.
Efetivamente, há uma nova funcionalidade, se pudermos dizer, que se ativa, que é a capacidade para ver o Éter

e também a capacidade para olhar, de frente, o Sol, e para vê-lo, aliás, em sua nova cor, que é o azul.

***

Questão: isso releva do mesmo processo de despertar pela manhã vendo o ambiente da cama como
sob uma espécie de trama?

Uma grade de Luz, sim, é perfeitamente normal.
Você acessou a trama interdimensional de Luz.

E a maior parte dos seres, quando voltam, mesmo se não tiverem consciência de terem partido no Estado de
Ser, no momento do acordar sentem como uma espécie de vigilância do Espírito, mas de peso do corpo.

E, abrindo os olhos, é percebida essa espécie de trama, de forma quadrada, geralmente, linhas que se cruzam
em quadrado, formando uma malha de Luz.

É perfeitamente normal, são os marcadores Vibratórios do seu acesso a estados multidimensionais.

***

Questão: em qual Dimensão situam-se os elfos?

Os elfos não pertencem ao sistema de consciência do ser humano.
Eles evoluem em planos intermediários que nada têm a ver com as manifestações de consciência ditas

humanas, humanoides ou não humanoides.
Eles evoluem na 2ª e na 4ª Dimensões, mas estão estabilizados, entretanto, em outra 3ª Dimensão do que

aquela da Terra.
E, no entanto, é no mesmo espaço, mas em outro estado Vibratório, ou seja, poderíamos dizer que, o que
vocês chamam de elfos, e os outros habitantes da natureza, pertencem a uma matriz de 3D, mas Unificada.

Eles não estão separados e cortados da FONTE e, no entanto, vocês estão no mesmo espaço.
Do mesmo modo que existem povos intraterrestres que estão na 3D Unificada e outros que estão além, na 5D,

por exemplo.

***



Questão: é normal acordar pela manhã cansado, enquanto tendo um bom sono, e também ter uma
memória que falha?

Então, a memória é perfeitamente lógico.
Quando vocês começam a tornar-se borboleta, vocês abandonam a lagarta.

A lagarta consegue viver ainda.
E muitos de vocês começam a aperceber-se de que as tarefas mais usuais tornam-se insuperáveis.

O que lhes dava prazer, antes, que era um desejo, não lhes dá mais prazer algum.
Vocês terminam a sua transformação, portanto, não é questão disso melhorar.

É, de preferência, questão disso melhorar, mas no sentido da borboleta, ou seja, que a lagarta seja cada vez
menos funcional.

Vocês podem também funcionar em rede, isto é, vocês têm um décimo de neurônios em tal lugar, outro quarto
de neurônios em outra pessoa, e vocês se arranjam assim.

Isso funciona muito bem.
Lembrem-se de que, chegado à Unidade, viver a borboleta, viver a dissolução bramânica, viver a realização do
Si, viver o acesso ao seu corpo de Estado de Ser necessita de morrer aqui, sejam quais forem as palavras que

vocês colocarem nisso.
Alguns estão adiantados.

Outros não vão querer «morrer», entre aspas, dado que é um nascimento.
Mas é evidente que a maior das preparações que vocês vivem, além da Merkabah Interdimensional coletiva, é

o trabalho da Luz que vocês fazem.
É justamente nesses momentos que vocês não conseguem mais saber por que vocês quebram um ovo.

Geralmente, é para fazer uma omelete, não é?
Mas, mesmo isso, às vezes, torna-se complicado.

Mas é uma evolução perfeitamente normal.

***

Questão: vocês falaram de uma possibilidade de prorrogação até o primeiro trimestre de 2012.

Isso depende.
Como sabem, é a Terra que decide.

Mas, no limite final, há os ciclos astronômicos, isso vocês não podem cortar dali.
Portanto, há um limite, há datas limites, mas como qualquer prazo, isso pode ser estendido.

Um trimestre não é nada, depois de 50.000 anos, não é?

***

Questão: é verdade que se a passagem não for feita no fim de maio, isso é uma impossibilidade
definitiva?

Por quê?
Não é a passagem, é o mês da Graça.

É o mês em que a Luz é tão abundante que, se vocês se voltarem para ela, tudo se abre.
Depois, como disse MARIA, é o face a face.

É o período do primeiro julgamento.
É a tribulação, em sua parte mais excessiva, em todos os sentidos do termo.

Então, vocês, aqui na Europa, vocês estão tranquilos.
Mas vão dizer isso a um japonês, vão dizer isso a um australiano, vão dizer isso a um americano que vive no

sul.
Vão ver se, para eles, não é o fim do mundo.

Portanto, tudo é relativo, conforme o que vocês vivem no lugar em que estão.
Mas chegará um momento em que o conjunto da Terra será afetado, isso não pode ser atrasado.

E MARIA falou, e outros Arcanjos também, é para muito em breve.
METATRON disse: os quatro Cavaleiros do Apocalipse haviam sido liberados em 15 de agosto do ano

passado.
E agora, eles vêm terminar o trabalho.



É, como se chama isso..., é a limpeza da primavera, se preferirem.
No Si, como no exterior de Si.

Se vocês estiverem nas fases de resistência, nas fases de medo, nas fases em que sentem o impulso para
reagir a tudo o que vai se manifestar (o que é lógico para o ser humano), vocês serão arrastados nas leis de

ação/reação e não poderão viver a sua própria Graça.
Isso foi dito de diferentes modos.

***

Questão: neste período de revelação, de transparência, as Estrelas de Maria não ainda reveladas,
serão?

Oh, eu não creio, porque isso seria colocar em perigo, mesmo através dos seus nomes, aquelas que estão
aqui, uma vez que elas são três, encarnadas.

***

Questão: ontem, MARIA fez referência aos três dias de trevas. O que será o quarto dia, no plano
geológico e humano?

No plano humano, não haverá mais humanos.
Talvez, após esses três dias, talvez algum tempo depois dos três dias.

Disso eu falei também.
Tudo depende do agenciamento dos diferentes eventos indispensáveis para encontrar uma Dimensão reta da
Luz, ou seja, para sair da luz oblíqua, do eixo de desvio, para aqueles que seguiram isso, que estava ligado à

Atração/Visão.
As Cruzes Mutáveis e as Cruzes Fixas, a Cruz da Redenção que se elevaram no ser humano, para alguns

deles, permitem, hoje, viver o que vocês têm que viver e o que vocês vivem através de Vibrações e da
Consciência, diretamente.

Então, tudo depende, é claro, de quando irão ocorrer esses três dias.
Será que eles vão ocorrer na fase final, ou será que eles vão ocorrer na fase intermediária?

Agora, é preciso efetivamente compreender que os três dias correspondem, simplesmente, à parada de
rotação da Terra.

E, nas profecias, há, nas profecias ocidentais, três dias de trevas e, do outro lado da Terra, para os
australianos, há três dias de Luz.

Mas há outras coisas que acontecem, atualmente, que nós, ocidentais, não conhecíamos, mesmo em nossas
tradições, que foi o aparecimento do Canto da Terra.

Esse aparecimento do Canto da Terra firma a liberação final da Terra, que alguns povos ouvem, que, em
alguns lugares, mesmo na França, vocês podem ouvir.

Portanto, a liberação da Terra está muito próxima, na sua dimensão física.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer parada de rotação, basculamento dos polos, mudança de Dimensão e partida no outro
sentido.

Agora, esse cenário não acontece em um dia.
O que vocês vivem, hoje, sobre a Terra, é o que eu já disse há quase um ano, a passagem de seis mil e alguns

quilômetros de raio para quase dez mil e alguns quilômetros de raio.
As mudanças orbitais da Terra, tudo isso está ligado a influências da própria Luz e, sobretudo, da liberação das

forças confinantes, que foi realizada há dois anos.
Ou seja, nós estamos certos de que as forças que recriam a matriz não poderão mais recriá-la, desta vez,

simplesmente.
Resta esperar a liberação física da Terra e o ciclo astronômico que chega, que está aí, como eu disse, desde

março.
Agora, se vocês quiserem recorrer a abordagens mais pé no chão, é evidente que a forma humana atual não

pode mais subsistir no ambiente radioativo no qual vocês irão se banhar.
Por enquanto, na Europa, vocês estão totalmente protegidos.

O que não é o caso, é claro, em outros continentes e, infelizmente, para muitas pessoas que não estão prontas
para acederem à Luz.

Então, da mesma maneira, para um evento como aquele que aconteceu a partir do início do mês de março, há
vários modos de vê-lo.

A visão da lagarta é dizer: «é catastrófico, as lagartas vão se tornar radioativas».
Não é um momento em que a lagarta vai pensar que ela pode, justamente, graças a isso, tornar-se mais



rapidamente borboleta.
Portanto, aí também, tudo depende do seu ponto de vista.

Será que é o ponto de vista do ego ou será que é o ponto de vista do Espírito?
E tudo se resume, e irá se resumir, cada vez mais, a essa questão.

E a segunda questão é: «a quem é que eu sirvo»?
Será que eu sirvo a mim mesmo, será que eu sirvo ao princípio Cristo, ou será que eu sirvo a um mestre

exterior?

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, todo o nosso Amor os acompanhe, todas as nossas Bênçãos estão com vocês e em
vocês.

E eu lhes digo, quanto a mim, eu espero, até muito em breve.
Passem muito bem.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article1062.html
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(Publicado em 15 de maio de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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PRIMEIRA PARTE:PRIMEIRA PARTE:

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Vamos proceder como fazemos habitualmente, ou seja, num primeiro tempo vou responder às questões que vocês têm a me colocar.
Eu tenho coisas a dizer, mas penso que, com as questões que vocês vão me colocar, vou, sub-repticiamente, deslizar essas respostas

nas questões que vocês vão me colocar, é muito mais agradável assim.
Então, vamos.

***

Questão: qual é o papel dos Anjos Guardiões?

Os Anjos Guardiões têm definições que são extremamente variadas.
Os contatos com o Anjo Guardião, alguns vão chamá-lo «a pequena voz Interior», outros terão percepções ou pressentimentos que são

impulsionados pela alma e eles vão também chamar isso de Anjo Guardião.
A categoria dos Anjos Guardiões é algo extremamente diverso e variado.

Por exemplo, há seres humanos que terão, durante certo tempo, um Anjo Guardião que é, de fato, simplesmente, um parente
desencarnado que vai ajudá-los e guiá-los.

Lembrem-se de que o Anjo Guardião (salvo para os seres que, como dizer..., perfuraram alguns planos, penetraram alguns planos) são,
frequentemente, representações ligadas à matriz que existia ao nível astral.

Então, é claro, há uma profusão de textos sobre os Anjos Guardiões, com muitas, muitas coisas que estão ali e que, de fato, abrangem
algo que é extremamente amplo.

Durante o ano de 2008, o Arcanjo Jofiel prefigurou os Casamentos Celestes, do ano seguinte, impulsionando, de algum modo, uma
forma de ‘conhecimento Interior’.

Há muitos místicos que conversavam com seu Anjo, permanentemente, por exemplo, o Padre Pio que, durante sua vida, estava em
contato permanente com seu Anjo Guardião.

Há outros seres despertos que jamais tiveram contato com seu Anjo Guardião, porque eles não tinham necessidade, ou simplesmente
porque sua consciência não era levada nisso.

Há funções extremamente diversas para os Anjos Guardiões, das quais se pode exprimir-se durante horas, sobre isso.
Os Anjos Guardiões, eu repito, um verdadeiro Anjo pode ser, em alguns casos, um Arcanjo, pode ser, em outros casos, um ser vindo de

outro sistema solar, mas que nada tem a ver, fundamentalmente, com o que nós chamamos de ‘Anjo’.
Portanto, é totalmente diferente para cada ser.

Então, há também ‘guias’, como se diz, mas esses guias variam também em função de sua capacidade Vibratória.
Quanto mais vocês elevam suas Vibrações, mais há possibilidades e probabilidades de que vocês tenham um contato com um

Anjo Guardião.
Agora, de fato, um Anjo Guardião que está sempre aí, que lhe bata nos dedos quando vocês fazem besteiras e que lhes sussurre no

ouvido coisas, é, de qualquer modo, muito raro.
O mais frequentemente, ele intervém no momento em que a consciência comum, ou seja, a consciência do ego não está mais aí, ou

seja, sob forma de sonho, durante seus sonos, e durante suas meditações, por exemplo.
Mas isso não é, hoje, o essencial, porque são vocês que fazem o trabalho, nós sempre o dissemos.

Seu Anjo Guardião aparece apenas se seu nível vibratório é suficiente para entrar em contato, justamente, com ele.
Portanto, não é dado a todos ouvir o Anjo Guardião.

Como eu disse, há seres que passam totalmente do parecer de seu Anjo Guardião.
Portanto, não é uma prioridade, sobretudo, desde os Casamentos Celestes.

Era uma primeira etapa, anterior aos Casamentos Celestes.
É claro, existem múltiplos testemunhos de seres humanos com seu Anjo Guardião, é algo de muito corrente.

Mas aí está o que se pode dizer sobre isso.
Mas um Anjo Guardião não é sempre um Anjo.

***

Questão: que vão tornar-se os Anjos Guardiões após a Translação da Terra?

Eles vão tornar-se o que eles são, aliás.
É preciso compreender que, quando um Ser multidimensional se comunica, de um modo ou de outro, com esse plano, há também a
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possibilidade de telefonar a milhares ou milhões ou bilhões de pessoas ou de Consciências ao mesmo tempo.
Porque aqui, vocês estão limitados.

Se vocês falam com alguém, e outra pessoa fala-lhes, vocês não vão mais compreender, porque vocês são discriminados ao nível do
cérebro e pelo cérebro.

Não é, de modo algum assim, quando somos multidimensionais.
Não há qualquer limite de comunicação.

Nós podemos ter, como vocês dizem, multifunções ou multitarefas e não temos limite algum para o estabelecimento de comunicação,
porque tudo é Vibratório, e essa Vibração não é ligada à escuta, ela é ligada às Vibrações que atravessam a Vibração da própria

Consciência.
Portanto, há uma possibilidade de comunicação que é quase infinita.

Portanto, não se pode estritamente dizer o que vão tornar-se os Anjos Guardiões, isso depende.
Um Arcanjo que era um Anjo Guardião continua um Arcanjo.

É preciso compreender que, quando se diz que vocês têm, cada um, um Anjo Guardião, isso não quer dizer que, toda a sua vida, ele
está aí, com vocês.

Ele talvez esteja com vocês, mas ele talvez esteja em outros universos, em outras Dimensões e, talvez com outras Consciências.
Portanto, ele não tem que se tornar algo.

Tornar-se, para um Ser multidimensional, nada quer dizer, uma vez que ele está estabelecido na eternidade.
E, na eternidade, há acesso a todas as Dimensões, portanto, você nada se torna, uma vez que você «é».

Portanto, não creia que, porque vocês vão desaparecer, um Anjo Guardião vai desaparecer.
Eles terão outras coisas a fazer [autres chats à fouetter], como vocês dizem.

***

Questão: temos cada um, um Anjo Guardião ou um guia, e são duas entidades diferentes?

Pode ser a mesma coisa, como pode ser diferente.
Eu repito: há seres que terão um Guia que aparece em alguns momentos.

Agora, como sabem, e como eu disse em muito numerosas reprises, houve muito, muito numerosos pseudo-Guias e pseudo-Anjos
Guardiões, que são pequenos malandros que evoluíam no ‘astral’ e que se fizeram passar pelo Cristo, por tal entidade, tal Mestre, mas

que nada têm a ver com os verdadeiros Anjos Guardiões e os verdadeiros Guias.
Porque a maior parte dos seres humanos é ligada, como vocês dizem, ao nível do astral, ou seja, do ego, da personalidade e de tudo o
que é ligado às Vibrações chamadas ‘astrais’, que é um plano intermediário que não tem realidade alguma, que é puramente subjetivo,

ligado ao seu próprio confinamento.
Então, é verdade que se fala muito de canais, que se fala muito de médiuns e que, aparentemente, há cada vez mais seres que se

comunicam, assim, com tal Guia ou tal Mestre, mas, geralmente, são os malandros.
Isso nada tem a ver com um verdadeiro Guia ou um verdadeiro Mestre ou um verdadeiro Anjo Guardião, porque, para estabelecer,

como eu disse, um contato verídico com o Anjo Guardião ou com um Guia, é preciso ter aberto os chakras situados ‘acima do plexo
solar’.

E ter aberto um chakra não é uma visão do espírito, é uma percepção Vibratória, como explicou, no ano de 2008, o Arcanjo Jofiel.
Estabelecer um contato com o Anjo Guardião, seja sob forma de fulgurância ou sob forma, por vezes, mais construída, pode-se fazer

apenas se o Supramental, a Luz, foi acesa na cabeça e também nos outros chakras.
Sem isso, aquilo permanece num nível ‘astral’.

Vocês podem também comunicar-se com desencarnados.
Compreendam, efetivamente, que nada há de «negativo» nisso, mas há uma diferença essencial: quando vocês dão um telefonema, há

um número que certifica que vocês efetivamente têm a pessoa para a qual telefonam, sem isso, o que seria? Um erro.
E o problema é que, do outro lado, há, às vezes, pessoas que não são aquelas que vocês creem.

Não é porque vocês ouvem alguém que vá dizer: «eu sou seu Anjo Guardião» ou «eu sou tal Mestre», que é realmente tal Mestre,
sobretudo, se seus chakras não estão abertos, porque, naquele momento, há um enorme risco: é o de abrir ainda mais os canais

astrais, emocionais, ao nível do ‘plexo solar’ e, portanto, da personalidade.
Os contatos com o Anjo Guardião realizam-se apenas quando os 6º e 7º chakras estão abertos, e eles estão abertos apenas quando

há percepção dos chakras e da Coroa.
Naquele momento, o Anjo Guardião ou o Guia vai sempre penetrar em sua atmosfera Vibratória pelo alto e pela esquerda.

Isso é muito importante.
Que você seja canhoto ou destro, aliás.

Há representações do Anjo Guardião sobre o ombro esquerdo da pessoa, enquanto um desencarnado vai sempre manifestar-se, no
plano Vibratório, à direita.

Saibam que, se seus chakras não estão abertos, não é porque vocês ouvem algo que lhes diz que é o Espírito Santo, que é o Espírito
Santo.

A diferença, também, é que um anjo Guardião ou um Guia, quando entra em contato com vocês, ‘aporta a Energia e a Consciência
dele’, enquanto, quando é um malandro astral ou um desencarnado, ele vai manifestar-se em vocês ‘arrancando sua Energia astral’ e,

portanto, vocês ficarão esgotados depois.
É já um meio essencial de fazer a diferença.

Se vocês veem um médium ou um canal que está completamente exausto após ter recebido um Mestre de Luz, vocês podem estar
certos de que não é um Mestre de Luz, mas, antes, um mestre ‘astral’.

***

Questão: a percepção de visões coloridas persistindo, o que é de meu terceiro olho?

Então, tudo é diferente, segundo o que você chama de seu ‘terceiro olho’ funciona, se o Coração está aberto, e é profundamente
diferente se o terceiro olho funciona sem que o Coração esteja aberto.

Quando eu digo ‘Coração aberto’, eu falo da Vibração percebida e sentida no Coração, e não uma visão do espírito, não é?
Isso quer dizer que, se o Coração está aberto, quer dizer que a Energia desceu, o Supramental desceu no Coração.

Se o Coração Vibra, naquele momento, o terceiro olho pode subsistir, pode-se dizer, sem qualquer problema, ainda pouco tempo, mas
é algo que vai ‘apagar-se no tempo’.

O que é perigoso é o terceiro olho, o confinamento Luciferiano, mas isolado, ou seja, que tudo passava pelo terceiro olho, pela
telepatia, pelas percepções coloridas, por uma percepção astral, pela ilusão chamada Luciferiana, que é a falsa iniciação Crística, de

algum modo.
Agora, você não tem que se preocupar, se o Coração Vibra.



Agora, efetivamente, como diziam os Sábios antigos: «quando você encontra os poderes da alma, ou seja, os poderes do ‘terceiro
olho’, salve-se rapidamente».

Como você mesmo disse, renunciar às energias do terceiro olho, isso significa que sua Consciência compreendeu, portanto, isso vai
apagar-se progressivamente e, de qualquer modo, tudo isso se apaga a partir do instante em que os chakras do alto estão abertos e

você se abandona à Luz e você não serve mais a essa ilusão Luciferiana.
Portanto, não há risco algum, a partir do instante em que se aceita e se vive essa espécie de ‘renúncia’ ao terceiro olho que é, de fato

(agora vocês compreenderam, eu espero, muitos de vocês), a iniciação Luciferiana, por excelência.
Eu os lembro que, no plano energético, Ajna chakra, que é representado sob uma pequena faixa que se estende sobre a fronte,

representa o confinamento do 6º chakra que, este, toma toda a Coroa da cabeça, a Coroa de Buda e, como o plexo solar, Manipura
chakra, é ligado energeticamente a Ajna chakra, quer dizer que o ego está diretamente religado ao 6º chakra.

O que não é o caso do Coração, é claro.

***

Questão: não sinto ainda uma sensibilidade ao nível do plexo. É grave?

Isso depende de seu ponto de vista.
Isso pode ser muito grave, como não grave, é você que o determina.

Agora, que é que você chama de ‘plexo solar’?
Porque eu os lembro que há um trabalho que se faz, também, que alguns perceberam esses últimos tempos, ligado à ‘passagem do

ego ao Coração’, ou seja, o Nascimento do Embrião Crístico pela Porta Estreita do 8º Corpo.
E isso pode dar sensações, por vezes, desagradáveis.

Mas é a você que cabe saber onde você Vibra.
Você pode muito bem ter o chakra do Coração aberto e Vibrante e sentir, ao mesmo tempo, o plexo solar, sem que isso seja um

drama.

***

Questão: sinto menos a respiração do Coração. É normal ou é uma regressão?

Não pode haver regressão.
A partir do momento em que o chakra do Coração está aberto, não pode haver interrogações.

As interrogações são sempre de natureza mental ou afetiva ou emocional.
Mas, quando um chakra está aberto, em especial o chakra do Coração, ele não pode, jamais, voltar a fechar-se.

Portanto, se houve processo de respiração com o Coração no momento dos Casamentos Celestes e após os Casamentos Celestes,
vocês passam por etapas, vocês podem ter um som no ouvido que vai amplificar-se e, efetivamente, há vários sons que correspondem

às diferentes etapas de construção da Corda Celeste [Cordão Celeste], do Antakarana, que os religa à alma e ao Espírito.
E depois há outros sons, que aparecem, que são ligados, como sabem agora, ao Canto do Cosmos e ao Canto da Terra, ao som da

Terra e ao som do Cosmos, que se manifestam por uma ‘mistura’ de sons.
E após há seres que, de repente, não percebem mais som algum, quer dizer que eles passam no que Miguel chamou, à época, de

Silêncio Interior, que é também uma etapa.
Mas todas essas etapas podem ser vividas num sentido ou no outro.

Apenas o ego é que pode fazê-los regredir, ou seja, quando não há Abandono à Luz, mas quando há ‘apropriação’ dessa Luz pelo
ego.

Mas, logo que o Coração Vibra, logo que a Coroa Radiante do Coração é verdadeiramente percebida, não como uma experiência,
mas regularmente, então, naquele momento, seria preciso verdadeiramente cometer um erro essencial para qualquer regressão.

É sempre o mental que se diz: «será que não regredi?».
O Si não se coloca jamais a questão.

***

Questão: o que significa a frase: «há uma diferença entre o apelo e a fusão»?

O apelo pode ser considerado como uma oração, como uma tensão.
A fusão é já uma comunhão, quer dizer que está para além do apelo.

O apelo pode ser um desejo, o apelo pode ser uma vontade pessoal, pode ser uma oração.
Pode ser, também, como explicou Hildegarda, algo que é uma ‘tensão para o Abandono’, portanto, para além do desejo e para além

da simples oração.
A fusão é, obviamente, algo que não tem mais necessidade de apelo, porque, quando há apelo, isso quer dizer que vocês consideram

que algo é ‘exterior’ a vocês.
A fusão é perceber que tudo está no ‘Interior’ de vocês.

O problema do ego é que ele crê, sempre, que tudo está no exterior.
Ora, nada existe no exterior, existe apenas o ego.

A fusão é revelar-se a si mesmo, é fusionar o mundo exterior (projeção) e o mundo Interior (a única coisa verdadeira que é real).
Talvez queira dizer isso.

Talvez, também, queira dizer, talvez, em seu caso, mas não posso disso estar certo, que, à força de apelar, você se esqueceu de
fusionar.

***

Questão: qual é o efeito do alinhamento planetário que ocorre nesse momento?

Oh, é a grande agitação.
A Energia Metatrônica derramou-se totalmente sobre a Terra.

Vocês verão, como ele disse e como foi dito, aliás, há muito poucos dias, ‘perturbações’ absolutamente fenomenais.
Pelo momento, o que aconteceu desde os primeiros dias deste ano e desde o mês de março, como vocês chamam, é uma excitação

[salivação], não é mesmo fora do comum.



O ‘fora do comum’ começa, verdadeiramente, depois de 14 de maio.
Vocês vão atacar o prato de ‘resistência’ no mês de junho e, talvez, vocês terão mais fome naquele momento, portanto, a sobremesa,

vai passar.
Em todo caso, isso quer dizer, simplesmente, que o conjunto do que foi anunciado, e dito também, por todos os profetas, vai

desenrolar-se, mas num tempo extremamente limitado, portanto, mais intenso.
A consciência humana será, como dizer..., arrastada numa forma de ‘turbilhão’ enorme, onde tudo vai acelerar-se, de algum modo, e

vocês o viverão no Interior de vocês.
Aqueles que vivem os alinhamentos às 19 horas [hora francesa], aqueles que meditam nas Coroas Radiantes da cabeça, no Coração,

sentem, efetivamente, que há uma pressão da Vibração, que é absolutamente intensa.
Isso foi tomado por outros: o exemplo da rã que se faz aquecer em sua água.

Se os tomássemos tal como vocês eram há três anos, e os transportássemos diretamente para hoje, vocês seriam ‘grelhados’,
literalmente, porque a dose de partículas Adamantinas, a dose de Luz, a dose de Vibrações que vocês são capazes de suportar tornou-

se gigantesca.
Mas vocês se aclimatam progressivamente.

Mas se se colocasse a dose de Energia de Luz que chega hoje sobre o ser que vocês eram há alguns anos, vocês morreriam
instantaneamente.

Portanto, há um processo gradual, mas aí, agora, o processo gradual vai parecer-lhes, de qualquer modo, muito abrupto, porque as
Vibrações vão tornar-se ‘mais intensas’, porque o som da Terra vai generalizar-se, porque os Céus vão modificar-se e estão já

modificados, porque a Terra vai oscilar cada vez mais, porque as forças geofísicas que estão no trabalho ao nível dos vulcões, ao
nível da radioatividade, ao nível do cosmos, vão provocar repercussões cada vez mais importantes na vida exterior e comum.

Lembrem-se de que é o ‘exterior’ que deve desaparecer.
Portanto, os alinhamentos diversos e variados, há vários deles, seja no interior como no exterior do sistema solar, terão repercussões
cada vez mais importantes em vocês e, é claro, em suas vidas, porque vocês penetrarão, cada vez mais, em seus espaços Interiores

de Unidade e de Verdade, e tudo o que era exterior vai parecer-lhes cada vez mais distante, como um nevoeiro.
Pelo momento, pode-se dizer que vocês percebem, todos, uns e outros, em diferentes níveis, a diferença entre os momentos em que

vocês estão na vida comum, no ego e os momentos em que vocês penetram, em que vocês tocam, em que vocês acedem, de um
modo ou de outro, esse estado de Paz ou de Alegria ou de Samadhi ou de Existência [Estado de Ser].

E, em breve, vocês passarão mais tempo nesse estado do que no exterior.
Aliás, alguns de vocês não podem quase mais nada fazer no mundo exterior.

Há outros que têm, ainda, a possibilidade de efetuar suas atividades sem qualquer problema, mas, se vocês interrogam as pessoas ao
seu redor, vocês vão se aperceber, aqueles que estão despertos, de que há cada vez mais dificuldades para efetuar coisas exteriores,

é perfeitamente lógico.
E os alinhamentos que começam, é o alinhamento completo de suas três Lareiras, é a fusão dos Éteres, é o aparecimento da Luz azul

por toda a parte sobre a Terra, é o aparecimento, em lugares cada vez mais frequentes, do som da Terra.
Tudo isso, e a totalidade do que devia ser instaurado pelos Arcanjos, eles o disseram, está realizado.

A ‘nova Dimensão’ está perfeitamente criada e estabilizada em sua Dimensão.
Resta apenas, como o disseram, concretizá-la e realizá-la aqui.

E isso segue um ciclo que vai cada vez mais rapidamente.
Eu já lhes disse, desde dois meses, um pouco mais, desde o início de março, que é agora.

A Ascensão desenrola-se em vocês, nesse momento mesmo.
Não é um processo que se produz em dois minutos, é um processo ‘gradual’.

Então, é claro, há um momento final que termina pela Ascensão final, mas vocês não têm, todos, os mesmos destinos, vocês não têm,
todos, a mesma evolução, vocês não têm, todos, a mesma destinação, portanto, vocês estão em etapas diferentes de seu

desenvolvimento.
Há sinais comuns, é claro, que estão ligados à ativação da Coroa Radiante da cabeça, do Coração ou do sacro.

Mas, independentemente disso, vocês têm, todos, vidas, mesmo atualmente, que são diferentes, mesmo com as mesmas quantidades
de Luz.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a frase «os últimos serão os primeiros...»?

Oh, é muito simples.
Os primeiros a terem sido despertos, a despertarem-se, seja no início dos Casamentos Celestes e mesmo muito mais tempo antes,

porque a Energia do Espírito Santo começou a fusionar-se sobre a Terra em 1984, isso não data de hoje.
Foi a época, aproximadamente, em que nós morremos, ao nível dos Servidores, dos Melquizedeques.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que os mais antigos, vocês são os primeiros, vocês permanecem até o último momento.

E, em contrapartida, como vocês o constatam hoje, há seres que se abrem agora, que são os últimos a abrirem-se, porque, como
disse Maria, ‘é o último mês da Graça’, os últimos instantes da Graça e estes serão os primeiros a partir, simplesmente.

Não é uma noção de primeiros e últimos da classe, hein?
É simplesmente: aqueles que foram os primeiros despertos serão aqueles que são mais capazes de suportar, no sentido Vibratório,

a Luz.
E, portanto, acolher essa Luz, desde o tempo, em quantidade cada vez mais importante.

Enquanto aqueles que vão abrir-se nos últimos instantes da Graça vão fazê-lo de modo extremamente brutal.
A evolução dos seres, dos primeiros e dos últimos, não é a mesma.

Isso não quer dizer que os primeiros sejam mais fortes, hein? Eu não disse isso.

***

Questão: colocar-se na receptividade, a título individual, vai suavizar a Ascensão, a título coletivo?

De todo modo, a Ascensão é um processo de êxtase total, portanto, a Ascensão será muito suave para aqueles que ascensionarem.
Falou-se, efetivamente, de liberação total da humanidade, mas jamais se disse que toda a humanidade ia ascensionar, parece-me.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.
Então, é verdade que é muito ‘sedutor’ crer que toda a humanidade liberada vai ascensionar.

Ela ascensiona, uma vez que está liberada, mas o ‘processo da Ascensão’, para os seres que estão coroados, ou seja, os chamados,
os escolhidos que abriram seus chakras, realmente, concretamente, Vibratoriamente e em Consciência, não tem, de modo algum, o

mesmo aspecto da Ascensão do que aqueles que recusam tornar-se borboletas, não é?



Uma borboleta voa sem problema algum, ela é leve, mas tentem fazer decolar uma lagarta, não é possível.
Cada um é livre.

Não se pode forçar um ser que tem medo da Luz a ir para a Luz.
Seria uma violação da liberdade dele.

Portanto, não é preciso ter uma visão de espírito ou crer que a Ascensão é um processo «canto dos passarinhos», não é?
A Ascensão é um processo «canto das borboletas», para aqueles que são borboletas ou que vão tornar-se.
Será um processo terrível para aqueles que não estão nessa evolução, que não estão nessa transformação.
Entretanto, eles serão ‘liberados’, eles não terão mais necessidade de voltar à matriz, que não existirá mais.

Mas não é um processo gentil e suave.
Porque, vocês imaginam que, para aquele que recusa a Luz, isso vai representar uma sagrada ‘martelada’, a Luz.

Porque há muitos seres humanos que dizem buscar a Luz.
São João disse: ‘haverá muitos chamados e poucos escolhidos’.

Há muitos seres humanos que seguiram os Casamentos Celestes, há cada vez mais que os fazem agora, mas eu, eu falo dos
primeiros que acolheram essa Luz e que nutriram o que? (não o Espírito, que não se abriram ao nível do Coração), que nutriram o ‘ego’:

eles reforçaram a ilusão espiritual.
Mas são, de qualquer modo, os ‘chamados’.

Agora, a lagarta básica, que recusa crer, que recusa viver outra coisa que essa densidade específica, é a liberdade dela a mais estrita.
Se ela está muito bem na matéria de carbono, ela reencontrará uma matéria de carbono.

Ser-lhes-á feito, a cada um, segundo ‘sua Vibração’.
A Vibração de uma lagarta nada tem a ver com a Vibração de uma borboleta, mesmo se vocês são ao mesmo tempo a lagarta e a

borboleta.
Mas tudo depende de seu ‘ponto de vista’, ou seja, de seu olhar, de sua Atenção e, sobretudo, de sua Vibração.

‘Suavizar’, sim, mas para quem?
Para aqueles que estão abertos.

Mas os que recusam a Luz, vocês sabem muito bem que não é, de modo algum, o mesmo efeito.
Vocês têm, todos, ao seu redor, em sua família, em seus ascendentes, em seus descendentes, nas pessoas que vocês frequentam,

profissionalmente ou outro, pessoas que são exacerbadas e odiosas com vocês, porque vocês são Portadores de Luz.
Não creiam que, porque vocês são Portadores de Luz, os outros vão olhá-los como santos.

Para eles, vocês são o diabo, para aqueles que desejam continuar lagarta.
Perguntem a uma lagarta o que ela pensa de uma borboleta.

Ela tem horror das borboletas.

***

Questão: por que tenho um problema de identidade ligado a diferentes nomes que portei?

Cara amiga, você fala, você mesma, de identificação.
Por que é que você tem necessidade de identificar-se a um nome?

Você é você mesma, para além de qualquer nome.
O nome é a Vibração da alma.

O nome de família é a Vibração da filiação pela carne, e não espiritual.
Então, eu sei que está muito na moda encontrar um nome espiritual que vai substituir o nome.

O único nome que você é autorizada a se dar, por si mesma, é o nome de seu Espírito.
Mas este pode apenas ser revelado por você mesma.
Agora, é necessário ir mais longe do que a aparência.

Se você está muito mal com uma identidade, isso quer dizer o quê?
É que você projeta sua identidade e o que você é através de um nome, portanto, de um ‘papel’.

Portanto, isso a remete a algo de muito mais profundo do que isso.
E eu posso certificar-lhe que você não poderá jamais ser feliz com qualquer nome, uma vez que você ‘projeta’, como você mesma

disse, sua própria identificação, sua própria identidade numa denominação que é um nome.
Concorda?

Eu me chamo Omraam, porque é preciso, efetivamente, chamar-me Omraam ou Miguel, mas será que esse é meu nome?
Mas será que eu sou esse nome?

O nome é uma ‘Vibração’ que, efetivamente, porta algumas qualidades.
Mas, se você realiza o Si, que você se chame Tartempion ou Duchmol, não tem qualquer espécie de importância.

É preciso que você compreenda isso.
Você não deve ser dependente de um nome, qualquer que seja.

Que ele lhe seja dado por um Mestre ou um guru, que ele lhe seja dado por seus pais, que ele seja o segundo nome de batismo ou
outro, você deve superar e transcender isso.

Depois, você pode chamar-se Duchmol, isso não colocará problema algum.
O problema está além do que você nos apresenta, ele é, efetivamente, mais sutil do que isso.

Obviamente, enquanto há o fato de estar desconfortável com seu nome (seja o sobrenome, seja o nome de batismo, seja um nome
dado do exterior), o que isso significa?

É uma projeção abusiva numa identidade.
É a necessidade de ser reconhecida e amada.

Mas você é amada, não porque você se chama Duchmoll ou Tartempion.
Você é amada porque você é você mesma e não numa ‘projeção’.

Portanto, se você tem um primeiro nome, mesmo se não lhe agrada, guarde seu primeiro nome, porque você poderá encontrar, com
isso, nomes sem parar e eu garanto que nenhum a satisfará, porque o problema não está aí, é claro.

O nome é uma ‘Vibração’.
Obviamente, é muito mais simples ser identificado a essa Vibração.

Então, depois, pode-se buscar o significado do nome nas tradições, na Vibração, com um pêndulo, com o que quiser.
Mas será que isso muda intrinsecamente o que você é?
Se você responde sim, é que obstrui, de qualquer modo.

São ‘papeis’.
Você não é essa denominação, isso corresponde completamente ao que eu disse, você não é essa denominação, mesmo se, aqui,

nessa matriz, seja efetivamente necessário chamá-la por algo que vai fazer ressonância, ainda que apenas ao nível do ouvido.
Se eu a chamo de Duchmol e você está voltada no outro sentido, você não responderá.

Realizar o Si, através de Vibrações e da Consciência, é sair de toda ‘projeção’ e de toda ‘identificação’.
Vocês não são essa personalidade.



Nós repetimos isso a vocês de múltiplos modos.
Ora, o nome é uma identificação à alma.

Lembrem-se de que a alma é uma ‘interface’ entre o corpo de personalidade e o Espírito, e é tudo.
A alma é uma criação do confinamento da matriz.

Quando vocês se juntam ao Si, quando vocês se juntam à Existência [Estado de Ser], ao Espírito, quando vocês vivem a dissolução na
Fonte, isso não tem mais qualquer espécie de importância.

Então, talvez, naquele nível, independentemente do problema de identificação, o que você sente convide-a a superar essa
identificação.

Portanto, escolha algo que a agrade.
Mas, eu repito, é muito mais simples aceitar o nome.

Não é necessário ser vítima.
Vocês devem, hoje, superar todas essas ‘identificações’, sejam sociais, de identidade, afetivas, porque elas traduzem ‘papeis’ e

‘funções’ na matriz.
Vocês estão nos tempos extremamente específicos, extremamente limitados.

Quando você toca a Existência, quando começa a viver esses estados de Existência, que você se chame Jaqueline, Roberta ou
Duchmoll, não tem qualquer espécie de importância, porque você sabe quem você é, para além da identidade.

A cada vez que há reencarnação, vocês mudam de sobrenome, de nome e de Vibração.
Mas tudo isso pertence, irremediavelmente, à matriz.

***

Questão: até hoje, continuo a não sentir as Vibrações. Tenho a impressão de sentir-me abandonada pelos humanos e pelo outro
nível.

Então, aí, cara amiga, é preciso relativizar.
Apenas você é que se abandona a si mesma.

Não há qualquer errado, se não é você mesma, mas isso não é para fazê-la portar qualquer responsabilidade ou qualquer culpa.
Mas nada há no exterior de você.

É preciso compreender, de uma vez por todas que, quando vocês não vivem algo, quando vocês vivem algo, o ser humano (e nós todos
passamos por isso), nós temos sempre tendência, e nós o fazemos sistematicamente: é preciso buscar um errado, um culpado.

E sente-se, em si, culpado e errado e, geralmente, vai se sentir vítima de algo.
É a famosa ‘tríade diabólica’ (ndr: vítima / salvador / algoz), mas nada há de exterior a você.

Tudo o que é projetado em sua vida, tudo o que você vê (as árvores, o céu), é apenas uma ‘projeção’.
Portanto, será projetado o que é a imagem, de algum modo, no negativo, do que você é.

Portanto, se há barreiras ou diabos, como se diz, o que isso quer dizer?
Não há erro.

É sempre o mesmo princípio e, na encarnação, o mais importante a compreender, agora, através do que lhes foi desvendado, através
do que vivem muitos seres humanos, é que vocês estão, realmente, numa ‘matriz que não existe’, onde tudo foi alterado, onde nada é

verdadeiro.
Como dizem os Orientais, vocês estão na Maya.

Portanto, enquanto você dá peso a Maya, você não pode viver o que você é.
É preciso aceitar, de algum modo, morrer a si mesmo.

Isso foi exprimido de múltiplos modos: Humildade, Simplicidade, Atenção, Intenção, Aqui e Agora, Ética, Integridade, etc., etc.,
Abandono à Luz.

Esse Abandono à Luz, para juntar ao que se dizia há pouco, não é um apelo, não é dizer: «eu quero a Luz» ou «sinto-me triste porque
não tenho a Luz, porque não tenho a Vibração».

Mas você é a Vibração.
É preciso desidentificar-se de tudo o que não é a Luz.

Não há erro algum.
É simplesmente uma questão de ‘ponto de vista’.

Então, agora, como você exprime, há seres que buscam essa Vibração que, efetivamente, escutaram-nos, leram-nos e que não vivem
a Vibração.

Resta ainda um pouco de tempo.
Mas não existe obstáculo algum para a percepção da Vibração, da Luz, nem de idade, nem de karma, nem de saúde.

Somente as ‘crenças’ e o ‘confinamento’ impedem vocês de viver o que vocês são.
O problema, isso foi dito também, não há muito tempo: existe um tal ‘sistema de controle do mental humano’, através da culpa, através

da vontade, através do bem e do mal, através do julgamento, que reprime, literalmente, o Espírito do homem.
Isso faz parte do confinamento.

Mas, agora, eu repito, como foi dito pelo Arcanjo Anael há alguns dias, ser-lhes-á feito segundo sua Vibração.
Mas, de qualquer modo, aqueles que aspiram a Luz, mesmo se não revelaram ainda a própria Luz, de qualquer modo serão liberados,

portanto, não há qualquer apreensão a ter.
Anael, aliás, explicou, em relação à Luz, parece-me, há três dias, como se podia determinar onde se estava (ndr: intervenção de Anael

de 14 de maio de 2011) (*).
Eu os engajo a reler tudo o que ele lhes disse naquele momento, porque é muito importante.

O único obstáculo à Vibração, eu repito, são vocês mesmos, sem culpa e sem responsabilidade.
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês são seus próprios mestres.

Mas, enquanto vocês não o aceitam, inteiramente, ele [o próprio mestre] não pode se revelar.
O Abandono à Luz é isso.

E, de qualquer modo, como disse Anael (e como eu também sugeri), vocês viverão um Abandono total e coletivo à Luz, portanto, não
há preocupação a ter, uma vez que vocês serão, todos, ‘liberados’.

E mesmo aqueles que irão, com esse corpo ou com outro corpo, à 3D Unificada, não serão mais, jamais, cortados da própria Luz.
E como foi dito por outros Arcanjos, eu posso assegurar-lhes e certificar-lhes que cada um irá estritamente para onde deve ir.

Não pode ser de outro modo.

***

Questão: isso significa que nosso destino individual já está previsto?

Não existe qualquer destino.



Há um ‘estado de Ser’, um estado de Vibração.
Fala-se de destino e de destinado, mas esse destinado e esse destino não se inscrevem numa lógica linear.

Vocês reencontrarão ou sua dimensão de Existência, ou seja, sua Dimensão de estabelecimento, de algum modo.
Vocês podem reencontrar sua família estelar, vocês podem reencontrar sua filiação espiritual, mas vocês se tornam o que vocês são.

Nada mais e nada menos.
Portanto, quando se diz que tudo está previsto, bem, não, tudo não está previsto, porque o trabalho que foi realizado pela descida do

Espírito Santo, desde 1984, é considerável.
Isso foi uma ‘maturação’ desse destino, pode-se dizer, individual e coletivo.
O importante, nós sempre dissemos, é o fato de que vocês sejam liberados.

Então, aqueles que não querem ser liberados, bem, eles continuarão, apesar de tudo, a ser liberados, ao mesmo tempo mantendo uma
estrutura de certa densidade.

Mas não é uma questão de ‘querer’, é uma questão de Vibração.
A Consciência é Vibração.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (14.05.2011) – ‘Abandono coletivo à Luz’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-m...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
16 de maio de 2011 – 1ª. Parte

(Publicado em 18 de maio de 2011)

***

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

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
************

SEGUNDA PARTE:SEGUNDA PARTE:

Questão: por que, recentemente, sinto especificamente os chakras do baço e do fígado?

Porque eles são ligados ao trabalho que se faz, de maneira preferencial, em você, no Triângulo da Terra, que é ligado ao Triângulo
posterior da Cabeça.

Eles estão em ressonância e em conexão.
É, portanto, o trabalho sobre a Terra, ou seja, o que se chama de ponto OD, que é a passagem do Ego ao Coração, que se faz.

***

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-maio-de
http://api.ning.com/files/wj-GYF3GEy7peIljE8AbS*cUtD-nucqVawkgpxpE8KCYzOHJoHZZ5bmn6-WPsxM*8aRARzPVIYXou9M-LLr7PuGJeYODWm2z/00adOMRAAM.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/
http://api.ning.com/files/z2YaLRrO*kPYyzZU8eyvC5J5d3UK5Iju*MO0KVvAGNf*gJu16CLu8C2dFs*FQAYss2mQ*xnI8BQxobYuoXQr1*y3AU-QOC3V/soleil52.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Questão: Por que, quando se sente ir para a borboleta, ser cercado de lagartas?

Nada acontece por acaso, efetivamente, é a estrita verdade.
A ‘lei de atração’, também, atua nesse nível, mas que sejam parentes ou pseudo-mestres que se apresentaram como seres realizados
dirigindo a Terra, é preciso agradecê-los, porque eles os confrontaram em alguns aspectos de vocês mesmos, que foram necessários

para permitir-lhes estabelecerem-se como borboleta.
Portanto, nada acontece por acaso.

Se você tem tiranos ao redor de si, que querem prendê-lo à Terra, é porque, necessariamente, você tem a capacidade para
transcendê-lo e para superá-lo e que, para você, é um meio, um trampolim, para ir para a borboleta mais facilmente, mesmo se isso

pareça difícil.
Uma borboleta não pode saber que foi lagarta se não há algumas lagartas ao redor dela.

***

Questão: poderia iluminar-nos sobre os problemas ligados ao fogo, à eletricidade?

Iluminar, é um jogo de palavras, não é?
Iluminar sobre a origem de tudo isso?

Mas é algo que foi anunciado desde extremamente longo tempo.
Já na ‘desconstrução’ Miguel anunciou que, a um dado momento, vocês seriam privados de tudo o que faz sua modernidade.

Tudo parará sobre a Terra.
São as premissas.

Mesmo vocês, vocês cairão duros, não mortos, mas catalépticos, para preparar a Ascensão final.
São os famosos ‘três Dias’.

Nenhum aparelho voador voará.
Tudo o que é elétrico parará.

Aí, pelo momento, são pequenos ‘toques’, porque a Luz azul, a fusão dos Éteres está instalando-se, em vocês, como sobre a Terra.
O que explica que ‘muitas coisas desconectam-se’.

Mas, a um dado momento, isso tudo vai parar.
Assim que haja um desmoronamento total dos envelopes isolantes (magnetosfera, ionosfera, heliosfera), a Terra parará e vocês

também, e tudo o que foi feito pelo homem também, porque é a Ilusão.
Portanto, tudo isso está muito, muito próximo, nós o dissemos, já desde dois meses, e isso se aproxima, é claro.

***

Questão: veem-se também explosões, mas não ligadas a tremores de terra.

Tremores de terra há todos os dias.
A Terra está oscilando, muito gravemente, nesse momento mesmo em que eu lhes falo.

Os sismos são onipresentes.
Há um número de sismos que é exponencial.

Eles não têm todos, é claro, intensidades importantes, mas o número global de sismos é simplesmente multiplicado, mesmo em
relação aos anos precedentes, por 200 ou 300.

O fenômeno de explosão é normal e, como eu disse várias vezes, e ainda sábado, parece-me, a Terra está em ‘expansão’.
A explosão é uma expansão.

Assim como vocês mesmos, vocês estão em expansão.
Portanto, é o conjunto de elementos.

O toque Metatrônico, ou seja, o despertar de Yerushalaïm, a ação de Metatron é também a ação eletrônica, é claro, e como foi
especificado quando dos Casamentos Celestes, pelo Arcanjo Miguel, havia ali uma ordem de precedência, de algum modo, dos

Arcanjos.
E o fato de que Metatron se densificou em vocês, despertou em vocês há apenas dois dias, três dias, significa, efetivamente, que

vocês entraram nos tempos derradeiros do fim, dos três Dias, do basculamento dos pólos e do desaparecimento, como nós dissemos
há dois dias, desse mundo.

Como vocês querem que esse mundo desapareça?
Está ‘se apagando’ esse mundo.

***

Questão: sinto compaixão pelos seres que vivem isso, e uma forma de indiferença.

Isso prova que você está tocando o Coração Vibratório e não mais o coração emoção.
O coração emoção quer sempre ajudar, é um ‘salvador’.

Mesmo se é muito louvável, na matriz.
Mas o que acontece, atualmente, é a dissolução da matriz.

Vocês não estão em circunstâncias comuns.
Eu espero que vocês tenham vivido e compreendido isso.

Portanto, se você exprime esse sentimento de indiferença é porque você toca o Coração Vibratório.
Eu sempre disse que Irradiar é servir.

Amar é servir.
Ou servir é Amar.

Mas Amar, não querendo simplesmente ‘compadecer-se’, que era lógico na matriz, mas, lembrem-se de que a ação para o bem, ou a
ação para o mal contribuem para manter a matriz.

Tudo o que é de natureza ‘emocional’ mantém a estrutura de confinamento, é inegável e é infinito.
Não há meio algum de sair da Ilusão por esses elementos.

O único modo é realizar o Si, realizar a Unidade, é abrir as Coroas Radiantes, fusionar as Coroas Radiantes.
Portanto, o modo de funcionamento que você tinha antes começa a transcender-se, ou seja, você supera os apegos à matriz.

Porque, como se desenrolam os processos de falsificação?
É fazendo-os crer que as ‘leis da encarnação’ são as mesmas leis que as do ‘Espírito’.



Nada há de mais falso.
Hermes disse: «o que está no alto é como o que está embaixo», isso não queria dizer que eram as mesmas leis que governavam.

Tudo está ‘invertido’ nesse mundo.
Se vocês fazem o bem (na ‘vontade de bem’, que é ter um coração caridoso, no sentido humano, o que é lógico), vocês nutrem a

matriz e vocês não escapam à matriz.
O único modo de sair da matriz e dela extraírem-se é realizar o Si.

É tornarem-se livres e autônomos.
Isso não quer dizer ser indiferente.

O ser que realizou o Si e que elevou sua Coroa Radiante do Coração, que ativou a Cruz da Redenção, as Cruzes fixas, as Cruzes
Mutáveis, ele está no Coração, ele está na Essência do que ele é.

Mas o que acontece, naquele momento, é uma explosão de Luz, e essa explosão de Luz vai nutrir, literalmente, aqueles que vivem
ainda nesse sofrimento, talvez acelerando o sofrimento da liberação deles.

O sofrimento é uma Ilusão, assim como esse mundo.
Portanto, enquanto se está identificado ao sofrimento, ao seu ou do outro, como pela ‘compaixão’, é lógico e normal ajudar e amar

essa pessoa, na Dualidade, mas vocês não a liberarão jamais.
O que acontece, agora, é uma ‘liberação’.

As leis que vocês conheceram e que nós conhecemos durante milhares de anos serão revogadas, definitivamente.
Isso está em curso.

Portanto, é perfeitamente lógico que você exprima isso como indiferença, mas não é indiferença.
Você passou do amor-apego (do ‘salvador’, de algum modo) para o ser que se desengajou dessa noção de Dualidade da matriz, de

querer ‘fazer o bem’, porque sente a bondade em si.
Isso é já enorme.

É muito melhor do que fazer o mal, de acordo?
Mas, em nenhum caso essa ação os libera.

É toda a sutileza do diabo, de tê-los feito crer que, se vocês fizessem o bem, vocês iriam ao paraíso.
Meu olho! É o caso de dizer.

***

Questão: se a morte é uma liberação...

Essa morte, não as outras mortes, uma vez que vocês renasciam permanentemente.

***

Questão: ... por que tantas pessoas que sofrem não são liberadas a partir de hoje?

Mas porque o sofrimento Ilusório é um meio de extrair a quintessência.
Então, não é uma visão de sofrologia porque, efetivamente, não é, de modo algum, assim, que isso funciona.

Mas, quando vocês são privados de tudo o que é exterior, quando vocês não tiverem mais eletricidade, quando vocês não tiverem mais
do quê comer, quando não tiverem mais para o quê se voltar, o que é que vocês descobrirão?

O Coração.
É tão simples assim.

Portanto, o sofrimento (não que se impõe, mas o sofrimento que se manifesta nessas ocasiões, seja por uma doença muito grave) é
feito para extrair a quintessência, ou seja, o Espírito, nas condições atuais.

Por quê?
Porque o sofrimento é ligado à personalidade.

O ser que realiza o Si, que realiza a Unidade, poderia ter a pior das dores, que isso não afetaria o Si.
O Si é inafetável.

Portanto, quando se reage ao sofrimento do outro por compaixão e o ajudamos, será que é o Si que ajuda?
Não, porque o Si sabe que ele não tem necessidade de manifestar essa ajuda.

Ele tem necessidade de manifestar o Amor e que esse Amor, essa inteligência do Amor seja utilizada por toda a parte sobre a Terra.
Do que vemos, nós, nós vemos um ser que despertou ou elevou suas Coroas e suas Lareiras, que tem esse Fogo em si, do Coração,

nós vemos.
Em contrapartida, nós não vemos um ser que está confinado em sua personalidade.

É assim, aliás, que os Vegalianos, os Arcturianos percebem o quê?
A Vibração.

Eles não vão ouvir suas palavras, uma vez que eles funcionam em ‘outros níveis’.
Portanto, todo o hábito ligado às encarnações repetidas nesse mundo constrangeu e forçou o homem a adotar as leis de ação/reação,

mas lá em cima, isso não existe.
É uma ‘armadilha’.

Realizar o Si não é ser indiferente, é tocar um estado do Ser onde tudo isso não existe mais, porque é a ‘Consciência pura’ que vê.
Não é mais o olho ou o coração emotivo.

É a Verdade que é vista.
Então, é claro, aqueles que permaneceram lagartas ‘lagartescas’, digamos, vão dizer-lhes que vocês não têm coração, que vocês

estão no ego, isso está na moda.
Eles nada conhecem de Vibrações.

É preciso, não perdoá-los, não desculpá-los, mas coloquem-se no lugar de alguém que está confinado em algum lugar numa prisão e
ele não vê mesmo que está numa prisão.

Para ele, ele está em algo de maravilhoso.
Como vocês querem saber o que é a Liberdade, enquanto vocês não são livres?

Creio que Irmão K falou sobre a liberdade e a autonomia.
Ele diria que, no momento vindo, essa noção de Liberdade e de autonomia deve aflorar à sua consciência.

A armadilha da matriz, a armadilha da falsificação é enorme.
Porque uma entidade multidimensional, que se fez prender voluntariamente ou que se prende voluntariamente, para ‘ajudar’, ela não

pode mais sair da matriz.
Mesmo os seres que realizaram, como em minha vida, como outros, a Luz, o que aconteceu?

Nós nos dissolvemos no sol, nós nos tornamos o Si.
Mas não se pôde aceder ao Si, guardou-se esse corpo, guardou-se essa vida, foi efetivamente necessário lidar com isso.



Mas eram as circunstâncias da época.
As circunstâncias, hoje, não são mais, de modo algum, as mesmas, porque aí, vocês entram num processo coletivo e não são vocês
que morrerão (nós o dissemos, também, no sábado), é o mundo que desaparece com tudo o que não é a Luz, tudo o que é ilusório e,

em particular, a identidade ilusória.
O ser humano crê que ele é esse corpo.

Não, esse corpo é um Templo, no qual se realiza o que vocês são, mas vocês não são esse corpo.
É um ‘apoio’, um Templo, mas o Templo, em si, nada é se não for habitado pelo Espírito.

Um Templo vazio nada é mais do que um Templo sem vida.
Tudo isso foi, como dizer..., através dos ‘sistemas mentais de controle humano’, completamente trancado.

Vocês não tinham possibilidade alguma de aceder à Existência [Estado de Ser].
Mesmo algumas experiências, vividas desde numerosos anos, como por acaso, que se multiplicaram desde os anos 80 (as

‘experiências de morte iminente’, em inglês, NDE, eu creio), são pessoas que saem no ‘astral’ e não na Existência.
Eu já me exprimi sobre as diferenças fundamentais, mas é já enorme, porque, já, quando vocês saem no astral, para aquelas pessoas,

elas têm consciência de que não estão mais limitadas a esse corpo, elas penetraram o ‘veículo da alma’.
Mas o veículo da alma não é o veículo do Espírito, é profundamente diferente.

***

Questão: como intervir, mas ao nível do Espírito?

Mas não há que intervir.
Se você realiza o Si, a Luz vai agir.

É uma visão da personalidade, é uma visão do ego que você exprime.
Um ego, certamente, seduz pela necessidade de ‘servir’ e pela necessidade de ‘amar’, de acordo?

Enquanto você adere a essa ilusão, você não pode realizar o Si.
Você terá um bom coração, você viverá algumas Vibrações, mas não é algo de mental aquilo de que eu falo.

Não é questão de recusar o sofrimento, de compadecer-se com o sofrimento ou de não se compadecer, é, efetivamente, para além de
tudo isso.

É preciso sair dessa posição de ‘salvador’ que o remete, certamente, à sua própria história, de algum modo.

***

Questão: apesar de tudo, há limites.

Sim, cara amiga, há limites.
São os seus, e unicamente os seus.

Vamos tomar isso de outro modo: imagine que você seja um visitante multidimensional, que nada conhece (e creia-me, isso existe), um
visitante que vem de outras Dimensões e que não está absolutamente a par de que existam seres humanos confinados.

E ele chega e há a possibilidade de ver o que acontece sobre a Terra.
E o que é que ele vê?

Seres humanos confinados que sofrem, outros que estão felizes, mas que não têm absolutamente consciência de que a Luz não é isso
e ele sabe o que é a Luz, uma vez que está nela.

Ele está muito «triste», ele também.
O que é que ele vê?

Seres humanos confinados e que atuam para permanecerem confinados o maior tempo possível.
É exatamente no que vocês atuam, mantendo ilusões de querer ajudar o outro porque ele sofre, de querer se casar, de querer ter filhos,

de preencher déficits (preencher um déficit bancário ou um déficit afetivo, é a mesma coisa), de preencher faltas.
Lá de cima, ele diria: «mas parem, vocês têm tudo em vocês!».

Ele não compreende no que vocês atuam.
Então, os Arcanjos e nós, é diferente.

Nós fomos encarnados, mas os Arcanjos que estão no Conclave, eles conhecem esses ‘princípios de falsificação’.
Mas imaginem uma consciência pura que jamais viveu isso.

Ela os chamaria verdadeiramente um planeta de loucos.

***

Questão: uma vez que há explosões por toda parte, por que não fazer explodir as prisões?

Mas é o que estamos fazendo, cara amiga!
A prisão vai volatilizar.

Mas eu asseguro que você se surpreenderá, porque há muitos que vão querer continuar na prisão.
Visto da Consciência cândida multidimensional, o ser humano está tão apegado ao sofrimento como à sua conta no banco.

Ele não é responsável, é porque ele foi cortado da Fonte.

***

Questão: quanto mais as pessoas estão no sofrimento, mais elas estão receptivas e pedem que as ajudemos a reconectar essa Luz.

Mas porque são vítimas e, como vítimas, têm necessidade de um ‘salvador’.
Elas não compreenderam que eram mais do que isso.

***

Questão: não se poderiam fazer intervenções ao nível do Espírito? De Espírito a Espírito?

Mas não é você que decide isso, cara amiga!



O mais importante é encontrar o Si.
Depois, você não se coloca mais esse gênero de questões, porque a Luz age através de você, sem qualquer ‘vontade de bem’.

A ‘vontade de bem’ é luciferiana.

***

Questão: abrir alguém para a Luz releva, portanto, de um princípio luciferiano?

Ninguém abre ninguém para a Luz.
Mesmo o Cristo.

Um humano abre-se e destranca a porta de seu Coração por si mesmo.
Propõe-se a ele a Vibração que se é, mas não é você que abre para a Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Todo o meu Amor os acompanhe, em Vibração e em Verdade.

E apressem-se para salvarem-se a si mesmos, hein?

Até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e eu lhes transmito todo o meu Amor.

***

Questão: como viver da melhor maneira possível o serviço que é o nosso quando bloqueios,
devidos à personalidade, estão tão presentes?

Os bloqueios da personalidade pertencem à personalidade, portanto, não é preciso mais identificar-se à
personalidade.

Há um nível de você (e isso foi repetido muitas vezes) que está além desses «sofrimentos».
Você não é esse sofrimento.

O problema da personalidade é que ela está persuadida de que ela é o sofrimento, o estado que ela vive no
instante em que ela o vive, porque, quaisquer que sejam as suas idades, vocês têm o hábito de identificar-se a

um sofrimento, a um problema.
Mas vocês não são esses problemas, isso nós dissemos sem parar.

Isso faz parte da transmutação que está em curso atualmente.
Vocês precisam, de algum modo, tomar uma distância em relação a si mesmos, ou seja, enquanto vocês

jogam o jogo da personalidade.
Obviamente, quando vocês têm um sofrimento, são vocês que sofrem, mas, no nível psicológico, é ainda mais

fácil de compreender.
Se houver uma emoção, se houver um sofrimento, qualquer que seja o tipo de sofrimento, enquanto vocês

estiverem identificados a esse sofrimento, vocês não têm qualquer meio de dali sair ou, então, vocês farão o
que se chamam de psicoterapias, trabalhos de análise etc..

Não há mais tempo para fazer tudo isso.
Portanto, isso quer dizer que é preciso aceitar, para viver, que você não é esse sofrimento.

É tão simples assim.
Aceitar, agora, não mais se identificar aos seus próprios sofrimentos: compreender que você não é isso

permite ir para outra coisa.
Mas, enquanto você se identificar ao seu próprio sofrimento, não há razão alguma para que esse sofrimento

seja transcendido ou para que ele desapareça.

***

Questão: e sobre a Unidade e a Fusão em relação às Sombras e às projeções existentes ainda no
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ego?

Mas as projeções, elas desaparecem, justamente.
No fim derradeiro desse sistema solar, na sua liberação final, tudo o que for projeção desaparece,

absolutamente tudo.
Mesmo esse corpo, que é uma projeção, ele desaparece, inteiramente.

O que resta é a Consciência.
Portanto, a Consciência, quando ela permanece, não se pode falar de morte, pelo contrário, é um

renascimento.
Nunca mais haverá morte.

É o Nascimento, é o segundo Nascimento de que falava CRISTO.
É para isso que vocês são chamados.

E tudo o que for antagonismo, complicação, tudo o que estiver ligado a uma função exteriorizada.
Vocês sabem: quando se chama esse mundo de matriz, é uma matriz, ou seja, um mundo de projeções que

não existe.
Como dizem os povos nativos, em alguns países, é um sonho, um pesadelo, eu diria, mas é um sonho, não é?
Simplesmente, todos nós aderimos tanto, de algum modo, a esse sonho, que nós cremos, todos nós, que é a

única realidade.
E há, aliás, grandes pensadores que se exprimiram sobre isso.

Há, como isso se chama..., «A Alegoria da Caverna», de Platão, que é muito simples de compreender: a um
dado momento, alguns seres entraram em um lugar.

A Luz, na caverna, ela vinha da parte de trás.
No início, eles sabiam que era eles mesmos e depois, de repente, eles foram atraídos pelas projeções do que

eles eram, na parede do fundo da caverna.
E, pouco a pouco, de tanto ver as sombras, eles se identificaram a essas sombras, e a consciência penetrou

nessas sombras.
E, para eles, a um dado momento, nada mais existia senão a sombra.

Eles eram incapazes de ver a Luz, é claro, mas, menos ainda, uma outra dimensão de si mesmo que puxava os
cordões, por assim dizer, a Alma.

Mas, mesmo podendo se voltar e a Sombra aceitando ver a Alma, ela vê apenas a projeção da Luz.
Ela não vê a Luz.

[ http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito_da_caverna ]

Como disse Sri Aurobindo, há algum tempo, vocês estão em um mundo de ‘franjas de interferências’, ligadas
às alterações dos envelopes isolantes que estão prestes a desintegrar.

Portanto, vocês estão em um mundo de interferências, de complicações que não existem, exceto na
Consciência.

Quando os Orientais, alguns seres despertos, lhes dizem, sem parar, que esse mundo é Maya, isso não é uma
visão da mente.

É a estrita verdade.
Dito diferentemente, como CRISTO lhes disse: «Vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste

mundo».
Vocês não são este corpo e, no entanto, é neste corpo que se vive.
Vocês não são esta Sombra, esta densidade, este confinamento.

Então, é claro, muitos, muitos «ensinamentos» quiseram fazê-los crer que, evoluindo nessa Sombra, vocês
iriam se tornar Luz.

Não é possível.
Isso é um sonho.

Isso é uma projeção, aí também.
O mundo melhor não existe.

Então, é claro, aqueles que estão persuadidos de que existe um mundo melhor possível na estrutura de
carbono, irão a uma estrutura de carbono, mas não dissociada, ou seja, Unificada.

Eles terão, de qualquer modo, o contato com A FONTE.
Mas isso não é a Liberdade, não é a Luz.

É uma experiência na Sombra.
É o paradoxo, ou seja, vocês estão na Sombra e buscam a Luz.

Mas, a partir do momento em que nós lhes propomos a Luz, vocês têm medo, porque ir para a Luz é perder a
Sombra.

Não há alternativa.

***

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito_da_caverna


Questão: convém, portanto, não tanto fazer descer essa Luz a essas zonas de Sombra, o que
poderia reforçar o ego, mas elevar-se para a Luz, ali se abandonando, ali se banhando cada vez

mais, tornando-se a Vibração?

A Consciência é Vibração.
Quando a Luz ilumina, é a Luz real, e não a luz astral ou mental, Luciferiana.

É a verdadeira Luz Vibral, como a chamamos (as Partículas Adamantinas, a Radiação do Ultravioleta) que vem,
pouco a pouco, dissolver o que não é a verdade.

Isso, muitos de vocês vivem, progressivamente, alguns desde os Casamentos Celestes, outros, mais
recentemente e, outros, mais anteriormente, eu diria.

Assim que você sobe em Vibração, a Consciência se expande.
Quando a Consciência se expande, o que acontece?

Há zonas de Sombra que impedem a Consciência de expandir-se totalmente e, naquele momento, a
Consciência que se expande vê claramente as zonas de Sombras.

Mas não é questão de projetar a Luz ou de pedir à Luz para agir nessas zonas de Sombras.
Sem isso, vocês recaem na Dualidade, ou seja, no bem e no mal, na Sombra e na Luz.

O que vocês vivem, hoje, é uma Ascensão, ou seja, uma Liberação da Ilusão.
Portanto, se vocês derem peso à Ilusão, se vocês aderirem a essa zona de Sombra que é iluminada e

disserem: «Eu quero que essa zona de Sombra desapareça», não!
É a Inteligência da Luz que age e a Inteligência da Luz age porque vocês elevam o seu nível Vibratório

e se abandonam à Luz.
As zonas de Sombras são iluminadas pela Luz, mas não por vocês.
Portanto, uma vez que elas sejam vistas, elas se dissolvem sozinhas.

Mas, se vocês mesmos derem peso às suas próprias Sombras, elas jamais irão desaparecer.
Elas irão se reforçar porque, se vocês quiserem colocar Luz onde houver Sombra, vocês recaem na Dualidade.

É o mesmo princípio para as entidades astrais, a Sombra, o jogo e o combate permanente da Sombra e da
Luz, que, justamente, manteve a matriz no estado.

Aí, o que vocês vivem não é «cui-cui, os pequenos pássaros, vamos tomar um pouco de Luz».
É a sua transformação final, o seu retorno (e nós todos dissemos, nós jamais escondemos) à sua Eternidade.
Agora, se vocês não quiserem a Eternidade, vocês farão uma pequena estadia ali onde irá levá-los, como lhes

foi dito, a sua Vibração e, se a sua Vibração for muito pesada para viver a Ascensão (que é uma elevação
Vibratória total), o que vai acontecer?

Primeiramente, haverá resistências, haverá sofrimentos, haverá medos e, naquele momento, a sua
Consciência, que irá perder este corpo ou que irá levar este corpo, será obrigada a permanecer em uma gama

de frequências inferior à Luz, ou seja, em um mundo em carbono.
Vocês compreendem que vocês não são mais as sombras projetadas na parede da caverna, da gruta, e que

vocês têm uma Alma e, sobretudo, um Espírito.
Portanto, haverá uma forma de reconquista pacífica do seu estado de Estado de Ser multidimensional.

Vocês são Espíritos.
Vocês não são nada do que creem.

Isso, os Arcanjos disseram.
Nós vamos insistir, cada vez mais intensamente, porque não há outra solução.

Então, é claro, a maior parte dos ensinamentos espirituais Luciferianos insistiu em um mundo melhor, com a
‘vontade de bem’: «Tudo vai melhorar, a Terra será regenerada, vocês vão se tornar melhores».

Mas tudo isso é uma armadilha, uma armadilha magnífica.
Orionis, durante a sua vida (quando ele era o walk-in de Bença Deunov), descreveu perfeitamente (e eu

também, disso falei) o ‘advento do Fogo’.
É o batismo do Fogo que vocês vivem.

Não é um mundo melhor que aparece sobre essa Terra.
Então, é claro, muitas, muitas escolas de ensinamentos e de pessoas sabem que há uma mudança.

Aliás, vocês a veem todos os dias, independentemente das suas Vibrações.
As coisas se aceleram consideravelmente.

Mas muitos seres humanos estão persuadidos de que haverá, como dizer..., uma grande lavagem e que tudo
vai ficar muito limpo, muito bonito, na mesma gama de frequências.

Mas é impossível.
Nós dissemos: a Terra vive a sua Liberação.

Eu creio que é o que, efetivamente, nós repetimos sem parar, porque vocês têm, eu o concebo, muita
dificuldade, se não penetrarem o Samadhi e a dissolução, para compreender (até mesmo para aceitar) isso.



O ser humano não pode aceitar o fim do efêmero.
E isso é igual quando vocês sabem que têm uma doença e que vão morrer.

É exatamente o mesmo princípio.
É o que lhes disse Sri Aurobindo: são as diferentes etapas do ‘choque da humanidade’.

Mas não são os seres que dormem porque, estes, eles irão dormir até o fim.
Isso se refere a vocês, que estão na fase de despertar.

São vocês que devem compreender isso e vivê-lo.
Os outros, eles sequer irão saber.

Eles sequer irão compreender que é o fim.
Vejam vocês a diferença.

***

Questão: eu tive um sonho em que sentia uma grande força Interior, que parecia superar-me
completamente, que estava além da minha personalidade.

O Estado de Ser está sempre além da pessoa, felizmente.

***

Questão: por que me foi dito que não era o momento para que essa forma se exprimisse?

Porque há seres para quem não é o momento.
Nós dissemos isso.

Há seres que viveram os Casamentos Celestes, que viveram as Vibrações, mas que não puderam aceder ao
Estado de Ser (ou seja, ao Corpo que está no Sol), por uma razão que é muito simples: havia, primeiramente,

de fato, ‘barreiras’ (e, digamos, no nível biológico) que foram retiradas bem facilmente.
Mas, independentemente disso, se lhes deixássemos a total liberdade para reencontrar o seu Corpo de Estado
de Ser, vocês não voltariam, todos vocês, aqui, porque vocês não têm razão alguma para estarem aí, quando

vocês vivem o Estado de Ser.
Vocês compreendem que estão em uma rede de mentiras.

Portanto, alguns seres vão viver isso apenas nos últimos instantes: a Liberação e o acesso total ao Estado de
Ser.

Vocês estão na prisão.
Vocês estão confinados, totalmente confinados.

Então, a sutileza é tê-los feito crer que, um belo dia, tornando-se melhores, melhorando-se e, sobretudo,
reencarnando-se, um dia, vocês estariam na Luz.

Um dia, sim.
E isso dura 300.000 anos.

Imaginem o número de vidas.
É isso que é preciso aceitar: que vocês estão na prisão.

Se vocês não tiverem consciência da prisão (como 90% da humanidade), o que vai acontecer quando a prisão
desaparecer, segundo vocês?
Vocês vão pedir ‘outra prisão’.

É tão simples assim, porque a maioria da humanidade não pode conceber a ausência da prisão.
Isso é bizarro de dizer, mas é exatamente assim.

Agora, lembrem-se, ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.
O confinamento foi tão bem feito que a maioria dos ocidentais pensa que nasce do encontro de dois gametas e

que, no dia em que morrem, não há mais nada.
É terrível.

Notem que isso não é mais terrível do que se reencarnar.

***

Questão: você pode explicar o termo « transubstanciação»?

Então, a Elevação, a Ascensão é uma metamorfose, uma transformação e uma transubstanciação.



Eu já empreguei essa palavra.
Transubstanciação quer dizer, simplesmente, que vocês ‘mudam de substância’.

Vocês passam de um corpo de carbono para outro corpo, que Vibra diferentemente, que tem mecanismos de
funcionamento, se pudermos dizer, totalmente diferentes.

A transubstanciação é passar de uma substância à outra, de uma forma à outra.
É a lagarta que se torna borboleta.

A borboleta nada mais tem a ver com a lagarta.
No entanto, ela efetivamente saiu da lagarta, não é?

É a metamorfose.
É a melhor expressão que encontrei para explicar a transubstanciação: é a passagem da lagarta à borboleta.

Atualmente, e eu já disse isso, vocês vivem as primícias do casulo, ou seja, vocês conseguem, cada vez
menos, funcionar na Ilusão, mas vocês não funcionam ainda, totalmente, no novo corpo que é a borboleta.

Vocês estão em uma metamorfose, que está em curso.
A diferença é que a matéria da lagarta é a mesma «matéria» (mesmo se não for a mesma forma e a mesma

constituição), a mesma gama de frequências que a da borboleta.
Aí, vocês passam de uma lagarta, que está na 3D (3a. Dimensão), para uma borboleta, que é multidimensional.

É uma transubstanciação.
Vocês passam de uma gama de frequências para outra gama de frequências, da personalidade ao Estado de
Ser, do confinamento à Liberdade, de um espaço localizado e confinado, que é este corpo, para um corpo que

não é limitado seja pelo que for, que pode culminar na Fusão com o Todo, chamada, em outros termos, de
Dissolução no Maha Samadhi.
Vocês podem se tornar a Fonte.

Os Arcanjos disseram, há algum tempo, que eles estavam em vocês.
Mas isso não é uma visão da mente, é a estrita verdade.

Porque, por enquanto, vocês concebem que um Arcanjo é exterior, que ele evolui em outra Dimensão.
Mas vocês também, vocês evoluem em uma outra Dimensão, confinados no Sol, e, aí, vocês serão liberados.

Vocês irão encontrar as Leis da Graça e a Verdade do seu Espírito, a sua família estelar, as suas origens
dimensionais, as suas quatro Linhagens, etc..

Tudo isso nós já dissemos.

***

Questão: como manter um nível elevado de Vibração?

Vibrando.
A resposta é muito simples.

Se vocês perceberem as Vibrações, levem a sua Consciência nas Vibrações, quer elas estejam em todo o
corpo, em uma Coroa Radiante, no sacro.

A Consciência que se levar na Vibração torna-se a Vibração.
Portanto, aumentar a Vibração e subir na Vibração é unicamente assim.

Então, é claro, há técnicas, hein?
Vocês podem elevar-se na Vibração pela respiração.

Vocês têm técnicas que haviam sido dadas, há algum tempo, pelo Mestre Ram, que permitiam respirar e
passar, também, como dizia Sri Aurobindo, da respiração dos pulmões para a respiração do Coração (*).

Há os cristais, eu creio.
Há meios de subir na Vibração, mas, quanto mais isso seguir, mais o meio mais fácil de subir na Vibração é

‘sair da matriz’, ou seja, não mais se identificar ao que quer que seja dessa matriz.
Isso irá provocar uma transmutação, uma transubstanciação do seu corpo e da sua Consciência.

***

Questão: na 3D, como aliar o não apego com o sentido de responsabilidades para com aqueles que
dependem dos nossos cuidados, incluindo os animais domésticos?

Essa questão, você a coloca porque você ainda não penetrou o Estado de Ser.
Quando vocês estiverem no Estado de Ser, vocês sempre têm a responsabilidade, mas não é mais um apego,

não é mais um peso.
Será que quando vocês alcançam o Estado de Ser, será que quando alguns de vocês vivem o Estado de Ser

(mesmo no Sol, e voltam aqui), será que vocês ficam, contudo, confinados em um lugar, para não mais se



mexer, durante 24 horas?
Não.

Vocês têm, de qualquer modo, um mínimo de atividades, de responsabilidades.
Um não é incompatível com o outro.

Simplesmente, quando vocês têm a Visão e a Vibração da lagarta, vocês estão com os pés e as mãos atados
às suas responsabilidades.

Quando vocês penetram o Estado de Ser, então, o Impulso da Alma força mudanças essenciais (e isso era
nos anos anteriores), para alguns, sem se colocar a questão do dia seguinte (abandonar isso ou aquilo ou tal

coisa).
Mas, hoje, quando vocês começam a viver as Vibrações, quando vocês penetram o Estado de Ser, como

dizer..., vocês estão livres.
Vocês fazem as coisas, mas vocês ali não estão apegados.

É uma mudança radical de ‘ponto de vista’.
Mas, obviamente, enquanto vocês estiverem na lagarta, vocês escutam o que eu digo e dizem: «eu gostaria de

ser borboleta».
Mas vocês dizem: «sim, mas se eu for borboleta, o que vão se tornar as folhas que eu estava comendo, o que

vai se tornar a árvore onde eu estava?».
Mas, quando vocês são borboletas, vocês não colocam mais essa questão, porque vocês têm a oportunidade,

ainda por um tempo, de poder ir de uma à outra.
Portanto, por enquanto, parece-me, esse mundo, esta Terra não desapareceu, não?

Portanto, não há qualquer antinomia [contradição].
É o ego que crê que não vai poder fazer isso, que não vai poder fazer aquilo.

Então, em alguns casos, o Impulso da Alma, quando vocês viverem o Despertar, vai mudar radicalmente a sua
vida.

Há, entre vocês, quem se encontrou, de um dia para o outro, sem mais nada, mas eles estavam no Estado de
Ser.

Era, para eles, o meio de ir inteiramente para o próprio Estado de Ser.
Lembrem-se, o Estado de Ser e o Espírito não se importam com as leis deste mundo, uma vez que ele é

uma Ilusão.
Enquanto vocês estiverem apegados à Ilusão, vocês permanecem apegados à Ilusão.

É tão simples assim.
Enquanto vocês considerarem que os seus filhos, o seu trabalho, o seu automóvel, é a menina dos seus olhos,

vocês estão apegados.
Agora, viver o Estado de Ser não vai fazer com que vocês lancem fora os seus filhos ou o seu automóvel.
É simplesmente uma mudança de ‘ponto de vista’, mas isso é capital, essa mudança de ponto de vista.

Mas vocês não podem adotá-lo com o ponto de vista da lagarta.
É preciso viver, primeiramente, o Reino dos Céus, todo o resto, depois, se estabelece,mas não antes, porque,

antes, é a personalidade que decide.

***

Questão: poderia especificar a diferença entre a Visão Interior e a Visão do Coração?

A Visão Interior, geralmente, para o ser humano, é chamada de projeção no interior do ‘terceiro olho’, ou seja,
vocês fecham os olhos e vai se projetar uma série de coisas.

Há fases muito precisas que foram descritas, também, da abertura do terceiro olho.
No tempo do confinamento e mesmo, por exemplo, nos textos hindus antigos, foram detalhadas sete etapas de

ativação do terceiro olho, a percepção de uma faixa, de flashes de luz.
Depois, aparece uma luz amarela, com o violeta que gira ao redor.

Depois, o amarelo passa para o exterior, o violeta passa para o centro.
Depois, passam por círculos concêntricos.

Mas tudo isso é a Visão Interior, é uma visão ‘falsificada’, que é oriunda da matriz, que nada tem a ver com a
Visão do Coração.

A Visão do Coração não passa pelos olhos, mesmo se, hoje, a Visão Etérea se estabelece para os seres que
despertaram o 12º Corpo e que podem ver as Forças Etéreas em ação.

Então, alguns de vocês as veem, por exemplo, de modo efêmero, pela manhã, ao acordar.
Vocês verão a ‘trama etérea’, sob forma de grade de Luz.

Mas, independentemente disso, a visão do Coração é a Visão do Coração, ou seja, aquela que lhes dá a
possibilidade, não de ver pelos olhos físicos, não de ver pelo ‘terceiro olho’, mas de ver, realmente, pelo

Coração.



A Visão do Coração é uma Visão de Vibração.
Por exemplo, todos aqueles que são seduzidos pela visão Luciferiana, o que vai acontecer?

Eles vão entender que se comunica com eles, pela telepatia.
A telepatia sempre passa pelo ‘terceiro olho’.

É uma Ilusão.
E, no terceiro olho, haverá ‘representações’.

Aliás, aqueles que as veem, foram muito bem representadas.
Eles vão falar de auras.

Eles vão falar de uma luz que é irradiada no ‘exterior’ do objeto e da pessoa.
É profundamente diferente na Visão do Coração porque, na Visão do Coração, a Luz não está no exterior do

objeto, mas ela está no objeto.
Quando eu digo o objeto, é a Consciência, é claro.

É profundamente diferente.
Portanto, em um caso, há uma ‘projeção exterior’.

No outro caso, há uma ‘vivência Interior’.
Portanto, a Visão do Coração nada tem a ver com a visão dos olhos, pode ter a ver com a Visão Etérea

(quando ela apareceu) e nada tem a ver com a visão do ‘terceiro olho’, e nada tem a ver com o que se chama
de visão ‘astral’.

Na visão astral (que não passa necessariamente pelo terceiro olho), há o que se chamam de médiuns.
Eles vão tirar as cartas e trabalhar com o ‘plexo solar’.

Portanto, eles vão captar, em vocês, alguns elementos e traduzi-los em luz, porque o plexo solar está acoplado
ao ‘terceiro olho’, e eles vão descrever a cor do seu automóvel, vão descrever a casa em que vocês habitam.

Isso é o ‘astral’.
Não é uma Visão do Coração, nem uma clarividência.
É a pura visão astral, que está ligada ao plexo solar.

O Coração?
É completamente outra coisa.

Jamais o Coração poderá ver a placa de um automóvel, mas ele vai perceber o que chamamos de Essência.

***

Questão: quando estivermos no Estado de Ser, iremos acolher a Vibração Crística?

É necessário acolhê-la antes.
O Retorno de Cristo, no Fim dos Tempos, isso foi escrito perfeitamente por São João.

Agora, como nós dissemos, não busquem um Cristo em um corpo, porque, aí, vocês iriam errar e isso é,
também, a Ilusão.

O problema, com o Supramental, e Cristo tinha dito isso: «Haverá muitos que virão em meu nome, que são os
falsos profetas».

O que é um falso profeta?
São aqueles que se identificaram com Cristo, mas na Luz Luciferiana.

Eles não imitam Cristo no Coração, eles estão persuadidos de ser o Cristo histórico e os levam a atalhos.
Cristo, ele vem ao Julgamento Final, no Fim dos Tempos, após a tribulação e, aliás, é o único modo de juntar-

se ao Estado de Ser.

***

Questão: quando se diz que Cristo volta como ele partiu, o que isso significa?

Sobre a nuvem.
O que é a nuvem?

É o modo que tinham os Antigos de descrever as Embarcações de Luz.
Ele partiu levando um corpo de carne, numa nuvem.

Isso foi chamado, aliás, de Ascensão, não é?
E, para Maria, foi chamado de Assunção, em 15 de agosto.

Ela também partiu na nuvem, com os Anjos.
E vocês sabem, agora, que são os ‘Anjos do Senhor’ (ndr: os Vegalianos).



Portanto, Ele voltará como partiu.
Portanto, se vocês cruzarem com alguém que diz, num corpo, que é Cristo, virem-se e saiam.

Há muitos, como se diz, que vão queimar os fusíveis, que vão embirutar, mas muito seriamente, no nível
espiritual.

Haverá, cada vez mais, ou pessoas que serão arrastadas pelos impulsos inferiores (pela violência,
pela sexualidade, pelos atos de barbárie) e há aqueles que estarão na Ilusão Luciferiana, portanto, vão se

tomar por Cristo, por Deus, por que não?
Por um grande apóstolo, etc., etc..

Portanto, eles procuram apropriar-se da Luz em uma personalidade, enquanto ‘viver a Luz’ é, justamente, não
mais estar em personalidade alguma.

Vejam vocês a diferença.
Ela é grande.

Portanto, Cristo voltará como partiu: na nuvem.
Em uma forma da 5ª Dimensão, mas vocês estarão, vocês também, na 5ª Dimensão, naquele momento.

Eu os lembro de que Cristo viveu a Ressurreição, parece-me.
Vocês, vocês não a viveram.

E, aliás, ele dizia aos Apóstolos: «Não me toquem, eu não retornei ainda ao meu Pai».
Ele estava em uma outra Dimensão.

Poder-se-ia chamá-la, se preferirem, de 3ª Dimensão Unificada.
Isso apenas pode ser vivido no Interior de si, o Cristo.

Por enquanto, isso apenas pode ser Vibratório, mas é o mais importante.
KI-RIS-TI, isso significa, Filho Ardente do Sol.

É encontrar a Coroa Radiante do Coração e o Estado de Ser.

***

Questão: poderia explicar o que é o Cubo Metatrônico?

O que eu posso dizer, simplesmente, é que o que foi definido como o Quadrado, presente entre os dois
braços horizontais da Cruz Anterior Crística e da Cruz Posterior Crística (ou seja, CLAREZA-PRECISÃO e
UNIDADE-PROFUNDEZ) está diretamente conectado com uma das faces do Cubo, ou seja, um quadrado.
Mas, para que o quadrado se torne cubo, é necessário que o desenvolvimento geométrico, no espaço dos

eixos das Cruzes Fixa e Mutáveis, seja transformado, o ponto ER estando ao centro.
Há conexões, por intermédio das seis pirâmides que constituem o Cubo, ligadas entre o ponto ER e cada uma

das projeções interiores do ponto ER, com dois pontos, dando uma aresta.
O Cubo Metatrônico é uma representação Vibratória.

Ele é representado, também, esse Cubo Metatrônico, pelas doze Estrelas presentes ao redor da cabeça, mas
essas doze Estrelas estão conectadas duas a duas.

Disso vocês sabem.
Elas estão conectadas e passam por um ponto ER central, no plano.

Se vocês colocarem a sua cabeça de forma estendida, isso faz um plano.
Mas, o desenvolvimento interdimensional e multidimensional do Cubo se faz em um cubo, ou seja, que o que

estava nos eixos e nas Cruzes tornam-se as arestas e os ângulos do Cubo.
É isso que recria, de algum modo, a multidimensionalidade.

***

Questão: quando deve ser ativado esse Cubo?

Ele está ativado.
Ele foi ativado pela intervenção que foi realizada no último ensinamento de Um Amigo (**).

Ele lhes disse, aliás, era o último consistindo em ativar as Cruzes Mutáveis.
Ele retificou o eixo e Metatron veio impactar-se nas suas estruturas.

Aliás, vocês são muito, muito numerosos, certamente, a sentir que a qualidade Vibratória dos seus
alinhamentos está diferente, agora.

Os sons modificaram-se também, para aqueles que o vivem, é claro.

***



Questão: o que fazer, no caso de escolha, quando nem sempre sentimos a resposta do Coração?

Bem, propor uma terceira solução.
Frequentemente, vocês alternam.

Vocês têm a escolha entre duas coisas e, nesse caso, vocês colocam uma questão.
Vocês têm uma escolha, vocês dizem: «é isso ou isso».

Em um caso, como no outro, não havendo realmente Vibração do Coração, proponham outra escolha.
Não se limitem assim.

Agora, perceber a resposta do Coração é ser capaz, agora, de perceber a Vibração do Coração.
Se não houver Vibração do Coração, não pode haver resposta do Coração, estamos de acordo.

A Vibração do Coração é perceptível, para a maior parte de vocês, não continuamente, mas de modo
descontínuo, estamos de acordo.

Portanto, se vocês fizerem a pergunta em um momento em que não há Vibração alguma no Coração, vocês
jamais terão a resposta.

É tão simples assim.

***

Questão: como se liberar de emoções que voltam e que estão ligadas à primeira infância?

Basta olhá-las.
Não se deve dar chance, nem peso, nem atenção.

Por outro lado, deve-se vê-las, isso é tudo.
Há muitas coisas que se eliminam nesse momento.

Nada mais há a fazer.
Se vocês as virem, é que elas se eliminam.

Eu os lembro de que, durante a Passagem do Arcanjo Uriel, no fim do ano, no mês de dezembro, as
eliminações ocorriam no nível físico e, as cristalizações, no nível psicológico.

Agora, a quantidade de Luz, desde a Passagem, é diferente.
Portanto, as coisas se eliminam, simplesmente, ao regressar à Consciência, então acompanhadas de emoções

diversas.
Mas isso é uma eliminação.

Então, enquanto eliminação, é preciso não se identificar, é preciso não entrar no jogo Sombra / Luz.
É preciso aceitar que isso seja eliminado, assim.

***

Questão: o Sol desempenha um papel no processo de eliminação das emoções?

Sim, na medida em que o Sol foi liberado e que a sua irradiação, agora, vocês podem captá-la diretamente no
Coração.

Vocês sabem que o ser humano tem um centro, um chakra eletromagnético, o mais potente, que é aquele, é
claro, do ‘plexo solar’.

Isso está prestes a passar no Coração.
Portanto, quanto mais vocês captam as Vibrações solares, mais a Coroa Radiante do Coração está ativa,

menos o plexo solar pode se manifestar.
É, aliás, o Coração que ilumina o ego.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me feito falar assim.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Até breve.

 

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

(*) – ‘A Respiração do Coração’ [Protocolo] – RAM (28.03.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-corac...

*

(**) – UM AMIGO (02.05.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2-de-maio-de-2011
http://www.portaldosanjos.net/2011/05/um-amigo-2-de-maio-de-2011.html
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110522_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, eu venho, como de hábito, para interagir com vocês, ver se vocês têm questões e sempre avançar
nesse Caminho que me é querido.

Então, eu sou todo ouvidos e escuto o que vocês têm a me perguntar.

***

Questão: eu tomo consciência de que não há acaso, e de que os mínimos detalhes da vida têm um
sentido. É efetivamente exato?

Então, cara amiga, primeiro, vou dizer a você: nas bicicletas não há marcha ré, não é?
Geralmente.

Isso quer dizer o quê?
Que nada é por acaso, a partir do instante em que o ser se engaja no Caminho do Coração.

Ele procura, com Verdade, o Coração, e nele vive as Vibrações.
Naquele momento, o acaso é uma palavra a banir, uma vez que nós dissemos a vocês que tudo o que se
desenrola na sua vida, naquele momento, far-se-á sob o princípio da Graça, sob o princípio da Fluidez da

Unidade.
Isso quer dizer o quê?

Que, a partir do momento em que a sua Vibração se aproximar, e se inclinar para a Luz, tudo o que pode
acontecer vai no mesmo sentido.

Portanto, a palavra ‘acaso’ nada quer dizer.
Ela já nada quer dizer em tempos comuns.

Os seres humanos chamam de acaso as coisas que não conseguem compreender, com o Coração,
justamente.

Mas eu esclareço a você que o acaso não existe, mesmo nos detalhes mais insignificantes da vida ou
da natureza.

Tudo é sustentado pelos ‘campos de força’ (mesmo na prisão).
Uma árvore vai cair em tal lugar, fulminada pelo raio, ela vai esmagar uma casa.

Vão dizer que é o acaso, pois o ser humano, justamente, não tem acesso à percepção que é chamada de
‘causal’, ou seja, o verdadeiro Éter.
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Mas é muito bom percebê-lo.
Poder-se-ia dizer que o acaso é apenas o nome para a Ignorância do Coração.

Mesmo na prisão.

***

Questão: eu recebi uma iniciação de um movimento que achei um pouco sectário. Eu vivi, no
entanto, essa iniciação como uma reprimenda para a Luz.

Perfeitamente.
Mesmo as coisas mais opostas à Luz ajudam-nos a ir para a Luz.

Agora, todos os processos que surgem atualmente são apropriações da Luz por egos inchados que estão
persuadidos de que apenas eles é que podem transmitir a energia.

A energia não tem necessidade de ninguém.
A Luz está por toda a parte.

***

Questão: posso continuar a dar e receber essa iniciação, ou devo me abster?

Isso é uma iniciação que faz descer o Supramental.
Ora, o Supramental já desceu.

A única coisa que vocês têm que fazer é permitir estabelecer-se no Coração.
Como eu disse, não há qualquer iniciação que permite realizar isso.

É uma farsa crer que um ser humano vai abrir o seu Coração.
É impossível.

Qualquer princípio de iniciação (que é uma palavra presente há muitas centenas de anos sobre esta Terra) é
um princípio magistral de Falsificação.

Não há qualquer ser humano que possa abrir o Coração.
Então, é claro, há técnicas energéticas Vibratórias que permitem colocar em ‘ressonância’ as estruturas.

Mas, o que é que dizemos a vocês, a cada vez?
Isso ocorre justamente por que vocês Nada são.

Agora, a maior parte dos processos, denominados iniciáticos ou iniciações, não são chamados assim por
acaso.

Iniciação vem do latim ‘iniciare’.
Isso quer dizer: colocar no Caminho.

Mas vocês são o Caminho.
Como é que algo pode pretender colocá-los em um Caminho, uma vez que vocês são o Caminho?
E, em última análise, para o Coração, não há Caminho, há apenas que perceber que vocês São ele.

O que significa que é sempre o ego que vai se apreender desse tipo de trabalho, mesmo se, efetivamente,
esse tipo de trabalho for feito justamente para desencadear pilhas de mecanismos.

Mas esses mecanismos jamais visam abrir o Coração.
Eles visam abrir o ‘terceiro olho’, exclusivamente.

Todas as iniciações que existiram, no passado ou agora (exceto em algumas tradições, onde há ritos de
passagem que são extremamente precisos), visam apenas uma coisa: é a insuflação do ego, que acredita ter

chegado lá.
Mesmo CRISTO, diante de vocês, não poderia abrir o seu Coração.

Nós sempre dissemos: apenas vocês é que destrancam as portas do seu Templo, do seu próprio
Interior.

Vocês vão ver, aliás, que haverá um palanque de Cristos sobre esta Terra, se isso já não ocorreu.
Haverá um palanque de Marias.

Haverá um palanque de mestres do Supramental.
Isso faz parte da ‘Falsificação’.

Buda dizia: «quando você chegar ao nível dos poderes (ou seja, os Siddhis, os poderes da alma), salve-se
rapidamente».

Pois se encontram, naquele nível, os poderes espirituais e, portanto, o ‘ego espiritual’, que se apropria da Luz,
estando persuadido de ter chegado ao Coração.

É apenas um inchaço do ego.



Mas, eu repito, eu não digo isso para condenar, porque isso permite, justamente, durante este período, dar-se
conta de onde está a Verdade.

E de onde ela não está.
Enquanto um ser humano reivindicar uma posição específica sobre esta Terra (e, sobretudo, no nível
espiritual), estejam certos de que ele se engana grosseiramente e de que é um ego magnífico que se

apresenta a vocês.
Então, é claro, os seres humanos têm sempre a tendência de serem seduzidos.

Pelos homens políticos, pelas estrelas.
E, para aqueles que estão em um caminho dito espiritual, eles serão seduzidos por aqueles que estão no 'ego

espiritual’.
É tão simples assim.

Mas, não há nada a condenar, é apenas uma maneira de tomar consciência.

***

Questão: o que é a Visão do Coração?

Eu não posso definir-lhe a Visão do Coração.
É como se você me perguntasse como é a Multidimensionalidade.

Enquanto você mesmo não a viveu, nenhuma palavra pode corresponder à Verdade do que é vivido nas
outras Dimensões.

Pode-se descrever o mundo ‘astral’, obviamente, dado que isso faz parte da Ilusão e do mesmo nível
Vibratório que o seu.

Mas assim que vocês penetram em estados onde não estão mais localizados em um espaço ou em um tempo,
onde vocês não estão mais limitados por uma forma, é impossível falar disso com palavras humanas.

São espaços Vibratórios e esses Espaços Vibratórios não podem ser acompanhados de palavra alguma.
A Visão do Coração, quando você penetrar no Interior, você saberá instantaneamente o que é.

Do mesmo modo, quando você sai da matriz e penetra no seu Corpo de Estado de Ser, não há qualquer
questão surgindo, pois não há mais mental’

Você vive isso.
Você está na experiência da Vibração do Estado de Ser.

Mas, assim que você volta a este plano, você não pode defini-lo.
Eu vivia isso, na minha vida, todas as manhãs, de frente para o Sol.

Mas eu jamais pude disso falar.
Então, alguns seres que me viram voltar das minhas meditações, descreveram-me como Transfigurado, como

Iluminado e como irradiante de Luz.
Isso são palavras.

Mas elas não correspondem absolutamente à realidade do que é o Estado de Ser.
Neste corpo, estabeleçam-se no Coração.

Não se coloquem esse tipo de questão, pois isso não pode ser respondido por palavras.
Isso pode apenas ser Vibrado.

Do mesmo modo, ver com o Coração não pode ser definido, mesmo se isso puder se expressar, depois, por
palavras.

Mas as palavras já vão participar da Falsificação do que é a Verdade desse estado.
Se eu lhes descrevo MIGUEL, na sua 18ª Dimensão, eu poderia fazer um raciocínio analógico (em relação a
uma forma, em relação a uma ordem de grandeza), mas isso seria extremamente limitado e totalmente falso

em relação à Verdade do que é.
Do mesmo modo que o ser humano e os ‘princípios de iniciação’, são os mesmos.

É o princípio da Falsificação.
Ou seja, o que é que irão fazer os seres que lhes propõem iniciações atualmente?

Eles vão falar-lhes, é claro, de quê?
De Amor e de Coração.

Mas jamais vocês vão viver a Vibração do Coração.
E a Ilusão mais terrível é esta: é crer que o Coração é um conceito, que o Coração é simplesmente uma visão

da mente, ou um comportamento de tipo amor.
Nada está mais afastado do que essa visão.

O Fogo do Coração é um ‘estado’.
Quando vocês estão nesse estado, vocês sabem, pois vocês vivem uma série de ‘marcadores’ (se pudermos

dizer).



Mas, nesse estado, não há mais questão, vocês são a Vibração, ao passo que aqueles que estão na Ilusão
vão falar-lhes de amor, todo o tempo, com grandes palavras.

Mas eles não vivem isso.
É por isso que nós insistimos sobre a Luz Vibral.
Pois, nas iniciações, falam-lhes também da Luz.

E vocês vão fechar os olhos, e vocês vão ver uma luz fantástica que lhes preenche a cabeça.
Vocês verão coisas do passado.

Vocês verão o que é chamado de ‘poderes da alma’ (ou seja, os Siddhis).
Mas isso não corresponde ao Coração.

E, é claro, muitos seres humanos se iludem, crendo que chegaram ao Coração.
Eles chegaram ao coração do ego.

De onde é preciso rapidamente se salvar.
Em resumo, enquanto vocês crerem ser algo, vocês não podem ser o Todo.

CRISTO ilustrou isso a vocês pela sua vida: «o seu Reino não é deste mundo».
Enquanto vocês crerem que vão encontrar uma solução para a vida, pelas leis da vida nesta Dimensão, vocês

irão se enganar, seguramente.
O seu Reino não é deste mundo.

As Leis do Espírito não são as leis da matéria.
É o que quiseram fazê-los acreditar.

Isso é muito importante: vocês não podem se identificar com o que quer que seja.
Enquanto vocês crerem viver uma iniciação, vocês não vivem o Coração.

O Coração não tem necessidade de reivindicar seja o que for.
O Coração é um estado de Paz, de Alegria (tudo isso nós dissemos, de diferentes modos), com Vibração.

A Luz Vibra.
Ela é Amor, mas não na cabeça.

Na Verdade do que é vivido.
Então, o exemplo que se pode tomar é: há, no ser humano, o sentimento amoroso que vocês sentem (com

palpitações, por exemplo) quando encontram alguém que vocês amam.
Por vezes, isso acontece mais abaixo, mas admitamos que aconteça unicamente no nível do coração.

O coração vai acelerar, vocês terão uma ‘emoção’ de amor.
Mas isso não é o Coração, é um arremedo do Coração.

O Coração é uma Vibração que os estabelece na Unidade. 
Obviamente, todas as escolas iniciáticas (e, sobretudo, desde o século XX) de tudo fizeram para evitar falar-

lhes da Unidade.
Porque aquele que descobre a Unidade está além do Bem e do Mal.

E o Coração é exatamente isso.
Enquanto vocês falarem de amor, há dualidade.
Quando vocês Vibrarem o Coração, há Unidade.

Na Vibração do Coração há todas as respostas, por que ela os coloca em um estado de Plenitude.
Então, nesse estado de Plenitude, há várias fases.

Isso pode ser a Dissolução no Todo ou, então, tornar-se como um ‘ponto’, nada mais.
Mas isso sempre é acompanhado, no mínimo, da Paz e, no máximo, de Um Amor inacreditável, com uma

Vibração de Fogo.
O Amor é um Fogo devorador, é o Fogo do Espírito.

Não é um conceito que se situa na cabeça ou em uma energia que vai circular na cabeça.
Então, é claro, agora (desde a ativação das Estrelas, desde a Cruz da Redenção, desde o trabalho de

METATRON), o ‘terceiro olho’ luciferiano foi, como dizer..., estendido.
Portanto, ele não está mais confinado.

Mas há ainda seres que «chafurdam», literalmente, na Vibração desse ‘terceiro olho’, porque eles têm
‘poderes’.

Enquanto houver o mínimo grama de poder em vocês, seja ele qual for (espiritual como para com outra
pessoa), vocês não vivem o Amor, na Vibração.

O poder e o medo são duas coisas que se opõem, formalmente, à Vibração do Coração.

***

Questão: é verdade que os seres de Luz, não vendo os humanos, utilizam, por vezes, o olhar de um
animal para observar ou para se manifestar?



Perfeitamente.
Vocês estão invisíveis, isso se junta à questão anterior.

Vocês estão na Sombra.
A Luz não existe neste mundo.

Por que os Anjos do Senhor, os Vegalianos, usam óculos um tanto específicos, cápsulas, sobre os olhos?
Para vê-los.

Vocês estão em uma ‘projeção’.
E vocês estão invisíveis, pois vocês estão na Sombra.

Então, obviamente, assim que um lugar, uma assembleia, dirigir-se ao Coração, assim que um ser
Multidimensional conseguir penetrar no seu espaço, vocês serão iluminados.

O que explica também que, quando um Ser de Luz (e não um estúpido ‘astral’) chega à sua Dimensão (quando
eu venho, por exemplo, nas curas espirituais), vocês sentem o que é feito.
Enquanto que, no ‘astral’, não há qualquer percepção, há apenas emoções.

É toda a diferença.
Um Ser de Luz que se manifesta, aqui, entre vocês, traz-lhes a energia.

Um estúpido ‘astral’ que viria entre vocês, manifesta-se tomando-lhes a sua energia.
Portanto, não há uma estrutura específica do corpo mental do ser humano, e confinamentos em meio aos

programas de vida, alterados ou falsificados.
Mas podemos fazê-lo, também, do mesmo modo, no interior de um ser humano, como eu o faço aí.

E, aí, naquele momento, não é a visão pelos olhos (ainda que eu possa fazê-lo no decorrer de um processo
específico de walk-in), mas é uma Visão do Coração.

***

Questão: manifestar-se pelos olhos de um animal corresponde a um objetivo específico?

É apenas uma observação.
Mas não é algo muito frequente, em todo caso, para seres humanos.

É mais fácil, para um Anjo, ver pelos olhos de um animal, pois ele não está falsificado, mesmo havendo animais
que são paródias da Criação.

Mas o animal obedece a um programa de vida, nesta Falsificação, que é justamente devido à ausência de
mental.

Sem pensamentos, sem mental.
A partir daí, um Anjo pode muito bem enviar uma parcela dele, para ver através dos olhos.

Era, como dizer..., uma coisa corriqueira durante a minha vida, pois o Espírito Santo não havia ainda chegado
sobre esta Terra.

É muito mais frequente (eu me esqueci de dizer) para os animais ditos domésticos.
É muito mais raro, por exemplo, para um leão ou para um tigre.

Mas nos gatos e nos cães, por razões precisas, no nível Vibratório, é muito mais fácil.

***

Questão: por que existem corpos segundo as Dimensões, ao passo que o Espírito é Espírito?

Mas o Espírito é um Corpo.
Simplesmente, eu repito, na sua cabeça, quando vocês falam de corpo, vocês falam de algo que é ‘fixo’ em

uma forma, em um espaço e em um tempo.
Os Corpos de que falamos não têm limite algum de espaço, de tempo ou de forma.

Viver a Dissolução na FONTE é também certa forma de corporeidade, pois vocês definem um corpo em
relação ao que vocês conhecem.

Mas o Espírito é uma forma de Corpo, porque, na matéria, vocês fazem uma oposição entre o corpo e o
Espírito.

Mas o Espírito tem uma forma ‘mutável’.
O Espírito está Presente por toda a parte.

O Espírito não está localizado, ele viaja de Dimensão em Dimensão.
Por exemplo, o Arcanjo MIGUEL tem uma forma específica na 18ª Dimensão, e uma Vibração específica.

Ele tem outra forma, outra Vibração, na 5ª Dimensão e, no entanto, é o mesmo.



Mas ele está, ao mesmo tempo, aqui e em milhões de lugares ao mesmo tempo.
Vocês não podem compreender essas noções de Multidimensionalidade com o seu cérebro.

Vocês apenas aplicam regras, chamadas de ação / reação, corpo / alma / espírito, que não correspondem
estritamente a Verdade alguma.

Pois vocês empregam um ‘raciocínio analógico’.
Mas isso não existe lá em cima.

Não há diferença alguma entre viver a Dissolução na FONTE e tornar-se um Ser de cristal.
É a mesma coisa.

O tempo não é o mesmo, ele não existe, no sentido que vocês o entendem.

***

Questão: mudar de frequência Vibratória faz migrar o Espírito de uma forma à outra?

Nos estados Multidimensionais, sim.
Se MIGUEL se aproximasse da Terra (ele está no Sol, ele está liberando o Sol, há anos), a Terra explodiria.

Ele, MIGUEL, é maior do que a Terra na sua Dimensão de origem.

***

Questão: durante os períodos de alinhamento, eu tive o cérebro afrouxado, a cabeça tombando.

Isso quer dizer que a lagarta não se torna mais lagarta, ela se torna borboleta.
Como você pode penetrar na Multidimensionalidade mantendo este corpo?

Portanto, aí, há percepções.
É um fenômeno de alinhamento com a Luz e de vivência da Luz.

É um ‘estado’ em que, justamente, para aqueles que o vivem durante os alinhamentos, não há mais nada.
Não há mais identificação com o corpo, não há mais imagem.

Há apenas a Vibração da Luz Vibral e do Amor.
E nada mais.

***

Questão: quem me fabricou no Universo?

Você se fabricou sozinha.
Por outro lado, os mundos em estrutura de carbono foram fabricados pelos mestres geneticistas, bem antes da

Falsificação.
Vocês podem participar de toda a Criação, de maneira Livre, quando vocês forem Multidimensionais.

Quer dizer que vocês podem penetrar em uma forma, pela necessidade da sua vivência, seja onde for.
E vocês se tornam essa forma, mas sem estarem fechados no interior dessa forma.

Portanto, há formas de Vida, em particular nas Dimensões, que serão chamadas de relativamente baixas (mas
não é pejorativo, esse conceito), nas Vibrações suficientemente pesadas, que foram, literalmente, criadas

pelos mestres geneticistas.
Mas, como lhes disse a FONTE, e como nós dissemos: enquanto vocês estiverem identificados com este

corpo, vocês creem que são este corpo, ou este Espírito, neste corpo.
Não, isso é falso.

Tudo o que está aqui é uma Ilusão e uma projeção.
Portanto, é pedido para saírem, não unicamente da prisão, mas para considerarem-se, vocês mesmos, como

‘não existentes’.
Todos os seres que viveram a Unidade disseram isso, à maneira deles.

E martelaram isso, permanentemente.
E vocês não podem penetrar na Eternidade e no Estado de Ser quando vocês aderirem ainda à sua própria

projeção.
Portanto, quem criou?

Mas vocês são os Criadores.
Quando se diz que, no Interior de cada Consciência Unificada, há o conjunto da Criação, essa é a estrita



Verdade.
Aí também, vocês têm dificuldade de concebê-lo, pois vocês falam em termos de distância.

Por exemplo, tal sistema solar está situado a tantos anos luz.
Mas por que vocês estão no exterior.

Quando vocês penetrarem no Interior, são vocês, tudo isso.
Então, o cérebro não pode compreendê-lo, tampouco.

Apenas o Coração é que pode experimentá-lo e vivê-lo: isso é chamado de Unidade.

***

Questão: ontem, estava em paz, e correram lágrimas, que não senti como relevando de uma
emoção. Ao que isso corresponde?

As lágrimas assinalam (quando não é uma emoção ou uma lembrança, eu repito), uma reconexão com a
Essência.

É uma Alegria que se exprime assim.
Uma Alegria de natureza ‘não emocional’.

As lágrimas podem correr, sem que ali haja emoção.

***

Questão: temos três pontos AL diferentes: aquele do ponto de partida, na raiz dos cabelos,
deslocado pela reversão do triângulo luciferiano, e aquele da ponta do nariz?

Bravo! Medalha! Vejo que você sabe contar.
O ponto AL é o marcador, quando a Lemniscata, em sua parte da linha do nariz está ativada, que reflete a

ativação do 12º Corpo e da sua fusão com o 11º Corpo, propiciando a Visão Etérea.
Agora, é uma ‘visão’: lembrem-se de que as estruturas que vocês empregam são as estruturas do Corpo de

Estado de Ser.
Vocês constroem, de forma idêntica, o Corpo de Estado de Ser que está presente no Sol.
Portanto, efetivamente, há pontos localizados na sua estrutura física, que vocês percebem.

Porém, essa visão é um simples reflexo da Verdade nas outras Dimensões.
Nós insistimos sobre esses pontos porque a Consciência é Vibração, mas, compreendam, efetivamente, que

há dezenas de Circuitos Vibratórios que são empregados.
Por exemplo, é como se vocês tivessem um bebê que aprende a andar, e é como se um professor de

anatomia viesse e tentasse explicar onde se inseria cada músculo, esperando que o bebê aprendesse a andar.
Isso seria totalmente ilógico, não é?

É preciso fazer a experiência do andar.
Como um bebê faz a experiência do andar?

Primeiro, encontrando um equilíbrio.
Em seguida, apoiando-se na planta dos pés e tendo sensores ao nível dos pés.

Ele não se importa em saber se há tal osso em tal lugar, e que tal artelho vai desempenhar tal função.
Ele vive isso.

Portanto, é exatamente a mesma coisa para o seu Corpo de Estado de Ser.
Nós atraímos, simplesmente, a Atenção sobre Vibrações, sobre os nós Vibratórios, se preferirem.

Pois, levando a Consciência sobre esses pontos de Vibrações, como vocês fizeram aqui, vocês vão colocá-
los em serviço e vão se servir disso.

Mas não é questão, como lhes disse UM AMIGO, de detalhar todos os Circuitos.
Os meridianos de acupuntura do corpo, aqui, funcionam.

E, no entanto, vocês os conhecem?
Vocês veem a diferença?

O importante é ter as estruturas Vibratórias que lhes permitem (no caso, se tomamos o exemplo do andar)
encontrar o seu equilíbrio e apoiar a planta dos pés no lugar correto.

É tudo.
O resto tornar-se-á inteiramente natural, quando vocês estiverem no seu Corpo de Estado de Ser.

Vocês não terão que se perguntar.
Por exemplo, se eu quiser mover o braço (para colocá-lo ali), eu não vou me colocar a questão de saber quanto

espaço eu devo deslocar o braço para colocá-lo ali.



Isso ocorre automaticamente.
É exatamente o mesmo ‘princípio’ para a constituição do Corpo de Estado de Ser.

Atualmente, vocês sentem todos os pontos de Vibrações de algumas Estrelas, pois tudo isso se movimenta.
Naturalmente.

Não há, para muitos de vocês, mais necessidade de pensar nisso, para estarem na Vibração.
A Luz é Inteligente, muito mais do que você (quando eu digo você, é você, no sentido da personalidade, é

claro).
Às vezes, vocês vão sentir uma Estrela ou um grupo de Estrelas e, depois, a um dado momento, vocês vão

sentir todas as Estrelas, até o limite de não poder distinguir umas das outras.
Portanto, não há necessidade de formalizar, na cabeça, uma vez que tudo isso é destinado a levar sua a

Atenção e, depois, a estabelecer-se sozinho.
Se vocês tentarem colocar o ponto AL no ombro, eu garanto que ele não irá para o ombro, portanto, vocês não

podem se enganar.
Há seres que vivem essas Vibrações sem mesmo saber o que são esses pontos.

Há seres, neste planeta, que, sem estarem a par do que isso seja, vivem a totalidade desses Circuitos, uma
vez que é uma ressonância de campos, que é acessível a todo o mundo.

Não é a explicação que cria a função.
Não é porque vocês têm a explicação, que isso vai Vibrar melhor do que naquele que não tem qualquer

explicação.
Então, é claro, para aquele que vive isso pelo trajeto AL-AL, isso me parece um pouco difícil.

Pois, necessariamente, se viver isso, a pessoa que não está a par das explicações já tem uma série de
mecanismos, que ela ‘vive’, que provam que ela está em um caminho espiritual (isso não existe de outro modo).

Mas a explicação não deve substituir a vivência.
Há, por exemplo, no nível da Coroa Radiante da cabeça, pontos que se ativam, atualmente, sobre os quais

jamais falamos, e sobre os quais UM AMIGO jamais se expressou.
Todos vocês têm ‘pontos de percepção’ na cabeça que nada têm a ver com as Estrelas (que estão na pequena

Coroa).
O importante é vivê-lo, não é a explicação.

***

Questão: eu tenho, no entanto, muito boa vontade.

A ‘boa vontade’ jamais irá conduzir ao Coração.
Isso faz parte da sua história pessoal.

Há, entre vocês, quem sente todos os pontos e que já penetrou no Estado de Ser.
Outros, que não penetraram no Estado de Ser, e que sentem unicamente a Coroa da cabeça.

E outros, que sentem a Coroa do Coração.
O que isso quer dizer?

Não se pode estar cortado desse tipo de sentir, pois isso está ligado à ‘penetração da Luz’.
É a Luz que, penetrando em vocês (pelo Supramental e, agora, pelo Coração), ativa esses Circuitos.

Quando vocês fazem trabalhos, vocês focalizam sua Atenção e sua Consciência nesses pontos.
Agora, será que lhes foi dito que isso devia abrir-se, assim, em dois minutos?

Há aqueles que nada fizeram e que estão abertos.
E outros, que buscam, e que fazem muito trabalho, e que não estão abertos.

Isso faz parte do ‘destino’ de cada um.
Agora, vocês sabem que o mês da Graça ainda não terminou.

Há seres, por exemplo, que nada sentiam durante anos, enquanto tendo seguido os Casamentos Celestes, e
que se abrem, agora, de repente.

Há seres que sentem esses pontos de Vibração há vinte anos.
Na época, eram necessários anos para sentir um ponto de Vibração, no nível dos Novos Corpos.

Hoje, aqueles que se abrem, eles começam a sentir quase de repente.
Mas, ainda uma vez, eu insisto: a ‘boa vontade’ não é absolutamente um elemento suficiente nem necessário.

Pois a ‘boa vontade’ é exatamente o contrário do Abandono à Luz.
E existem alguns seres em que é preferível, no momento, não viver essas Vibrações, pois o ego deles iria se

apreender disso.
Agora, eu não digo que é o seu caso, isso pode ser outra coisa.

Mas isso quer dizer, em última análise, que não é ainda o momento.
Mas poderá ser o momento, amanhã.



Não basta desejar ter o Coração aberto para o Coração ser aberto, não é?
Sem isso, toda a Terra estaria aberta, com todos os seres humanos que reivindicam o Coração.

***

Questão: como funciona o Verbo criador? Criamos realmente o que pensamos?

Jamais na vida.
Isso é uma Ilusão.

Mostre-me alguém capaz de criar um amendoim.
Vocês criam ressonâncias e linhas de ressonância que podem, ao final de algum tempo, fazer de vocês

Criadores da sua própria realidade.
É a ‘Lei de Atração e de Ressonância’.

Mas a Lei de Atração e de Ressonância nada tem a ver com o Verbo Criador.
O Verbo Criador é o que se abre, atualmente, para aqueles que vibram ao nível do 11º corpo.

E ainda, não há Criação Instantânea.
A Criação Instantânea será eficiente quando vocês penetrarem no Estado de Ser, uma vez que vocês se

tornam o que criam, e criam o que vocês se tornam, a cada instante.
Lembrem-se de que o ser humano, todos nós, temos a tendência de imaginar que, porque dizemos algo, isso

é uma realidade.
Isso é chamado de crenças.

Você pode crer em CRISTO durante milhares de vidas, não é por isso que CRISTO será real para você.
As crenças são os obstáculos para a experiência.

Enquanto você não estiver desembaraçado das suas crenças e da sua ‘boa vontade’, enquanto você estiver na
Dualidade, enquanto você considerar que tudo está ligado ao Bem e ao Mal, você não pode penetrar na

Unidade.
É preciso, agora, aderir ao princípio da Unidade.

O problema é que o ser humano está confinado nessa Dualidade Bem / Mal.
E tudo, na vida, está sob a influência do cérebro, o mais ‘arcaico’, que vai dizer-lhes: «isso é bom, isso é ruim».

Enquanto vocês não superarem isso, vocês não têm acesso à Vibração.
Não é uma questão de ‘boa vontade’, é uma questão de Abandono à Luz.

Mas isso foi desenvolvido muito, muito longamente.
Do mesmo modo (por exemplo, nos ensinamentos orientais), antes dos Novos Corpos, fez-se menção aos

chakras, com descrições extremamente precisas (anatômicas, fisiológicas, energéticas, etc.).
Vocês leem isso, então vocês dizem: eu creio nos chakras, mas será que vocês vivem os chakras?

Será que vocês sentem a ‘rotação’ dos chakras?
E, no entanto, eles estão aí.

É o mesmo processo.
Um chakra sempre gira, sem isso, vocês morrem, mas ele gira em um mínimo.

Quando ele se põe a girar, realmente?
Na fase de ‘abertura’.

Agora é diferente, pois, com os Novos Corpos, são eles que tomam o centro do palco.
Mas, no tempo antigo, quanto ao despertar da Kundalini, vocês podiam ler tudo o que quisessem, sobre

a Kundalini.
Mas será, contudo, que isso despertava a Kundalini?

Existe uma série de ‘barreiras’.
Essas barreiras estão ligadas à sua própria Consciência.

Não há qualquer barreira exterior.
Agora, há seres que vivem o abrasamento total e a Fusão na Unidade, cada vez mais, agora, sem passar, até

mesmo, pela ativação ponto por ponto.
Tudo é diferente para cada um.

Mas não se pode ser cortado desses sentires.
Se não forem sentidos, significa que isso não está aí, especialmente para esses Novos Corpos.

Não confundam o Verbo Criador com o pensamento criador.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua Atenção.
Todo o meu Amor os acompanhe.

E aqueles que ainda não Vibram, Abandonem-se à Luz e vocês vão Vibrar instantaneamente.
É efetivamente a única Verdade que se pode dizer, se vocês não Vibrarem.

Não há qualquer obstáculo fisiológico.
Não há qualquer obstáculo exterior, especialmente haja vista a quantidade de Luz que se derrama sobre a Terra

atualmente.
Então, é claro, nem todos vocês estão no nível do Fogo do Coração, mas a Cruz da Redenção, ela está na

cabeça: vivê-la, isso significa ser Crucificado, significa Abandonar toda a ‘vontade’.
E abrir-se à Luz.

No final, isso significa: não mais estar aí.
A partir daquele momento, a Luz se precipita em vocês, já que ela está aí.

E eu lhes digo, até muito em breve.
Passem bem.

  
************ 
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Então, a palavra está com vocês.

Questão: quando se visualiza o trajeto OD-AL da cabeça. O marcador do ponto AL situa-se na raiz dos cabelos ou no meio da
fronte?

Efetivamente, se você sabe contar, não há um ponto AL (Alfa, Alpha), mas, agora, vocês têm três deles, não é?

Mas, ao nível das Estrelas, nos trajetos, vocês podem perfeitamente levar sua Consciência sobre o ponto AL situado na raiz
dos cabelos.

O fato de o Triângulo estar revertido, ou voltado no bom sentido nada muda, mesmo se, é claro, entre vocês, alguns sintam o trajeto
AL-AL na região da linha do nariz e, outros, ainda mais alto.

Isso não tem qualquer espécie de importância, façam como quiserem.
Isso nada muda.

Quer dizer que as Vibrações estão presentes de maneira sincrônica, em geral, nos dois pontos, ou nos três pontos.

Questão: convém parar minhas iniciações de práticas energéticas?

Vocês sabem que estão no período em que tudo o que foi falsificado desvenda-se, por vezes de maneira violenta, ao nível
social, ao nível econômico e outros, mas vocês têm também, em seus níveis, certo número de percepções novas ou de interrogações
novas que surgem no interior de vocês.
Então, cabe a você saber, do Interior, se devem prosseguir ou parar esse gênero de coisas.

O.M. AÏVANHOV – 30 de maio de 2011
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Mas é preciso, efetivamente, compreender que, mesmo ao nível espiritual, como eu disse, houve muitas coisas que foram
feitas para que os humanos não penetrassem o santuário do Coração.
Nem toda energia é da Luz, sem, no entanto, ser sombra.

Há energias etéreas que são, por vezes, extremamente fortes (a energia prânica, se preferem), mas cuja função não é, sobretudo,
abrir o Coração ou favorecer, em todo caso, a abertura do Coração, dado que vocês podem fazê-lo apenas do interior de si mesmos.

Então, há inumeráveis técnicas que existem, de modo mais ou menos tradicional, e cujo único objetivo é
desenvolver as forças etéreas.

Eu os lembro que as forças etéreas pertencem ao segundo chacra, ou seja, como sempre, à noção de poder e quer dizer que as
energias etéreas e astrais, quando vocês as percebem, não são garantia alguma de sua elevação Vibratória.

A elevação Vibratória, na Luz Vibral ou Supramental, tem outras características de manifestação, que nós
descrevemos longamente.
Ou seja: a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o sacro.

Todo o resto que pode acontecer no corpo podem ser Vibrações ligadas ao Supramental, mas, geralmente, a maior parte do que
vocês fazem trabalha unicamente nas energias etéreas e astrais e, portanto, pertencem ou ao poder, ou à personalidade.

Mas compreenda, efetivamente, que nada há de negativo aí, tudo depende da finalidade, a sua, como através do que é
observado nos resultados.

É sempre a mesma coisa.
Portanto, eu não lhe diria, do exterior, para parar ou continuar.

Mas é preciso ter, como sempre, extrema Consciência do que você serve.
Servir ao ego e ao poder não permite servir ao Coração.

Questão: como saber se um ensinamento é falsificado ou não?

Agora, é necessário, efetivamente, compreender, a questão não se põe em falsificação ou não falsificação, coloque-se sempre a
questão: «Qual é a finalidade?».
Será que a finalidade é manter a matriz com um mundo melhor, a vontade de bem, ou será que o objetivo do «ensinamento», (entre
aspas), porque todo ensinamento, finalmente, resume-se numa coisa: é o Coração, e vocês sozinhos que abrem seu
Coração.
Todo o resto é blabla, mesmo o que eu lhes digo.
Se vocês não abrem seu Coração, isso para nada serve.

Todo o princípio da espiritualidade é tê-los feito crer que era necessário ter uma busca exterior.

O ensinamento que nós lhes demos, uns e outros, não é um ensinamento, é uma iluminação sobre o próprio princípio que
fundamenta a matriz, ou seja, a falsificação da Dualidade.

E, para sair da Dualidade, é necessário penetrar na aceitação da Unidade.

Esse mundo é uma falsificação.
Vocês são uma ilusão, portanto, como é que a ilusão da matriz poderia conduzir a qualquer perfeição?
Portanto, vocês não podem pretender encontrar a Luz em algo que está privado de Luz.

As leis do Espírito nada têm a ver com as leis da matriz.
E a maior parte dos ensinamentos Luciferianos encheu suas cabeças de que vocês podiam encontrar a Luz na matriz.

Cristo disse: «Meu reino não é desse mundo».
Portanto, esse mundo não pode ser melhorado de modo algum.
Não é possível, desde a falsificação.

E toda a magistral organização Luciferiana é justamente tê-los feito crer que, se vocês estivessem na vontade de bem, se
vocês estivessem no Serviço, esquecendo-se de vocês mesmos, vocês iriam encontrar o Coração.
É falso.

O Coração é uma Vibração, não é uma concepção ou uma projeção ou, ainda pior, uma exteriorização de um ideal.
É uma Vibração.

A multidimensionalidade, a saída da matriz não se faz assim, não é possível.

Então, é claro, a palavra chave é qual?
Os adeptos.
Iniciação.
Mas não há iniciação.

Como o disseram muito numerosos Mestres, tudo é aqui e agora, nada há em outros lugares.
Há apenas a realizar o Si.

Portanto, enquanto vocês creem que um conhecimento, mesmo das Estrelas, ao limite, vai propiciar-lhes a abertura do Coração,
vocês se enganam.



Tudo é feito, mesmo ao nível Vibratório, pela Luz Vibral, para favorecer o que foi chamado o seu Abandono à Luz.

O Abandono à Luz passa, necessariamente, pela ausência de vontade, mesmo de bem, porque a vontade de bem recorre ao ego,
recorre ao poder.
É todo o princípio da ilusão Luciferiana.

A diferença é essencial para compreender: há Vibração ou não há Vibração.

Há abertura do Coração, se vocês têm a chance de senti-la e vivê-la, ou não há abertura do Coração.
É tão simples assim.

Mas vocês não têm necessidade de nada, tudo está aí, aqui e agora.
O Si sempre esteve aí, não é uma busca exterior ligada a um conhecimento, qualquer que seja.
Sobretudo nos tempos que vocês vivem, é claro.

Questão: como liberar-me dos impactos de um traumatismo da infância?

Muito simplesmente, quando você se torna o Si e quando as Partículas Adamantinas a fazem tocar a Unidade, não se coloca mais o
problema de qualquer sofrimento.

Quando o Fogo do Coração desperta, quando você vive realmente o Fogo do Coração, a Vibração desse Fogo
que a eleva para a Unidade e para o Samadhi, você o vive, como você mesma, exterior ao seu próprio sofrimento.

O modo pelo qual você apresenta a coisa prova que você está ainda apegada ao seu próprio sofrimento.

Porque, quando você toca a Unidade, pela Luz Adamantina, quando você sai do Eu, ou seja, de sua história
pessoal, quando você penetra o Si, o Eu não pode mais ter incidência alguma sobre a vida presente.
Tudo é varrido.

Então, é claro, enquanto o Si não está realizado, enquanto a Coroa Radiante do Coração ou o Fogo do Coração não está ativo, de
maneira quase constante, você permanece sujeita às leis da ilusão e, portanto, às feridas.

Mas como é que, aderindo a um princípio de Unidade, pode-se considerar que uma ferida, que foi vivida nesta vida, tenha qualquer
realidade?
Você vê o paradoxo?

Enquanto você leva sua consciência e sua atenção a algo que você viveu, isso quer dizer que você não está
liberada daquilo.

Se você toca a Unidade, você não tem que liberar o que quer que seja, porque a Unidade e a Vibração de Sua Unidade (não as
Partículas Adamantinas, mas a Vibração do Si), naquele momento, fazem-na sair da matriz e você vê tudo isso como uma ilusão, ou
seja, pelo que é.

Você não é o Eu (jogo) que você joga.
Portanto, mesmo uma ferida, a mais terrível que seja, não tem mais peso do que outra coisa.
É apenas porque você nela crê, que isso realmente se produziu na ilusão.
Mas se você sai da ilusão, como é que algo da ilusão pode ter uma incidência sobre você?

Questão: na meditação, sinto uma torrente de Luz e uma grande paz. É isso o Si?

Resta mais, apenas, manifestar isso, agora, na vida de todos os dias e, obviamente, não exclusivamente na meditação.
Se não, a longo prazo, isso arrisca, mesmo isso, tornar-se uma fuga da realidade.
Sua realidade, não sua história pessoal, mas o Si.

Efetivamente, é o aprendizado, ao invés do ensinamento, que vocês efetuaram, com nossas diferentes intervenções, para aproximá-los
desse estado Vibratório.
Mas depois, se vocês não o vivem em suas relações quotidianas ou na vida comum, coloquem-se questões.

Portanto, essa torrente de Luz deve existir a cada minuto de sua vida e a cada sopro.

Como saber se ela existe?
É muito simples.

Nada mais de seu próprio passado, nada mais de ontem pode afetá-lo.
Naquele momento, você penetra o que se chama o Abandono à Luz, ou seja, não o soltar, simplesmente, mas,
verdadeiramente, o desapego.
Não o desapego daquele que é indiferente a tudo, mas você penetra as esferas da Existência e o Fogo do Coração
manifesta-se, quase permanentemente.

Então, que isso seja pela Coroa da Cabeça e a pequena Coroa da Cabeça, mas, sobretudo, agora, isso vai tornar-se, a partir de 1º
de junho, o Fogo do Coração.

Portanto, quando você sai da ilusão de sua pequena pessoa e de sua pequena vida (porque, frequentemente, o ego vai fazê-lo crer que
é preciso transcender o ego, portanto, ele vai monopolizar e comer a Luz), é sempre similar, qual é sua finalidade?
Sua finalidade é curar uma ferida na ilusão ou viver a Unidade?



E, se você vive a Unidade, a ferida da ilusão não tem mais razão alguma para afetar sua vida no instante presente.

Enquanto você está submisso ao seu passado, qualquer que seja, você não está no presente.

Você nele está no momento em que se põe, você mesmo, no presente, na meditação, mas é preciso passar isso em cada instante da
vida.
É o que vocês têm a efetuar agora.

Questão: na meditação, quando atinjo estados de Paz próximos da dissolução, o ego ou o mental intervém naquele momento
e contraria esse acesso à dissolução.

É normal.
O ego está aterrorizado pela dissolução.
Quer dizer que vocês se tornam o Tudo e o Nada, ao mesmo tempo, mas, sobretudo, não essa personalidade.

Ele vai se dizer: «mas não há mais lugar para mim».
Portanto, ele vai tudo fazer para impedir você.

Você será perturbado por um barulho, você será perturbado por uma dor, você terá um pensamento que vai chegar.
É o objetivo do ego, é impedir você de encontrar a Luz, é claro.

Então, há técnicas que foram dadas por Sri Aurobindo, por Mestre Ram, que permitem, pela respiração, por exemplo, transcender essa
última etapa.

Mas, compreenda, efetivamente, que ela pode ser transcendida apenas quando você mesmo aceita dar o último
passo, ou seja, quando você se imerge, inteiramente, nesse Samadhi e nessa dissolução, ignorando o corpo,
ignorando o exterior e ignorando o que lhe sugere o ego.

Não há outra solução.

Questão: parece-me mais simples viver a dissolução só com o Si do que com os outros.

Então, aí, caro amigo, é que você não compreendeu que os outros são apenas uma projeção de você mesmo.

Enquanto você considera o outro como um obstáculo, mesmo seu pior inimigo, como você quer viver a
dissolução?

Dado que a dissolução é tornar-se o Tudo e o Nada, quer dizer que o outro é outra parte de você mesmo, projetada, mas é outra parte
de si mesmo.
Tudo isso exprime o desequilíbrio Interior/exterior.

É o que haverá a viver, se querem, nas semanas que vêm, porque, olhem: nós falamos, uns e outros, de eventos exteriores, dizendo-
lhes, a cada vez, que o que estava no exterior é também o que havia no interior, é claro.

Mas, agora, vocês cultivaram um estado Interior, uns e outros, em diferentes níveis, próximos da dissolução, próximos da Unidade.

E, efetivamente, o exterior vai parecer-lhes, ou o ego vai parecer-lhes como o obstáculo à dissolução.

Mas isso quer dizer que vocês ainda não integraram, inteiramente, que não há nem Interior nem exterior.
Vocês estão ainda num mecanismo em que vocês estão voltados para o Interior, que é essencial, mas vem outra etapa, que se deve
viver de maneira coletiva, muito em breve.

Desde o desenvolvimento da energia Metatrônica, que vai permitir acender, para aqueles que não o viveram, o
Fogo do Coração, naquele momento, o outro é você.

Não há outro, uma vez que vocês estão todos na ilusão e na falsificação.

Portanto, como é que uma ilusão, quando você sai da ilusão, pode vir impedi-lo de manter seu estado de
Unidade?

É a mesma «problemática» das questões precedentes: é a lucidez e a tomada de Consciência disso, ou seja, pelo momento, vocês
fazem ainda uma distinção entre o Si (viver esse estado de Samadhi, de Paz ou de pré-dissolução), mas onde há um elemento
chamado exterior (seja o ego, seja o ambiente, seja um ruído) que vem perturbar seu estado.

Mas como vocês querem sair da ilusão, se a ilusão vem encontrá-los?
Isso quer dizer o quê?
Que vocês ainda estão na ilusão.

Agora, isso não quer dizer que é preciso partir dessa ilusão, é aqui que vocês devem realizar o trabalho.
Depois, isso será demasiado tarde.

A dissolução do ego é a etapa iniciada agora.

O mês da Graça, como foi dito, termina.
Esse mês da Graça, com todas as perturbações que há, ao nível do planeta, deve traduzir-se, agora, por sua capacidade para não
mais estar identificado ao que quer que seja, mesmo ao que vocês creem ser, ou seja, esse corpo, esse sobrenome, esse nome, essa
idade etc., porque vocês não são isso.

Portanto, como vocês viverão isso?



Assim que vocês penetrarem, agora, o Estado de Ser, ou seja, extraírem-se da ilusão e penetrarem o corpo de Estado de Ser,
realmente.

Vocês sabem que há muito poucos seres que conseguiram ir ao Estado de Ser, porque havia certo número de barreiras.

Portanto, os Casamentos Celestes não permitiram a um máximo de seres humanos, como dizer..., penetrar o corpo de Estado de Ser.
Portanto, o corpo de Estado de Ser foi reconstruído nesse Templo.

Agora, vocês poderão passar toda a Consciência no corpo de Estado de Ser e aí, naquele momento, e unicamente naquele momento,
vocês terão saído da matriz e poderão, o mais frequentemente, não mais ser alterados, de maneira alguma, nem pelo ego, nem pelo
outro, nem pelas circunstâncias.
Mas é um trabalho de amadurecimento que vocês vivem nesse momento, é normal.

Questão: o desenvolvimento da visão etérea pode impactar a visão física?

Sim, inteiramente.

Assim que a visão etérea, que é ligada à ativação do 12º e do 11º corpo se ativa, a visão com os olhos tem uma importância
relativa e altera-se e desaparecerá, assim que vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser.

Os olhos não existem mais lá em cima.

Questão: onde estamos no Despertar global?

Então, o mês da Graça termina. O que isso quer dizer?
Dado que dissemos, também, em outros momentos, que até o último minuto um ser humano podia despertar?

Houve Graças específicas.

A partir do mês de junho, isso quer simplesmente dizer que, se vocês não levaram seu Despertar ao seu termo, isso vai
tornar-se cada vez mais difícil, por uma razão que é muito simples: a Luz cresce cada vez mais, mas, sendo mal-educado, a
merda vai crescer também, cada vez mais, sobre esta Terra.

O verão [inverno no hemisfério sul] será específico.
Portanto, se vocês não estão na Paz, as circunstâncias da vida vão levá-los à incerteza e ao medo.

Mas agora, efetivamente, até o último minuto, um ser humano pode viver a abertura do Coração.
Mas as circunstâncias exteriores que eram favoráveis, em todo caso, para vocês que estão nesse país, em relação aos outros lugares
da Terra, vão começar, também, a alterar-se por toda a parte sobre a Terra.

Portanto, as circunstâncias da vida serão mais difíceis, mesmo se são ilusórias, mas, se vocês são afetados, se
vocês não saíram da ilusão, aí, vocês terão mais dificuldade para sair.
Isso não quer dizer que vocês não poderão sair.

A resposta da Terra, porque é ela que decide, é diferente.
Portanto, vocês são tributários de eventos astronômicos e de eventos da Terra.
E tudo isso concorre para uma zona de elasticidade, digamos.
Mas vocês se dão conta por si mesmos.

Entre todos os seres despertos vocês observam que há cada vez mais dificuldades para manter uma atenção nas coisas
desse mundo.

Os delírios tornam-se cada vez mais importantes, mas não no sentido de sair dos trilhos, como vocês dizem, eu creio, mas, antes, de
não ter mais memória, porque vocês penetram, cada vez mais, uns e outros, nos espaços de Paz e de serenidade, de
dissolução.

Então, cada um em sua fase, mas é diferente.
É diferente para cada um, mas a tradução é que vocês estão cada vez menos presentes nesse mundo, mesmo se são capazes de ir
para a beleza, de extasiar-se diante de uma flor ou diante da magia, de qualquer modo, da vida.
Mas é perfeitamente o processo normal.

Como eu disse, a lagarta está tecendo o casulo e algumas tecem mais rapidamente do que outras.

Questão: por que foi necessário esperar 320.000 anos para desvendar a falsificação?

Então, aí, caro amigo, não foram esperados 320.000 anos, dado que a cada 50.000 anos havia tentativas que eram feitas, que foram
infrutíferas.

É muito difícil, sem recair na Dualidade, ao mesmo tempo estando na Unidade, na Luz, modificar os equilíbrios existentes
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num sistema solar, em sua totalidade.

Há ciclos astronômicos: o realinhamento com o Sol Central, com Alcyone, que vocês chamam a Onda Galáctica, a emissão
da Luz, irradiações gama vindas do fim remoto dos multiversos.

Tudo isso obedece a regras de propagação da Luz que são exatamente temporais.

Portanto, a Luz Unificada tenta, desde 320.000 anos.

Isso não se faz assim.

A prova: quantos seres humanos, atualmente sobre o planeta, vivem o Fogo do Coração?
E a cada 50.000 anos é cada vez mais difícil.
Mas isso terminou.

Questão: dado que isso jamais existiu, ninguém saberá que terminou.

E sim, é isso que é maravilhoso.

Todas as memórias chamadas da falsificação serão dissolvidas, exceto para alguns seres que, nessa matriz (não a vida
deles, com isso, ninguém tem nada o que fazer) desenvolveram certo número de interesses, em particular para os povos que se
estabeleceram na Liberdade Unificada, mas na 3ª Dimensão.

Há Terceiras Dimensões, como vocês sabem, que jamais foram falsificadas.
Estas podem vir recuperar memórias úteis no crescimento dos Universos nos Mundos Unificados.

Mas tudo o que é memorial, ligado às suas experiências (de sua pequena amiga, de seu marido, de sua mulher, de seus
filhos, dessa vida como de todas as vidas) vão dissolver-se.
O Espírito não se importa com isso.

Aqueles que tiverem memórias demasiado pesadas, que não se dissolverão, irão aos mundos chamados de 3ª Dimensão Unificada, e
isso, o tempo que a memória deles seja espanada e dissolvida inteiramente.

Questão: é correto fazer meditações para a Terra, para que tudo vá melhor?

Querer o bem, querer projetar a Luz sobre a Terra parece muito, muito bonito, isso parece muito, muito louvável.
Isso mantém a ilusão, isso mantém a matriz, do mesmo modo que fazer o mal.

A Unidade está além do bem e do mal.

Realizar o Si é Servir o mundo.

Querer colocar a Luz sobre o mundo é uma prova do ego e de poder, e é uma ilusão Luciferiana.
E toda a humanidade ligada espiritualmente aderiu, a maior parte do tempo, a esses conceitos e nutriu a matriz, infinitamente.

É verdade que é muito mais sedutor enviar a Luz do que palavrões a alguém, mas o resultado é exatamente o mesmo:
mantém a matriz.

Compreendam que a Unidade está além do bem e do mal, ou seja, transcende o bem e o mal.

Não há outro modo de sair da ilusão.

Querer, querer, quem é que quer?
É o ego.
O ego pertence à ilusão.

Quando você realiza o Si, você nada quer, uma vez que você é, e sua Presença transforma o mundo.

Aquele que está em sua caverna e que realiza a Unidade é mais útil ao mundo do que as correntes de orações, porque toda
oração é uma projeção exterior.

É preciso compreender que, em definitivo, enquanto vocês dão peso à ilusão, vocês a mantêm, vocês jogam o jogo da
Dualidade.

Qual é sua finalidade?
É muito difícil sair disso, porque, tanto ao nível social como ao nível familiar e como ao nível espiritual, vocês foram
condicionados a agir assim e todos, nós fomos condicionados assim.

Tudo será feito para afastá-lo do Si porque, se você realiza o Coração, você realiza o Si, você está no Samadhi.

Portanto, qual é o interesse de enviar a Luz, uma vez que você se tornou a Luz?
Nada há a projetar, uma vez que você é a Luz.

Questão: quer dizer que ter uma abordagem ecológica para o planeta para nada serve?



Sim: isso serve para manter a matriz.

Questão: isso significa que nada se tem mais a fazer, exceto realizar o Si?

Mas é o que nós dizemos a vocês desde sempre, é o que é dito desde milênios pelos seres que atingiram o verdadeiro Despertar.
O mundo não existe.

Portanto, enquanto vocês dão seus pensamentos ao mundo, vocês o mantêm.
Mas ele não existe.
É o ego que crê nisso, é o ego que desempenha um papel de papai, de mamãe, disso, daquilo.

Vocês não podem permanecer nesse mundo e sair desse mundo.
Cabe a vocês saber qual é sua finalidade, aí também.

Agora, como sempre foi dito pelos Arcanjos, será feito muito exatamente segundo sua Vibração.
Se vocês estão na vontade de bem, vocês continuarão a cultivar a vontade de bem, em outros lugares.

Não há julgamento de valor, é simplesmente conforme o que vocês creem.

Vocês vão, efetivamente, penetrar o que se chama a Criação espontânea.
Se vocês querem tornar-se um amendoim, vocês se tornarão um amendoim.

Questão: desenvolver esses estados Interiores e não mais ser atraído pelo exterior é correto? 

Perfeitamente.
Se não existe mais desejo algum exterior, você não nutre mais a matriz e você não nutre mais o ego.

Qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja o desejo, vocês vivem, todos, nesse momento, onde atrações ligadas à
matriz desaparecem.
Isso pode ser alimentar, pode ser social, pode ser afetivo, pode ser sexual, pouco importa.
Vocês estão, efetivamente, extraindo-se desse mundo.

De qualquer modo, vocês não têm escolha.

Como foi dito, é esse mundo que desaparece.
Portanto, se ele desaparece, como vocês querem permanecer?
É o princípio do choque da humanidade, de que lhes falava Sri Aurobindo: quando se lhes anuncia que vocês
vão morrer, a primeira etapa é a negação: «isso não é verdade».
O ego não pode morrer, é claro, todo o mundo sabe.
Portanto, ele vai negar, ele vai estar na negação total.

Depois, ele estará na raiva.
Depois, ele estará na negociação: «Não eu, não agora, mais tarde etc. ».
Mas todo ser humano passa por aí.

O único evento, se querem, importante, é que aí, isso não concerne a um ser humano que chega ao fim de vida, é toda a humanidade
que chega no fim de vida, da ilusão.

Vocês saem da morte e entram na Vida.
Mas, quando vocês foram tão habituados a considerar que esse lado do véu é a vida, bem, é claro, o desconhecido é chamado a
morte.

Mas é a Ressurreição, é a Ascensão que vocês vivem.
É muito importante compreender isso.

Questão: então, por que permanecer encarnado e manter atividades exteriores?
Caro amigo, você penetrou seu corpo de Estado de Ser?

Questão: sem dúvida sim, mas não em Consciência.

Aí está, todo o problema está aí.

Vocês têm, todos, um corpo de Existência, mas não têm dele a consciência, de momento, a maior parte.

Portanto, se vocês morrem, não acederão ao corpo de Estado de Ser, exceto aqueles que morrem em eventos de Ascensão coletivos,
que tocam os povos, atualmente, como lhes disse Maria.

Mas você pode muito bem dizer-se: «bom, para que serve isso que eu vivo, eu me ponho uma bala na cabeça», por exemplo.
Mas eu lhe garanto que você não irá ao seu corpo de Estado de Ser.
Você recomeçará na 3D Unificada.
É a Consciência que decide.

Questão: a Consciência da Estado de Ser é viver os alinhamentos sem ter vontade de voltar?

Não, é viajar no multidimensional, ir ao Sol, ir num outro planeta, num outro sistema solar.

Vocês têm a Consciência do Estado de Ser pelas Coroas Radiantes, pela Paz, pelo Samadhi, mas muitos de
vocês, mesmo se os laços foram retirados ao nível dos tornozelos, não penetram ainda conscientemente o corpo
de Estado de Ser.



Ora, a Ascensão é a penetração, consciente e total, no corpo de Estado de Ser, para estar seguro de nada deixar «atrás de si».
É esse processo de 'alquimia' que vocês vivem agora.
Isso foi chamado assim pelos Arcanjos, aliás.

Portanto, efetivamente, cada vez mais, vocês penetram estados de pré-dissolução, de Samadhi, de Paz, onde sua consciência comum
tende a apagar-se.
Mas o trabalho se realiza aqui, se vocês querem ser livres, realmente livres.

Questão: se se considera a natureza como uma forma de perfeição religada à Fonte... 

Inteiramente, mesmo na falsificação.

Questão: ... como então não interessar-se pela ecologia?

Porque você mantém a matriz.
Você, ser humano, você é falsificado.
A natureza não.

O que acontece quando você efetua um combate?
Você entra na Dualidade, você se opõe a algo.

Portanto, se você se opõe a algo, você mantém a Dualidade e, portanto, você não pode realizar o Si.

Você já viu um ser desperto e realizado no Si interessar-se por outra coisa do que pelo Si?
E falar da ecologia, por exemplo?

Vocês não poderão mudar o mundo do exterior, mesmo com os mais belos ideais, é uma Crença.

Agora, faça como você sente.
Você pode crer ou não crer, isso em nada mudará a verdade da matriz.
Ou seja, você nutre a matriz, ainda que isso seja mesmo pela vontade de bem, eu repito.

Há muitos, entre vocês que, aparentemente, não compreenderam o que é o fim de um mundo.
Há muitos, entre vocês, que não se lembram o que viveram na Atlântida.

A Terra passou dezenas de vezes por uma destruição total.
A natureza, não se preocupem com ela, ela se reconstitui sempre.
Numa outra Dimensão, desta vez, que é a 5ª Dimensão.
É uma «outra natureza», é outra Vibração.

Agora, é livre a você, se quer continuar a manter o bem, a querer lutar.
Qual é a sua finalidade?
Mas você não pode reivindicar o Si e a Luz e continuar a nutrir a matriz.

O que não quer dizer que não deva fazer nada, mas é preciso estar lúcido.
Qual é seu objetivo?
Qual é sua finalidade?
Tudo se define em relação a isso.

Mas, eu repito: aquele que realiza o Si, não importa em que local no mundo, sozinho, ele serve, ama e irradia muito mais do
que aquele que luta, mesmo por uma causa nobre.
É demasiado tarde.
O ciclo terminou.

Questão: à noite, quando eu olho o Sol, o espaço preenche-se de Luz branca.

Sim, é a Luz Adamantina e a Vibração do Sol.
Você sai do espaço-tempo linear e penetra a 5ª Dimensão, aqui, presentemente, porque o corpo de Estado de Ser, junto a você, está
totalmente constituído.
Portanto, você vai, primeiro, ver o Sol em sua nova Vibração, o Sol azul e, em seguida, isso se transforma em branco, ou seja, a Luz
não vem mais do Sol.

Nos Mundos Unificados a Luz está por toda a parte, ela não vem de um centro preciso.
É exatamente isso que você vive.

Questão: se se pode nutrir a falsificação, pode-se, igualmente, nutrir a Unidade?

Ela não se nutre, a Unidade, ela se encontra realizando o Si, ou seja, instalando-se no Aqui e Agora, não mais ser afetado pelo que
quer que seja de exterior, uma vez que o exterior e o Interior não existem.
É uma etapa muito específica da dissolução na Unidade, a realização do Si.

A partir daquele momento, você pode levar sua vida, mesmo no exterior desse mundo, ir amar uma árvore, ir
colher uma flor e ser sensível à beleza, é claro.
Isso se junta à questão precedente: «qual é a finalidade e o objetivo?».
Não se enganem de finalidade e de objetivo.
Realizem o Si, Amem, Irradiem e, depois, façam o que quiserem.



Mas não o inverso.

Questão: por que há flutuações: acesso ao Estado de Ser, depois nada mais? 

É normal.
Há flutuações: vocês sobem, vocês descem, vocês sobem e vocês descem.
Aliás, mesmo a personalidade evolui assim.
Apenas o ser que toca, inteiramente, a dissolução, ou seja, que chega ao penúltimo Samadhi é que, naquele momento, está
estabilizado, quase totalmente, a cada respiração de sua vida, na Unidade.

Questão: continuar uma atividade profissional é nutrir a matriz?

Cara amiga, cada caso é diferente.
Se você nada tem para comer, se é sozinha, você é, efetivamente, obrigada a trabalhar, não?

Ou então você se torna como o que dizia Cristo: «Será que o pássaro se preocupa com o que vai comer
amanhã?».

Se você tem total confiança na Unidade, se não existe em você qualquer medo real, naquele momento, a Vida colocará sempre em seu
caminho o que é necessário para o estabelecimento de sua Unidade.

Mas como se pode dizer, há o macaco que tem o amendoim no frasco.
É preciso soltar os amendoins do frasco para tirar a mão dali.
Não é possível de outro modo.

Não é: «faço a tentativa para ver».
É: «eu me abandono à Luz e vivo a Luz» ou «eu não me abandono à Luz».

Se você tem medo, continue seu trabalho.
Não pode haver meia-medida em relação à Unidade.

Há os que estão na Unidade e que podem continuar a trabalhar.
Há outros, para quem o trabalho é um obstáculo à Unidade.
Mas é um obstáculo ilusório.

Eu repito: tudo depende de sua qualidade e da realidade de seu Abandono à Luz.
É aí onde se vê a diferença.

Como dizia São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».

Quer dizer que há muitas pessoas que se nutriram da Luz, mas que nutriram o próprio ego: isso se chama o ego espiritual.

O que vocês vão viver, agora, a partir do mês de junho e durante este verão [inverno no hemisfério sul], vocês serão capazes de ver se
estão realmente abandonados à Luz ou não.
É isso o que vocês viverão.
Isso se chama realizar o Abandono à Luz, simplesmente.

Quando é intelectual, isso não vale um amendoim.
Agora, solte os amendoins, tire a mão do frasco e você verá que o que eu digo é verdadeiro.
Mas eu não posso fazê-lo, eu repito, em seu lugar.

Questão: o fato de não ter dado esse passo pode obstruir o acesso ao Estado de Ser?

Inteiramente.

Questão: paradoxalmente, ter um acesso ao Estado de Ser não poderia facilitar esse passo a dar?

Isso não funciona assim.
Isso não pode funcionar assim.

O acesso ao Coração, então, é preciso passar pela Crucificação e pela Ressurreição.

Enquanto vocês não estão abandonados, inteiramente, à Luz, a Luz não pode tomar posse de vocês.
É impossível de outro modo.

O último passo, vocês cruzam ou vocês não o cruzam.

No que você diz, você desejaria: «dê-me a certeza que depois, se lá há realmente algo, dê-me a certeza que depois, eu vou estar bem
e, aí, ok, eu aceito soltar tudo».
Isso não funciona assim.
Sem isso, não é mais o Abandono à Luz, é o medo.

Questão: há uma relação entre as alergias alimentares e tender a não mais comer? 

Perfeitamente, seu corpo rejeita algumas coisas.
Portanto, se apareceu assim, brutalmente, é que há uma razão, é que seu corpo de Existência tem necessidade, para desenvolver-se,
de não mais absorver isso ou aquilo.



Teoricamente, quando o corpo lhes diz: «eu me tornei alérgico a isso», o que isso quer dizer?
Que esse tipo de alimento (não é uma doença, ou então vocês estão ainda na Dualidade) não é mais necessário e
pode ser um obstáculo ao seu Estado de Ser.

Questão: é possível, por toda parte, viver no Si e ascensionar? 

É verdade que as Vibrações, atualmente, a Luz Vibral, penetra tudo.
Mas, apesar de tudo, enquanto vocês não realizaram, inteiramente, o Si, vocês estão, efetivamente, sujeitos às energias do ambiente.

É uma realidade para vocês, pelo momento, e é certo que é mais fácil realizar o Si no fundo de uma caverna do que em Nova Iorque.

Mas, no absoluto, vocês deveriam poder efetuar, com a mesma Vibração, o mesmo trabalho, onde quer que vocês estejam.

Mas a realidade prática, pelo momento, demonstra-lhes que isso não é sempre verdadeiro.
Mas isso deve tornar-se uma verdade, já em conceito e em ideia.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve, com todo o meu Amor.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

***

Questão: qual é a diferença entre corpo de Estado de Ser e Merkabah?

A Merkabah é um veículo interdimensional que lhes permite juntar-se ao corpo de Estado de Ser (*).
O corpo de Estado de Ser não é uma Merkabah.

O seu corpo de Estado de Ser é em função da Dimensão da qual vocês são «originários».
Nos Mundos Unificados, vocês podem viajar em todas as Dimensões, mas vocês têm, como dizer..., uma

Dimensão de predileção.
É uma Dimensão onde vocês ficam melhor.

Então, não há mais elevada.
Quando se está nos Mundos Unificados, quer vocês estejam na 5ª, na 11ª, na 18ª, há apenas relativamente

pouca importância.
Mas, conforme vocês se estabelecem (se pudermos dizer assim, mas não é completamente assim), segundo
a sua Dimensão de predileção, o seu corpo de Estado de Ser pode ser um corpo de Luz, um corpo de Silício

ou Cristalino, um corpo de Diamante, etc., etc..
Conforme a Dimensão, os corpos são profundamente diferentes, mas, quando vocês viajam de uma Dimensão

à outra, o seu corpo de Estado de Ser muda de forma e muda de Vibração.
Portanto, o corpo de Estado de Ser nada tem a ver com a Merkabah.

A Merkabah é uma ponte interdimensional, com uma forma precisa, que corresponde à junção que permite,
justamente, extraí-los desta Dimensão onde nós todos estivemos confinados.

Existe, aliás, como vocês sabem, uma Merkabah interdimensional coletiva que é, de algum modo, o veículo de
Estado de Ser da humanidade desperta, que tem a forma de um pássaro, de uma Pomba.

Mas é a única estrutura que não é geométrica, como o que chamamos de estrutura Merkabah que, ela, é
individual, correspondendo, se quiserem, a uma espécie de alquimia que se faz quando todos os seus corpos

estão despertados, a Coroa Radiante da cabeça está despertada e o Bindu está despertado.
Naquele momento, no nível do Bindu (que é um ponto de Luz, uma Fonte de Cristal, se preferirem), vai

aglomerar-se certo número de Partículas Adamantinas que vão arranjar-se segundo a forma
denominada Merkabah e que gira em si mesma.
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Podemos dizer também que a Merkabah é a reversão do Cubo.
Mas não é o veículo de Estado de Ser.

É o veículo que lhes permite efetuar a transição desse corpo físico limitado ao seu corpo de Estado de Ser.
Mas ela é ativada assim que os Novos Corpos estiverem ativos, assim que a Coroa Radiante da Cabeça estiver

ativa.
Não é uma decisão que vai ativá-la.

É uma Vibração.
É necessário mantê-la, é o que vocês fazem quando trabalham na Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês trabalham também no reforço da sua Merkabah.
A Merkabah é mais ou menos iluminada, se pudermos dizer assim, e, da qualidade dessa iluminação, irá

decorrer a facilidade da sua passagem no Estado de Ser, ou não.

***

Questão: há uma diferença entre o Fogo do Coração e o Fogo do Espírito?

O Fogo do Coração é específico do ser humano na encarnação.
Ele é o retransmissor de KI-RIS-TI, ou seja, do Filho Ardente do Sol.

O Fogo do Espírito não está limitado a este sistema solar, ele é onipresente, é o Fogo da Criação que se
apresenta por toda a parte.

A especificação do Fogo do Espírito, no ser humano, nesse sistema solar, chama-se Fogo do Coração.
Não há mesmo, como dizer..., a mesma dinâmica, digamos.

O Fogo do Coração é percebido no Coração.
O Fogo do Espírito manifesta-se pelas Partículas Adamantinas que circulam, não somente sobre as novas

novas dos Novos Corpos, mas sobre o conjunto da estrutura física.
Se preferirem, o Fogo do Espírito é também, em uma certa medida, o Espírito Santo.

***

Questão: de olhos fechados, eu vejo silhuetas luminosas. Isso vem do Astral?

Não, absolutamente não.
A partir do momento em que a Coroa Radiante estiver desperta, a partir do instante em que os pontos IM e IS

Vibrarem, o ‘3º olho’ não existe mais.
Portanto, não é possível ter percepções do Astral, a menos que se queira, conscientemente.

Portanto, o que se manifesta, naquele momento, nada mais tem a ver com o confinamento matricial ou com a
visão astral do 3º olho.

Agora, no início da ativação da Coroa da cabeça e das Estrelas, alguns começavam a perceber, por exemplo,
rostos que desfilavam.

Eram os rostos das suas encarnações passadas.
Agora, como o corpo causal planetário está sendo grelhado, vocês têm cada vez menos possibilidade de ver

isso e, frequentemente, é substituído, ou pelas suas linhagens, ou, efetivamente, pela visão das outras
Dimensões, para além do Astral.

A diferença é fundamental.
O que está Unificado, ou seja, essas formas de Consciência, são da Luz que está no interior da forma,

enquanto no Mundo Astral não há Luz no interior.
Há uma luz que é denominada uma irradiação exterior.

Portanto, é muito simples diferenciar.
Nos Mundos Unificados, a Luz não está fora, ela é a própria constituição das Consciências.

***

Questão: ao que correspondem essas silhuetas?

Depende da forma delas.
Geralmente, em todas as Dimensões, até a 18ª Dimensão, há um antropomorfismo, portanto, os seres

aparecem como véus de cor, longilíneos e alongados.
Os Guias azuis de Sirius aparecem, por exemplo, sob uma forma, aproximadamente, digamos, de 2,40 metros,



3 metros, para vocês.
Mas é uma imagem, é claro.

Como um manto azul que é colocado, o que seria equivalente a uma cabeça de cor azul.
Agora, os Arcanjos também podem se apresentar sob essa forma intermediária.

Mas, em todo caso, são Seres de Luz.

***

Questão: no alinhamento ou nos protocolos, eu tenho imagens que desfilam, e isso me perturba.

Eu não penso que isso possa perturbar.
Efetivamente, são restos da abertura do que foi chamado de 3º olho.

É preciso, sistematicamente, eliminar as imagens estruturadas dessa natureza, sobretudo quando são cenas da
vida, é claro.

Por exemplo, centrando-se nos pontos CLAREZA e PRECISÃO.
Isso vai, instantaneamente, dissolver as imagens ligadas ao Astral e ao 3º olho.

***

Questão: antes, eu sentia todas as Estrelas e, hoje, não as sinto mais.

É preciso voltar a revelar, simplesmente, a Coroa Radiante da cabeça.
Centrando-se, em consciência, sobre os pontos da cabeça e também fazendo como ANAEL e MARIA

disseram, fusionar as energias da cabeça com o Coração.
Mas é normal: quando as Estrelas se abrem, não há mais visão ligada ao 3º olho.

Todas as manifestações ligadas ao 3º olho desaparecem.
Por outro lado, as Estrelas, na fase intermediária, podem efetivamente desaparecer de Vibração, porque há

outros circuitos que se ativam no nível das costas e no nível do Coração.
Naquele momento, a percepção das Estrelas vai desaparecer e a faixa forma-se de novo no nível do 3º olho.

Mas não é grave.
Mas, em todo caso, é preciso evitar permanecer no nível dessas imagens, é claro, que confinam no nível do 3º

olho e, portanto, centrar-se sobre os pontos CLAREZA e PRECISÃO.

***

Questão: isso significa que esta evolução é normal assim que o Fogo do Coração aparece?

Sim.
Se o Fogo do Coração aparecer, naquele momento é ele que vai tomar mais importância, a um dado momento.

Depois, obviamente, quando há o Despertar da Kundalini, é diferente, e eu creio, aliás, que MA ANANDA
MOYI revelou-lhes que, a um dado momento, tudo isso desaparece, porque a Consciência não está mais

centrada nem na Coroa da cabeça, nem na Coroa do Coração, nem no sacro, mas a Consciência está por toda
a parte.

Portanto, tudo isso vocês vivem nos arranjos, eu diria, de tempo, em um timing que é diferente para cada um.
E o mais importante, obviamente, a Coroa Radiante da cabeça, está aí onde há a Cruz da Redenção.

Mas, quando as Cruzes Mutáveis estiverem na ativação total, naquele momento, é mais fácil descer e viver o
Fogo do Coração.

E o Fogo do Coração vai, literalmente, aspirar toda a energia que está presente no nível das Estrelas.

***

Questão: quando se tem uma subida da Kundalini com calor no peito e na cabeça, isso significa que
as três Lareiras estão acesas?

Em geral, sim.
Nos tempos antigos, ou seja, antes da descida do Espírito Santo, não.

Porque não havia possibilidade de abrir o Fogo do Coração, era muito raro.



Aliás, alguns seres viveram essa abertura, pelo Sol ou pelos Seres de Fogo, os Serafim, ou por MIGUEL, que,
às vezes, vinham perfurar o Coração.

Mais frequentemente era o Despertar da Kundalini que ocorria, de maneira isolada.
Atualmente, o Despertar da Kundalini ocorre em um processo dinâmico no qual o Espírito Santo desceu até o

nível do sacro, portanto, efetivamente, quando a Kundalini volta a subir, há Fogo no peito e na cabeça.

***

Questão: quando sentimos calor no nível do Coração, mas não a Vibração...

Isso quer dizer o quê?
Que a Coroa Radiante do Coração elevou-se e que se transformou em Fogo do Coração.
Efetivamente, naquele momento, é um Fogo e não é mais, de modo algum, uma Vibração.

Mas é o mesmo processo, é a mesma coisa.
Simplesmente, o nível Vibratório, o nível de Consciência que é alcançado não é o mesmo.

Não são as mesmas estruturas.
O chacra do Coração não é a Coroa Radiante do Coração.

A Coroa Radiante do Coração resulta no Fogo do Coração, que é sentido em todo o peito, com, por vezes,
pressões que podem manifestar-se no nível dos pontos ER e dos chacras de Enraizamento da alma e do

Espírito.
Mas, efetivamente, não é mais uma Vibração, é, de preferência, um formigamento de tipo calor, é o que se

chama de Fogo do Coração.

***

Questão: e quando jamais se passou pela fase da Vibração?

É que isso ocorreu muito rapidamente.

***

Questão: poderia especificar as diferentes origens da Onda Galáctica atual?

É preciso esclarecer a questão.
Como sabem, o Sistema Solar gira, como todos os sistemas solares e todos os Universos, ao redor de um

centro.
E vocês voltam a passar, periodicamente, por esse centro, que chamamos de Centro Galáctico, que emite uma

radiação gama muito específica, que foi chamada, eu creio, de anel de fótons ou de cinturão de fótons.
Portanto, é a Onda Galáctica que re-energiza a conexão com a Luz Vibral.

É isso que foi cortado pelos, como dizer..., pelos maus rapazes que isolaram, cortaram e impediram que o
cinturão de fótons e a irradiação do Sol Central desempenhassem sua função, voltando a fechar o espaço-

tempo por turbilhões específicos.
Portanto, as Ondas Galácticas correspondem a uma radiação.

Essa radiação, devido ao confinamento desse Sistema Solar como de outros sistemas solares, era apenas
cíclica e não permanente.

A radiação era concentrada em uma faixa de espaço-tempo muito específica, na qual esse Sistema Solar
passava a cada 26.000 anos.

Mas, enquanto isso, como havia forças contrárias à Luz, digamos, que voltavam a fechar o espaço-tempo a
cada 4.000, 5.000 anos, bem, a Luz não podia fazer o trabalho dela.

***

Questão: qual é o papel de Sirius na evolução atual?

Então, o núcleo central desta Terra é um núcleo cristalino que vem de Sirius, porque a Criação de carbono
livre, em meio a este Universo, foi o feito dos Mestres geneticistas de Sirius.

MARIA, os povos Delfinoides que vinham de Sirius, modelaram a Criação de carbono na qual Espíritos livres
puderam experimentar uma forma específica, que era a forma de carbono.



Portanto, a Terra está ligada, pelo seu núcleo central, a Sirius, que é o Sol Central desta galáxia.
Mas Alcyone é o Sol Central do conjunto das galáxias, é a FONTE.

A radiação de Sirius está ligada a Sirius A e B, que estão ligados aos Mestres geneticistas, aos Golfinhos, e
que estão ligados, sobretudo, à Luz azul.

A Fusão dos Éteres, que acontece nesse momento, foi iniciada pela irradiação do Espírito Santo, de cor azul,
que se derrama sobre a Terra desde 1984.

A Luz branca que vem de Alcyone, ou seja, do Sol Central das galáxias, a famosa Onda Galáctica, está se
revelando.

É o centro de todas as galáxias.
Portanto, cada planeta, qualquer que seja a sua Dimensão, cada Sistema Solar está ligado a uma série de

ressonâncias Vibratórias.
À FONTE, sistematicamente, é obrigatório.

Se não, isso não poderia ser criado, quaisquer que sejam as Dimensões.
Em seguida, é ligado a uma série de elementos que eu chamaria de intermediários, que são ligados, entre

outros, aos Hayoth Ha Kodesh e também ao que se chama de Civilização dos Triângulos, que sustentam os
mundos.

Em seguida, uma Criação pode estender-se sobre estruturas desconhecidas, onde semeaduras de Vida são
realizadas através de cristais vindos de Sirius ou de outros lugares, aliás.

E, além disso, formas de vida livre, de Consciência, podem vir experimentar, ao mesmo tempo permanecendo
livres, um corpo específico em uma Dimensão, e voltar a partir, quando ela quiser.

***

Questão: ao que correspondem três cores do arco-íris vistas nas nuvens, sem o fenômeno de
refração do Sol?

Oh, é simplesmente a revelação da Luz.
Isso lhes foi dito desde muito tempo, por MIGUEL, já durante os Casamentos Celestes.

Vocês constataram fenômenos de difração ou de refração de Luz, em faixas precisas de cores no Céu.
É o que acontece, por exemplo, quando vai acontecer um tremor de Terra.

É o que acontece quando há um derramamento de Luz.
Quando isso ocorre de dia, vocês não veem a Luz branca, porque vocês estão em um Éter rarefeito, coisa que

vocês veem ao cair da tarde e à noite.
Por outro lado, de dia, isso dá fenômenos coloridos de irisação, que estão ligados a esses processos de

descida de Partículas Adamantinas.
É um processo de ‘revelação da Luz’.

***

Questão: o que se denomina cor de alma?

A cor de alma é o que permite dar uma tonalidade e uma polaridade da alma em encarnação nesse mundo.
São níveis nos quais trabalha a alma para tentar elevar-se de novo no Espírito, simplesmente.

Portanto, há uma Vibração colorida, que é específica de uma atribuição de função da alma, simplesmente.
Mas isso não tem qualquer importância, na medida em que a alma for varrida e vocês se elevarem de novo no

Espírito.

***

Questão: ao que corresponde a visão fugaz de pontos estrelados, azuis ou dourados?

Então, geralmente são percepções ligadas à Visão Etérea e, sobretudo, ao fato de que a Consciência começa
a passar à nova Dimensão.

Alguns de vocês vão começar a perceber o novo Sol, a nova Terra, os novos Céus, que nada têm a ver com o
que vocês veem.

Por exemplo, o Sol está cada vez mais branco, isso vocês sabem, é o que prepara a transformação dele em
super gigante vermelho.

Mas alguns, olhando o Sol, não o veem branco, eles o veem azul.
É o novo Sol, o Sol azul da 5ª Dimensão.



***

Questão: pode-se olhar o Sol sem fazer mal aos olhos?

Vai depender da sua visão Etérea estar ativada.
Vai depender do 12º corpo ter se fundido com o 11º e o 10º.

Nesse caso, sim, não há risco algum.
Antes, é muito perigoso.

***

Questão: ao que correspondem agulhadas nos e sobre os ouvidos, sobretudo à esquerda?

Está ligado à ativação do 10º corpo e do 12º corpo, mas não necessariamente do 11º.
Geralmente, está ligado ao Antakarana, ao Cordão Celeste ou à ampola da clariaudição.

É necessário pôr um pouco de óleo.
Não é um gracejo, quando eu digo óleo, óleo de amêndoas doce, para suavizar a rotação do chacra.

Como vocês chamam isso? Em um cotonete.
Há um processo que existia, na época, que existe ainda, que se denomina unção dos chacras.

A unção dos chacras tem uma função essencial: permitir aos chacras girarem sem atrito.
E vocês sabem que há manifestações de Fogo, agora, que são muito importantes, seja no nível do chacra do

Coração e, sobretudo, no nível do Fogo do Coração, que está além do chacra do Coração ou no nível, por
exemplo, como você descreveu, da ampola da clariaudição que pode dar, até mesmo, escamação nos

ouvidos.
É preciso pôr óleo de amêndoas doce, para que isso gire mais facilmente.

***

Questão: eu não sinto mais a respiração do Coração, ao passo que essa zona está ativa. O que
fazer?

Isso quer dizer que o Fogo do Coração nasceu.
Uma vez que nasceu, você pode, efetivamente, «reconectar-se» com a respiração do Coração, mas é, de

qualquer modo, mais vantajoso conectar-se no Fogo do Coração, porque o Fogo do Coração reflete o Fogo do
Espírito, nesse nível.

O processo de passagem da respiração normal à respiração do Coração são os primeiros movimentos que
permitem aceder ao Fogo do Coração.

Portanto, não vejo muito interesse nisso.
Desde que o Fogo do Coração nasceu, é preciso beneficiar-se do Fogo do Coração.

***

Questão: quando de períodos de alinhamento, é preciso estimular a apneia durante a exalação?

Sim.
Há alguns que vivem pausas respiratórias muito longas, mesmo durante os períodos de alinhamento, ou que

passam diretamente na respiração do Coração ou no Fogo do Coração.
Naqueles momentos, a respiração, efetivamente, torna-se extremamente lenta, espontaneamente.

Vocês são nutridos pelas Partículas Adamantinas e são oxigenados, também, pelas Partículas Adamantinas.

***

Questão: como explicar as curas por práticas energéticas que recorrem à Luz Etérea?

Isso é porque qualquer energia eletromagnética pode curar, muito mais facilmente do que a Luz Vibral, aliás.



Uma doença, qualquer que seja, está ligada a um desequilíbrio Etéreo.
Portanto, se vocês voltarem a modificar as forças Etéreas, vocês vão curar.

Mas não é a Luz Vibral.
Aliás, a Luz Vibral, ela os envia para onde?

À Luz.
Portanto, ela os cura definitivamente.

A Luz Etérea falsificada os mantém na ilusão.
É simples, no entanto.

Apenas o mental humano é que crê que ele está na Luz, porque ele está em boa saúde aqui.
Como dizia Irmão K: «Vocês sabem, não é uma prova de boa saúde ficar bem em uma sociedade tão doente».

Ele tinha toda razão.
Se vocês estivessem em concordância total com a Unidade, vocês deveriam estar extremamente doentes por

viverem nesse mundo.
Portanto, vejam vocês, os mecanismos mentais se invertem.
É claro, quando se é terapeuta, restabelece-se um equilíbrio.

É claro que isso trata.
Isso trata, restabelecendo um equilíbrio na matriz.

Mas a verdadeira cura é sair da matriz, definitivamente, se possível.
Agora, depois, vocês façam como quiserem, hein?

Tudo o que trabalha nas forças Etéreas vai restabelecer um equilíbrio na matriz.
Em última análise, todas as energias Etéreas são em função de uma ‘vontade’, de uma percepção, que stá

ligada ao quê?
À percepção do Etéreo.

A percepção do Etéreo vem de onde?
Ela não vem do Coração, ela vem do segundo chacra e do terceiro chacra.

Não é porque vocês percebem a Energia ou porque vocês mobilizam a Energia que vocês estão,
necessariamente, no Coração.

Aliás, se vocês estiverem no Coração, vocês não podem mais mobilizar as Energias.
É a Luz que age, é a Graça, que não tem necessidade da sua vontade, nem de qualquer intenção de querer

curar o que quer que seja.
Agora, é claro, eu não disse que era «negativo» servir-se das forças Etéreas, mas, indiscutivelmente, isso faz

parte de uma ação de tipo Dual e não Unitário.
Isso vai muito longe, no nível filosófico, digamos, porque, necessariamente, estudar as Energias é

extraordinário.
Compreender as Energias é extraordinário.

Mas, assim que houver uma ação terapêutica, então, é claro, todos os terapeutas vão dizer: é o Coração.
Não.

A maior parte dos terapeutas, quaisquer que sejam, mesmo se o fazem de bom coração, e eu não o nego,
estão, necessariamente, basicamente, no nível do que se chamam de Salvadores, fundamentalmente.

Porque, através da cura do outro, o que é que se busca, quando se é terapeuta?
Curar-se a si mesmo, é claro.

Se nada há a curar em si, e há pessoas assim, não há razão alguma para trabalhar no Etéreo.
Não há razão alguma para compreender um desequilíbrio.

Agora, eu repito, atenção: há seres que devem, de qualquer modo, persistir, ao mesmo tempo tendo aberto o
Coração, no papel de terapeuta, justamente porque eles têm o Coração aberto.

Mas, naquele caso, bem, o «exercício» vai se transformar.
E a pessoa que age vai compreender que não é ela que age.

Ela vai deixar a Luz agir: a Luz Vibral, e não mais Etérea.

***

Questão: eu tenho a intenção, quando acompanho o outro, de deixar trabalhar a Luz. Não estou
iludindo a mim mesma e, consequentemente, de preferência, na posição de salvadora?

Então, cara amiga, é muito simples: se é a Luz que age, naquele momento, diga.
Mas se é a Luz que age, isso quer dizer que você, você nada faz.

Se você, você fizer algo, não é mais a Luz que age, mesmo se você recebeu a Luz.
Se você pede à Luz para curar algo, não é mais a Luz Vibral, é a Luz Etérea.



CRISTO dizia, efetivamente, quando ele fazia seus milagres, que ele nada fazia, que era o Pai que agia, ou
então, que era a Graça que havia agido.

Portanto, tudo depende da intenção porque, a partir do momento em que você receber a Luz, realmente, pelo
chacra coronal ou pelo chacra do Coração, e você utilizar essa Luz em uma ‘vontade’ de curar, naquele

momento, a Luz Vibral não é mais a Luz Vibral.
A Luz Vibral é a Graça, portanto, você pode estar, aí, na presença, você pode, como você diz, chamar a Luz,

mas você não tem necessidade de chamá-la, uma vez que ela está aí.
Portanto, se ela estiver aí, ela vai agir, por ela mesma, sobre o que ela deve agir na pessoa.

É o que se chama, naquele momento, tornar-se um taumaturgo.
Isso nada mais tem a ver com um salvador.

É o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Há necessidade de terapeutas e há necessidade, ainda, de salvadores.

Há tantas vítimas sobre a Terra!
Há 90% de vítimas, ainda.

Agora, é muito simples: a partir do momento em que sua vida começar a ser dirigida pela Luz, e não mais pela
personalidade, o que acontece?

A Inteligência da Luz vai fazer a faxina.
Se vocês estivessem em um caminho que não fosse correto para vocês, em relação à Luz, a Luz iria limpar

tudo isso.
Há, por exemplo, terapeutas que vão se encontrar sem mais ninguém e, outros, ao contrário, que vão se

encontrar, com a Luz, com ainda mais pessoas.
É sempre o mesmo princípio: deixem a Graça agir.

Se a Graça agir, ela irá agir sempre para o que é bom para vocês.
E muitos terapeutas vão se encontrar sem mais ninguém e muitos terapeutas vão se encontrar com um mundo

sobrecarregado.
Mas ambos vivem a Luz, no início.

Simplesmente, para um, será necessário, para viver a sua Luz ainda mais profundamente, consagrar-se a outra
coisa e, para outros, eles poderão viver o Abandono à Luz e ainda mais Luz «agindo».

Mas, naquele momento, as práticas transformam-se.
Não há regra geral, cada caso é diferente.

***

Questão: abençoar alguém ou abençoar os seres dos elementos é uma prática atual?

Isso depende de com o que é feita a bênção.
Ela pode ser feita com o ego, como com o Coração.
Aí também, isso depende da pessoa que abençoa.

Eu não posso dar um parecer para a bênção.
Eu abençoava meus alimentos, sempre.

E, às vezes, davam-me de comer algo que eu não comia habitualmente.
Eu abençoava e aquilo se transformava.

Atualmente, se vocês estiverem no Fogo do Coração, se vocês estiverem na Luz, no nível de uma das Coroas,
tudo o que vocês fazem é abençoado.

***

Questão: abençoar pessoas que não querem a Luz é contrário à Luz?

Totalmente.
Você não pode impor a Luz para um ser ou para você.

Querer apor a Luz sobre alguém que não a quer, é um ato Dual por essência e, aliás, a maior parte dos
trabalhos ditos de luz falsificada insiste na noção de pôr a luz por toda a parte.

É uma vontade egotista, uma vontade Luciferiana, porque isso mantém a Dualidade, porque isso faz intervir a
‘vontade’.

É a sua inteligência humana que age, e não a Inteligência da Luz.
Se vocês vivem o Fogo do Coração, vivam o Fogo do Coração.

Naquele momento, vocês servem à humanidade toda, inteira, e ao conjunto dos sistemas solares, porque o seu
Coração está aberto e porque ele está no Fogo ou na Vibração.



Todo o resto é apenas projeção do ego, sobretudo agora, em que a Luz está aí, à profusão.
É verdade que isso obriga a rever um pouco os mecanismos de pensamento habituais, não é?

Isso não quer dizer que é preciso ser indiferente ou desviar-se daquele que lhes pede ajuda, atenção!
Eu disse, simplesmente, que a Luz age por ela mesma.

Se o seu Coração estiver desperto, se a Coroa Radiante do Coração, da cabeça Vibrarem ou estiverem no
Fogo, vocês sequer têm necessidade de se preocupar: a Luz irá para onde ela deve ir, por ela mesma.

Porque, se vocês fizerem isso, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que o seu mental vai querer tomar o controle da Luz, em algo que se chama ‘vontade de bem’.

Mas a vontade de bem não é melhor nem pior do que a vontade de mal.
Ela mantém a matriz, mas não permite ir à Luz.

E eu disse: «Amar é Irradiar, servir, é Irradiar a Luz Vibral».
Mas ela irradia sozinha, assim que vocês estiverem abertos.

***

Questão: como saber se as minhas Coroas da Cabeça e do Coração estão ativas?

Não é algo que se sabe, é algo que se percebe.
A Vibração está presente, o Fogo está presente, ou não.

Não é um mecanismo intelectual, é um mecanismo Vibratório, perceptual.
É um mecanismo de Fogo.

Vocês sentem a Vibração, vocês sentem o Fogo, ou vocês não o sentem.
É como as pessoas, por exemplo, que falam de Coração: «eu tenho bom coração».

Sim, de acordo, é fácil ter bom coração, mas não é porque vocês têm bom coração que o Coração está aberto.
Um Coração aberto é um Coração, ou que Vibra, ou que tem o Fogo.

Sem isso, o Coração não está aberto, se não houver percepção alguma.
Como é que o Coração poderia estar aberto sem dar percepção?

O Coração aberto não é uma visão da imaginação, não é uma atitude mental, não é um comportamento
amoroso, é o Fogo do Coração ou a Vibração do Coração.

Portanto, a partir daquele momento, a questão não se coloca mais, uma vez que, quando o Coração está
aberto, o que acontece?
Vocês estão na Alegria.

O medo se elimina.
Portanto, é um conjunto de sinais que são completamente reais, não é uma visão da imaginação ou do mental.

É como se vocês me perguntassem, em outro nível, você tem um braço?
E eu me perguntaria: «Como saber se tenho um braço?».

Falar do Coração não é o Coração.
Nós sempre dissemos que o Coração e o chacra do Coração, quando se abrem, dão uma Vibração, dão a

Alegria, dão a Paz, dão o Samadhi.
Se nada houver tudo isso, como é que o Coração poderia estar aberto?

A Vibração tem um efeito real sobre a Consciência, uma vez que é a Consciência.

***

Questão: as pessoas ficam frequentemente doentes, tentando a todo custo manter a saúde. Isso
deve criar bloqueios.

Perfeitamente.
E então?

O melhor modo de viver a saúde é estar na Luz, porque, quando você está na Unidade, você não é mais esse
corpo.

Enquanto você estiver identificado, inteiramente, a esse corpo, obviamente, você não pode estar na saúde.
É o próprio princípio da Dualidade.

A doença é uma Crença, a doença é uma ilusão, para aquele que está na Unidade, não para aquele que está na
Dualidade e que a vive, é claro.

Como é que algo que é ilusório poderia ser ainda mais ilusório ficando doente?
Vocês foram e nós fomos habituados, nesse mundo, a funcionar segundo as leis de ação/reação.

Portanto, a doença faz parte disso.



Portanto, quanto ao problema da saúde, como você disse tão bem, há pessoas que ficam doentes querendo
estar em boa saúde, e o que é que acontece com elas?

Em geral, elas ficam doentes, é claro, é lógico.
Já que elas pensam na Dualidade: eu quero evitar a doença, portanto, eu vou comer saudavelmente, eu vou

evitar isso, eu vou evitar aquilo... e, sistematicamente, o que acontece com elas?
Elas ficam doentes, porque pensam na doença, obviamente.

Uma vez que, assim que você quiser manter a saúde, fica já subentendido que há a possibilidade de estar
doente.

É muito, muito sutil, mas é a estrita Verdade.

***

Questão: se nos Mundos Unificados uma doação se exprime, ela o poderia também na matriz?

Nos Mundos Unificados?
Nos Mundos Unificados não há doação, vocês são a doação.

Apenas nesse mundo é que pode existir uma doação.
Nos mundos Livres, vocês não estão limitados a uma doação, uma vez que são livres.

Uma doação é algo que se observa, justamente porque todo o resto não é doação.
Mas, quando vocês estiverem, vocês mesmos, nos Mundos Unificados, não há mais barreira, não há mais

limite, não há mais nada.
Portanto, vocês têm todos os dons.

Mas os dons não lhes servem para nada, uma vez que a Luz lhes dá Tudo.

***

Questão: isso já pode se exprimir nesta Dimensão, antes da transição?

Sim, é claro.

***

Questão: caso se sinta um impulso para uma capacidade específica, é correto começar a
desenvolvê-la agora?

É diferente para cada ser, não há resposta absoluta.
É preciso, efetivamente, analisar e ser transparente você mesmo.

Se for transparente, o que isso quer dizer?
Essa predisposição vai manifestar-se de maneira espontânea.

Não há que buscar, não há que impor, isso se faz naturalmente, pela ação da Luz.
Enquanto houver algo de subjacente, o salvador, por exemplo, isso vai querer impor-se do exterior, e isso não

é mais natural, nesses casos.

***

Questão: como diferenciar um processo da Unidade de um processo de identificação?

Oh, é muito simples.
O ser que vive a Unidade sabe disso instantaneamente.

Não se pode colocar questão em relação à Unidade.
Não é uma decisão mental.

Não é unicamente um comportamento.
Quando vocês alcançam a Unidade, vocês o sabem.

Vocês o sabem, por quê?
Porque vocês vivem a Unidade, porque há a Alegria, porque há a Paz, porque há o Samadhi, porque há

manifestações que estão em relação com a Unidade.



Portanto, enquanto vocês estiverem colocando-se a questão: «Será que estou na Unidade ou na Dualidade?»,
é muito simples, isso quer dizer que vocês não estão na Unidade.

Vocês, talvez, viveram experiências que os levaram muito perto da Unidade.
Mas o ser que alcança a Unidade (e isso foi válido em todas as culturas, em todos os séculos), um ser que

alcança o seu estado Unitário reconhece-o, instantaneamente.
Enquanto vocês se colocarem a questão de saber se estão na Unidade ou na Dualidade, isso quer dizer o

quê?
Isso quer dizer, simplesmente, que é o mental que faz a pergunta e, portanto, que vocês estão na Dualidade.

A Unidade é uma Consciência específica e, nessa Consciência, não se pode duvidar, é impossível.
Porque é um reconhecimento.

É também natural, é como se vocês me perguntassem, enquanto estão andando: «Será que eu ando?».
A Consciência Unificada é um reconhecimento.

Quando vocês alcançam essa Vibração e essa Consciência, vocês não colocam mais questão alguma.
Vocês ali são.

Porque a Alegria é onipresente, porque o Fogo do Coração é onipresente, porque vocês podem divertir-se
com a personalidade, mas, assim que vocês pararem de se divertir, vocês voltam a subir nessa Unidade.

É claro, uma vez que vocês estão ainda em um mundo dual.
A Unidade é abrir algumas vias, algumas conexões.

É abrir, na Consciência, portas.
E, quando a porta está aberta, vocês o sabem, porque vocês vivem isso.

É uma certeza, é uma evidência que se impõe por si mesma.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até muito em breve.

Todo o Amor os acompanhe.
Passem bem.

Até muito em breve.

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

(*) – UM AMIGO (04.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/um-amigo-4-de-agosto-de-2010.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1062

03 de junho de 2011

***

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

***

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/um-amigo-4-de-agosto-de-2010.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1062


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Então, vou escutar as questões.

***

Questão: por que estive ao serviço do mal nas vidas passadas?

Então, cara amiga, o mal não existe.
O bem não existe.

Existe apenas num nível da consciência, que é a consciência fragmentária da personalidade que está na
Dualidade.

Portanto, assim que você diz: «fui isso ou fui aquilo», você dá, aí também, peso e crença a isso.
A única coisa que é eterna é Você, no instante e em sua Unidade.
Todo o resto, como dizem os orientais, é apenas Maya e ilusório.

Mas, cara amiga, enquanto você estiver orientada em seu passado e em suas vidas passadas, você viverá
apenas a destruição.

A Eternidade não se importa com suas vidas passadas, que são tão ilusórias como aquela que você vive.
Portanto, enquanto procurar uma explicação para sua vida em seu passado ou projetando-se em seu futuro e

aderindo ao que é chamada a reencarnação, você se afasta da felicidade e da Verdade.
Isso não pode ser de outro modo.

***

Questão: eu compreendo o que é a Alegria, mas deixo-me ainda prender pelas minhas emoções.

Não é para compreender intelectualmente, isso estritamente de nada serve.
Compreender algo de nada serve.

Não é porque vocês compreenderam algo que vocês vivem isso.
A Alegria é a simplicidade, isso não necessita de qualquer compreensão.

O.M. AÏVANHOV - 14 de junho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Sim, isso quer dizer que você está, não presa, mas que você se identifica, você mesma, a isso.
Você não foi, como dizer..., capaz, por enquanto, de fazer a junção Vibratória com a Luz porque, quando você

toca a Luz, quando a Coroa Radiante da cabeça acende, naquele momento, o que acontece?
Você penetra na esfera, no mínimo, da Paz.

Nessa Paz há um destacamento.
Isso não a impede de viver, bem ao contrário, mas isso lhe permite ter a lucidez e o olhar de que o que é vivido

não é a Verdade, mas que você, você é a Verdade.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Enquanto vocês são dependentes do que quer que seja em que esteja subjacente o medo, vocês não podem
viver a Alegria.
É impossível.

A Alegria não é uma luta.
A Alegria não é algo que se vá buscar lutando contra alguma coisa, uma vez que a Alegria não é desse mundo.

É um estado de Consciência chamado de Unidade, chamado de Paz, de Samadhi, deTuryia, eu creio que
disseram também, mas é um estado em que vocês estão na Unidade, quer dizer: vocês não são mais

afetados, seja o que for que aconteça a vocês e a esse mundo, mas vocês estão plenamente presentes nesse
mundo.

Vocês estão na Unidade, vocês estão na Paz, vocês estão na Alegria e vocês estão em sua Verdade que é,
ela, eterna.

E a Alegria não é o prazer.
A Alegria está para além de um humor simplesmente sem depressão ou sem medo: é algo que é uma Unidade

e que é uma Vibração da Consciência, é uma outra Consciência.

***

Questão: como acontece o amor no âmbito de um casal, na Unidade?

O amor a dois nada quer dizer porque, quando você encontra a Unidade, você faz amor consigo mesmo e você
é você e você é o outro, e todos os outros.

O problema do amor humano é que é um amor de medo e de posse, é um amor ligado à falta.
Vocês são atraídos pelo que lhes falta, vocês são atraídos por uma sedução, seja ela qual for.

Mas, enquanto a sua relação estiver baseada nisso, ela não é livre e ela não pode ser livre.
Na Unidade, nas Dimensões Unificadas, ter relação sexual, isso não existe, não há sexo, de acordo?

Mesmo havendo polaridades: um Arcanjo é dito de polaridade masculina; um ser geneticista de Sírius é de
polaridade feminina.

Mas não é por isso que eles fazem sexo, não é?
Isso não existe.

Vocês são completos, sozinhos.
São as leis dessa matriz, na qual vocês foram, na qual todos nós fomos confinados, que criam essas faltas.

A falta é o quê?
É a ação/reação, é o Karma.

A Unidade é o quê?
É a Liberdade e é a Ação da Graça.

Vocês não podem estar submissos ao karma e viver a Graça.
Portanto, o mais frequente, mesmo nos amores mais românticos, digamos, nas mais belas histórias, isso

recorre sempre a uma suplementação, uma complementação exterior de si.
O que não quer dizer que não se deva fazer amor, que não se deva viver em casal.

Isso quer dizer que se deve viver a Unidade.
Naquele momento, as relações que vocês vão gerar, as atrações que vão movimentar serão profundamente
diferentes, porque elas não serão mais baseadas em uma suplementação ou em uma complementação, mas

serão baseadas na Unidade e na Liberdade.
Quando vocês estão com alguém, vocês não querem que ele vá com outro alguém, não é?

E é tão inscrito na maior parte das religiões, na maior parte das tradições que, mesmo se, em algumas
religiões, um homem possa ter várias mulheres, mas elas não têm, sobretudo, o direito de visitar outro lugar,

não é?
O Amor é a Liberdade.

Quando vocês estão nas Dimensões Unificadas, quando vocês reencontram um Arcanjo, vocês caem no Amor
com ele, vocês trocam a Vibração do Amor, que é muito mais potente do que uma relação sexual, que é uma

relação de Liberdade total.
Lembrem-se de que as leis do Espírito não são leis que vocês vivem nesse mundo.

O Espírito não é desse mundo.



Aqui, é Ação/Reação; sofrimento/medo.
Nos mundos da Unidade isso não existe.

Mas o problema é que, enquanto vocês dão sua crença e sua consciência para crenças, tais como elas vieram
das leis dessa matriz, vocês não estão livres.

Vocês devem liberar-se das Crenças, vocês devem liberar-se de tudo o que é conhecido, porque o Espírito
não está nisso.

E vocês giram em círculo, assim, desde sempre.
É claro, ajudaram-nos aí, não é?

Não é natural.
Aliás, coloquem-se a questão: há bilhões de universos, há bilhões de estrelas, há bilhões de Dimensões

diferentes nos multiversos e vocês acreditam que aí vocês estão sozinhos, confinados em sua pequena bolha,
isolados do cosmos?

Isolaram-nos do cosmos e vocês creem que vocês são tudo o que vivem aqui.
Mas o que vocês vivem aqui não existe.

Tudo o que constituiu essa memória de ação/reação, a memória Akáshica desse mundo não tem realidade
alguma.

Portanto, enquanto vocês derem crença, enquanto vocês derem a sua consciência para essas leis de
ação/reação, de Karma («eu fui isso, eu fui aquilo»), vocês não estão livres, porque vocês mantêm a Crença,

inteiramente.
E, é claro, vocês buscam a Alegria.

Mas vocês jamais irão encontrar a Alegria, é impossível.
Olhem a história dos casais: amam-se, juram-se fidelidade: isso dura cada vez menos tempo e têm-se vontade

de outra coisa, porque o outro não nos suplementa mais, quer dizer, ele preencheu, de maneira temporária,
uma falta, no interior de si.

Mas quando se alcança a Unidade, Vibratoriamente, isso não impede o Amor, isso não impede uma relação,
mas as condições não são mais, de modo algum, as mesmas.

***

Questão: eu passo muito tempo no serviço...

Eu lhe garanto que, enquanto você não encontrou o Si, a Unidade, você pode servir bilhões de anos assim.
Aliás, isso se saberia, hem?, bastava servir a todo o mundo.

Isso dito, quando se está na Unidade, se está servindo.
Mas a finalidade não é o serviço: a finalidade é a Unidade.

É aí onde há, como vocês dizem, algo que não está claro, escondido.
Busque o Reino dos Céus em você e todo o resto vai chegar.

Mas, enquanto você está numa projeção exterior, nesse mundo, é uma ilusão a mais que você coloca sobre a
ilusão.

Agora, eu repito: quando você toca a Unidade, você toca o Amor e você toca o Serviço.
Mas é preciso, primeiro, tocar a Unidade, porque, se você fala de Amor e de serviço sem ter vivido a Unidade,

é a personalidade que se exprime.
Servir, eu disse um dia, é irradiar.

Amar é Servir.
Irradiar é Amar.

Como é que se irradia?
Estando si mesmo, não projetando a personalidade para o exterior.

Portanto, para irradiar é preciso agora encontrar o Coração.
Mas o Coração jamais irá permanecer em uma ação exterior, isso está na parada de tudo o que é exterior.

É o único modo de passar à Unidade e, efetivamente, vocês são a Vida, vocês são o Serviço, portanto, vocês
são a Unidade.

Vocês têm apenas que revelá-la, aí, imediatamente, no instante.
Quanto mais assim for, mais essa capacidade de abertura imediata será, vai ser-lhes proposta, porque o afluxo

da Luz, o Fogo do Céu e o Fogo da Terra estão tão potentes nesse momento sobre a Terra que basta,
verdadeiramente, colocarem-se: não mais ser essa personalidade, não mais ser esse desejo, não mais ser

esse sofrimento.
Aceitar isso, aceitar não mais crer seja no que for.

Naquele momento, a Luz irá se revelar, inteiramente.
O tempo está encurtado, como vocês sabem.

Vocês estão nos tempos ultra, ultra, ultra reduzidos e, a cada dia, isso irá lhes aparecer cada vez mais



claramente.

***

Questão: quanto tempo é necessário para viver a abertura do Coração?

Mas, cara amiga, não é uma questão de tempo, a abertura do Coração é uma questão de parar o tempo.
Você é Você, de toda a Eternidade.

É claro, há técnicas que lhes foram dadas, protocolos que lhes foram dados, revelações da Luz que lhes foram
oferecidas e anunciadas, mas o Coração, ele está presente de toda a Eternidade.

Basta que você olhe para você.
Portanto, não é uma questão de tempo.

Você considera que há um caminho a percorrer entre o seu estado atual e a abertura do Coração, mas é
instantâneo.

Se você tivesse realmente a capacidade para parar o tempo e para centrar-se no instante presente,
inteiramente, mas a Luz iria fulminá-la.

Não é uma questão de tempo, é uma ilusão criada do zero pela personalidade, para afastá-la da sua Verdade.

***

Questão: ao que corresponde o que é chamado de equipe de solo?

A equipe de solo são os seres que, antes mesmo dos Casamentos Celestes, despertaram o próprio potencial
ilimitado e a própria Existência, mesmo de modo não lúcido, totalmente.

Como isso se manifestou?
Primeiro, pelas Vibrações ao nível das Coroas Radiantes, ao nível do despertar daKundalini.

São seres que foram autoprogramados para despertar nesse fim dos tempos.
São seres que foram, como dizia Miguel, capazes de portar a Luz, de serem os porta-estandartes da Luz e de

revelá-la ao mundo.
Eles foram os Ancoradores da Luz.

Agora, lembrem-se de que, até o último limite dessa Dimensão, a Luz está aí, mas, quanto mais o tempo
avançar, no sentido do seu calendário, mais a pressão da Luz vai se tornar importante.

Então, alguns de vocês vão vivê-lo por eliminações, em diferentes níveis, ao nível do corpo.
Outros, por manifestações psicológicas.

É necessário aceitar olhar para isso como eliminações, mas não para dar peso, ou seja, não para crer que
vocês sejam isso.

Porque, se vocês derem peso a isso, vocês vão, realmente, tornar-se isso e, naquele momento, as suas
Vibrações serão tão densas, tão cristalizadas que, quando seu corpo de Estado de Ser apresentar-se a vocês,

quando o corpo da Ressurreição apresentar-se a vocês, vocês não conseguirão fusionar a consciência
fragmentada com a Consciência Unitária.

Mas, isso dito, em última análise, não é grave, já que o conjunto de lagartas não vai voltar a uma Dimensão
terceira.

Todos vocês serão liberados, mas o grau de liberação será em função do que vocês tiverem sido capazes de
assimilar, de algum modo, como Luz, mesmo nessa Dimensão.

***

Questão: é possível sentir o Fogo da cabeça, o Fogo do Coração, depois mais nada?

Sim, perfeitamente.
Nos períodos de transformação final, se o Fogo do Coração e o Fogo da Cabeça forem sentidos, obviamente,

há uma maturação que ocorre.
Vocês estão no período no qual a energia do Arcanjo Metatron, na fase final dessa humanidade, está se

revelando sobre a Terra e em vocês.
Essa revelação pode, por vezes, ocasionar uma espécie de basculamento da Vibração.

Mas é temporário.
Quando os chacras são perfurados pela Luz, eles nunca mais podem voltar a se fechar.

É impossível.

***



Questão: por que alguns se lembram de muitas vidas anteriores, enquanto isso não é necessário
para os processos em curso?

Mas, cara amiga, a lembrança da memória de vidas passadas está ligada à ativação do terceiro olho.
Portanto, o terceiro olho desaparece.

Essa memória de vidas passadas é um peso suplementar.
Então, é claro, há alguns seres que vão se lembrar espontaneamente de todas as suas vidas.

Eu era desses.
Mas qual o interesse?

Então, é muito satisfatório para o ego poder explicar uma situação presente por um passado, mas é um perigo
terrível.

Quando o terceiro olho está aberto, vê-se desfilar rostos das vidas passadas e, depois, tem-se acesso a
informações dessas vidas passadas, de modo completamente comum, sem ir buscar técnicas.

Mas tudo isso pertence à Maya.
Vocês são um Espírito, vocês não são esse corpo e vocês não são a experiência das suas encarnações.

É o que dizia Buda: «quando você encontrar os Siddhis, os poderes da alma, salve-se rapidamente».

***

Questão: por que, na meditação, a minha cabeça se move da esquerda para a direita?

Então, aí, cara amiga, pode haver várias razões, mas o importante é que a Luz desce.
Quando você está na meditação, as oscilações são um fenômeno extremamente frequente, mas que não tem a

mesma expressão e o mesmo significado para todo o mundo.
Agora, eu não posso dizer a você por que em você isso oscila, mas o movimento, em um determinado
momento, deve parar, pois, se o movimento não parar, não pode haver entrada no instante presente.

O Arcanjo Miguel, nos Casamentos Celestes, falou, a um dado momento, através da vivência de todas as
Vibrações, que o acesso à Lemniscata sagrada é o momento em que o Som da alma cessa e em que se

penetra em um espaço que é chamado de vacuidade, de Silêncio, como ele dizia, o Arcanjo.
É o momento em que a Consciência passa inteiramente por essa espécie de dissolução que foi descrita, de

algum modo, nas doutrinas Unitárias, seja qual for a origem.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor os acompanhe.

Até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article6514.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-14_juin_2011-article65...

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com/
Postado por Célia G.

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

http://autresdimensions.info/article6514.html
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-14_juin_2011-article6514.pdf
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


~ FOGO DO CÉU, FOGO DO ESPÍRITO ~

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Mas, esta noite, eu serei, talvez, um pouco mais sério que o habitual porque, aí, vocês me veem no meu papel
de Grande Comandante em Chefe.

Então, eu venho transmitir-lhes uma série de elementos que participam, como o fizeram os Arcanjos, como o
fizeram as Estrelas, neste período prévio, se vocês preferirem, do desdobramento da Luz Metatrônica.

Eu vou intervir através de um elemento que é, se vocês desejarem, a minha Vibração essencial, ou seja, o
Fogo.

Eu vou tentar falar-lhes do Fogo do Céu.

***

Então, desde já muitos anos, eu falei da grelha planetária, não é.
Vocês todos ouviram falar desta expressão.

Então, eu vou tentar, agora, à Luz das Vibrações que vocês vivem, dos diferentes Fogos que se ativaram em
alguns de vocês, fazê-los aproximarem-se da realidade do desdobramento da Luz e da vinda do Fogo do Céu.

***

Então, primeiramente, no nível histórico, se pudermos falar assim, a primeira imagem que vocês têm (que foi
dada a humanidade, mesmo se ela não compreendeu isso), do que é o Fogo do Céu, é, no momento de

Pentecostes, da descida do que as igrejas chamam de Santo Espírito, que nós, nós chamamos, de maneira
mais correta, de Espírito Santo, não é.

O.M. AÏVANHOV – 21 de junho de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-RJzynEEQ8BE/UZjOdAwQrpI/AAAAAAAAB34/K6ryxJ6Ki44/s1600/000+Oma+-+21.06.2011'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


DIA DE PENTECOSTES (19.05.2013)

É uma característica essencial da Luz Vibral.
Os Apóstolos, após a Ascensão de Cristo, vivenciaram, pouco tempo depois, a descida do Espírito Santo que

é representado como línguas de Fogo apresentando-se no nível da cimeira da cabeça.
Alguns de vocês começam já a perceber esta espécie de ebulição interior.

Isso está associado, muito precisamente, ao Fogo do Céu.
O Fogo do Céu vai desencadear uma série de processos, no nível da Consciência humana e no nível da sua

vida.
Então, para o Pentecostes e para aqueles que vocês chamam de Pentecotistas, ou seja, aqueles que recebem

o Espírito Santo ou que creem recebê-los, vão manifestar alguns carismas.
Esses carismas são denominados “falar em línguas”, pelo fato de poder exprimir-se em línguas

desconhecidas sobre a Terra, principalmente pelo fato de aceder a algo que não tem mais nada a ver com a
vida comum e com a visão comum e com os sentidos comuns.

***

Naturalmente, como nós sempre lhes dissemos, o Fogo do Céu (alguns de vocês vivem as primícias), e o que
vocês veem no nível da Terra (que eu anunciei já há vários anos), os vulcões, em particular, estão prestes a

entrar, não somente em despertar, mas, em erupção absolutamente fenomenal.
Tudo isso, se vocês quiserem, é, de algum modo, a preparação e as primícias desse Fogo do Céu que vive a
Terra e que alguns de vocês começam a viver ou já vivenciaram em certas ocasiões de maneira intermitente.

Mas, isso, não vai ser intermitente, mas permanente.
Isso quer dizer o quê?

Que a um dado momento, durante o desdobramento da Luz, um Fogo vai se manifestar inicialmente na sua
Consciência.

Esse Fogo do Céu está em ressonância, é claro, com o Fogo do Coração e com o Fogo da Terra.
Eles se reunificam, de certa forma, em meio ao mesmo Fogo.

Esse Fogo, ilustrado pelo que acontece em vocês, no nível da Coroa da cabeça (a menor), ou no Coração, ou
ainda no nível do que lhes foi anunciado pelo Despertar da Kundalini, ou ainda, para alguns de vocês, para
esta parte central do Canal do Éter ou esta Sushumna que está forrada de Partículas Adamantinas, em sua

parte mediana, entre as omoplatas.
Essas manifestações de Fogo, de calor, vão expressar-se por uma forma do que eu denominaria ‘abrasamento
da Consciência’ que vai fazê-los sair (esta Consciência) dos limites do confinamento e que vai se refletir, para
aqueles que não o vivenciaram ainda, no nível dos seres em direção a este caminho da Ascensão, por uma

espécie de Fogo que vai vir, de algum modo, apagar o Fogo do ego sobrepondo-se a ele e, então,
extinguindo-o, literalmente.

Esses processos que já foram descritos por mim mesmo ou por outros Intervenientes referindo-se aos
processos chamados de estase ou de catatonia, associados à irrupção desse Fogo Celeste que é

desconhecido em sua Dimensão (exceto para alguns Seres), em certos momentos da história da humanidade.
Cristo, durante a sua Ressurreição, que vocês estão em via, simbolicamente, de reviver, manifestou esse Fogo

do Céu.

***

Esse Fogo do Céu irá se refletir pelo fim de toda limitação, pelo fim do confinamento, pela capacidade direta
da Consciência para perceber, eu diria, outra coisa que o que é o mundo habitual.

O ego vai, de algum modo, ser crucificado.
O mental, o emocional, tudo o que faz a pequena pessoa e as limitações, os medos, tudo o que faz o lado

limitado da vida, vão ser destruídos.
Então, é claro, aqueles que ainda estão confinados e que não querem sair da prisão, aqueles que não querem
ir para o Espírito ou, então, que vivem uma forma de Espírito ligado ao Fogo do ego (que vocês sabem ser o

Fogo Luciferiano), vão viver isso como um drama porque vai existir, em meio à Consciência, a partir dos
primeiros desdobramentos da Luz Vibral, na totalidade, uma sensação de dissolução à qual nem todos esses
seres estão preparados, mesmo se as suas concepções, as suas ideias, as suas crenças, fizerem-nos dizer

que essa é a Verdade.
Mas, eles não vivenciaram a Verdade e isso vai se refletir por um primeiro, como dizer, face a face, de certa

forma, com a Verdade.
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É o momento em que a Ilusão, as crenças, o confinamento mental, a ilusão das emoções, vão se encontrar,
integralmente, colocados a nu pela Luz e pelo Fogo porque a Luz (vocês sabem agora) é um Fogo.

A Luz não é algo, assim, que se manifesta quando vocês veem a Luz com os olhos fechados.
O Fogo do Espírito, a Luz do Espírito, é um Fogo devorador que não pode, como dizer, mesclar-se com

qualquer Ilusão.
É mais a revelação suave da Luz que se aprontaria, como em final de ano, para permitir-lhes fazê-los ver as

últimas zonas de sombras.
O desdobramento do Fogo foi descrito, desde gerações, eu diria, por exemplo, por alguns profetas.

ORIONIS, aquele que vocês denominaram (quando ele foi walk-in) Bença Deunov, o meu Mestre, descreveu
esse processo da chegada do Fogo que põe fim à Ilusão.

Então, é claro, alguns Seres vivenciaram o Fogo e falaram palavras terríveis porque eles vivenciaram o acesso
a esta Verdade que ia se desvendar, mas, de certa maneira, em meio à personalidade.

Então, isso pode propiciar discursos terrificantes que vão lhes falar de Julgamento Final, de Apocalipse, de
destruições colossais.

Que vão lhes falar da necessidade de se protegerem, de acender velas, de previsão de alimento, um período,
de qualquer forma, terrível.

Ele é terrível, esse período, mas ele é terrível para o ego.
Ele é terrível para a pequena pessoa como para aqueles que já abriram uma das Coroas, isso vai ser um

estado de êxtase absolutamente incrível onde as experiências que alguns de vocês vivenciaram em certos
momentos (durante os seus alinhamentos, durante os seus trabalhos de meditação, durante momentos muito

precisos), vão encontrar ao que vocês acederam, de maneira multiplicada.
Isso vai ocorrer, precisamente, a partir do primeiro dia do desdobramento da Luz Metatrônica, exceto para os

mais adiantados de vocês.

***

Então, é claro, no nível coletivo, vocês entram em cheio na irrupção das outras Dimensões na sua Dimensão.
Isso passa, também, pela generalização das observações do que vocês chamam de extraterrestres.

Isso vai passar, também, pela revelação, nos seus céus, do aparecimento de Embarcações Multidimensionais
gigantescas em seus céus, mesmo à distância.

Então, uma série de elementos está sendo, atualmente, preparada.
Se vocês quiserem saber o que isso será, olhem os vulcões, olhem as águas que invadem tudo, olhem a Terra,

na sua 3ª Dimensão, que se rasga para deixar o Fogo do Espírito, o seu próprio Fogo, aparecer.
Vocês irão viver exatamente isso, em vocês, se vocês aceitarem (durante esses momentos finais, tais como
foram descritos) esta etapa final que dura algum tempo: o Fogo do Batismo da Ressurreição, ou seja, a sua
Transfiguração e, para alguns de vocês, a sua Ressurreição, quer dizer que, naquele momento, não haverá

mais freio para o acesso à sua Multidimensionalidade.
O Corpo de Estado de Ser revelar-se-á, em toda sua percepção, na Consciência, aqui, que vocês têm no

corpo que vocês habitam.
Vocês irão, literalmente, viver o Fogo, no seu lado o mais espiritual, o mais Vibratório e o mais maravilhoso que

for possível.
Então, vocês imaginam bem, é claro, que aqueles que estão ainda lagartas e que recusam tornar-se

borboletas, isso vai fazê-los contorcer um pouco, não é.
As emoções do medo, o medo do mental, de tudo o que está ligado ao fim da pessoa, ao acesso a esta

Eternidade, para as lagartas, isso vai ser terrível.
É aí que o seu papel principal, de Ancoradores da Luz, no seu ambiente, nas pessoas próximas de vocês, vai

se tornar essencial.
Então, obviamente, segundo os locais do planeta, o desdobramento desse Fogo do Espírito não vai acontecer

de maneira uniforme.

***

Vocês têm, atualmente, locais sobre o planeta que vivem as primícias desse Fogo através dos vulcões, através
das cinzas, através do desaparecimento de animais, através da própria modificação do ar, através das

inundações.
Eles vivem o fim, em algum lugar, das condições de vida habituais em que irá fazê-los voltar-se para a Verdade.

A Verdade, como vocês sabem, absolutamente não é deste mundo.
As Leis do Espírito, como lhes foi dito, não são as leis da matriz.

Vocês sempre funcionam (mesmo se vocês vivenciaram, uns e outros, algumas ignições do Fogo ainda
estando encarnados) segundo as leis de ação/reação, mesmo se, para muitos de vocês, a fluidez da Unidade,

a Ação da Graça desvendarem-se em suas vidas e derem resultados visíveis.



Mas estes ainda não são permanentes.
O que eu quero dizer assim é que alguns de vocês vão começar a entrar em um processo, não mais

descontínuo, mas em um processo permanente desse Fogo do Espírito.
Então, o Fogo do Céu vai fusionar, pela Fusão dos Éteres, as suas Coroas, as suas Lareiras e dar-lhes acesso,

em Consciência, a algo que é absolutamente mágico (o que vocês denominam mágico é a Verdade do
Espírito).

Mas, retenham que, para muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, em um primeiro momento (eu sempre
disse isso), isso vai ser, não mágico, mas trágico porque é preciso, de algum modo, fazer o luto dos apegos
que não foi realizado, é preciso fazer o luto das ilusões, é preciso fazer o luto das crenças, é preciso fazer o

luto dos apegos.
A Liberdade é isso.

Então, é claro, o conjunto do que vive alguns seres humanos leva-os a preparar-se, de certa maneira, para esta
Revelação final, para esse desdobramento da Luz, que se inscreve entre o momento inicial (vocês sabem, isso

lhes foi dado, é o dia 11 de julho, às 3 horas da manhã, hora francesa [22h00 do dia 10 de julho – hora de
Brasília; 02h00 da manhã do dia 11 de julho – hora de Lisboa]), mas também, dentro de um período de tempo

que não está fixado, levando-os a revelar, na totalidade, esse Fogo do Espírito e, portanto, permitindo-lhes
realizar o processo final da evolução da Consciência que não é, na realidade, em meio a este mundo, mas que

é o de reencontrar o seu Espírito do qual vocês estiveram, quase que inteiramente, privados.
E duas coisas vão se defrontar, compreendam bem (talvez não em vocês, talvez agora vocês verão isso), de
um lado o que é limitado e que quer permanecer limitado porque não tem acesso a outra coisa (e porque o

medo está inscrito em todos os reflexos de sobrevivência da pessoa e do ego) e, do outro lado, esta Ilimitação
total, esta vastidão, de algum modo, do Fogo que se instala por toda parte.

***

O Fogo do Espírito é um Fogo devorador, mas ele não devora nada mais senão a Ilusão.
Ele queima as ilusões.
Ele queima os apegos.

Ele queima todos os últimos obstáculos do seu acesso a este Estado de Ser e à sua Dimensão original.
Mas, a pequena pessoa jamais será a Verdade.

Lembrem-se de todos aqueles que vivenciaram, a um dado momento, em todos os países do mundo, o
acesso à Unidade, o que eles lhes disseram.
Eles lhes disseram que este mundo é Maya.

Então, uma coisa é pensar e acreditar e outra coisa é viver na Verdade do Fogo.
É a isso que vocês são convidados.

É a esse Fogo do Espírito que vocês são convidados.
É um banquete.

É uma grande festa.
Mas, infelizmente, em um primeiro momento, isso não será realmente a alegria e a festa para aqueles que

recusam esta Unidade.
Todo o trabalho que vocês fizeram, tudo o que vocês realizaram (e eu me dirijo aí a todos os Semeadores de
Luz, qualquer que seja a sua percepção, qualquer que seja a sua instalação na Vibração da Luz Vibral), vocês

são levados a criar, agora, a sua própria realidade.
A criação instantânea é permitida pelo retorno do Fogo do Espírito que não é nada mais senão o retorno de

Cristo.
É isso que é o desdobramento da Luz, na sua fase final.

***

É um período de grande Alegria para aqueles que aceitam o Fogo do Espírito, mas também é um período de
confusão extrema para aqueles que quiserem manter a Ilusão desta Dimensão.

Mas, ainda uma vez, não há nada a julgar, não há nada a condenar porque vocês não sabem qual é o caminho
que vai ser realizável para a pior das lagartas que descobre a Luz.

Então, estritamente nada há o que temer porque é a Verdade que retorna.
Estritamente nada há o que temer de todos os movimentos que a Terra começa a manifestar porque, se vocês

entrarem no seu Coração, na Alegria do Coração, na Verdade do Fogo do Coração, o Fogo do Espírito irá
regenerá-los inteiramente nesta Dimensão.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que, qualquer que seja o evoluir desse corpo que vocês ainda
habitam, ele irá se regenerar, integralmente.

Tudo o que lhes parece impossível tornar-se-á possível.
Vocês irão se tornar, realmente, aceitando o Fogo do Espírito, Criadores instantâneos da sua Verdade e da sua



Eternidade.
É isso que vem dar-lhes o Fogo do Espírito ao qual vocês devem responder pelo Fogo do Coração e, não

mais, pelo Fogo do ego.
E lembrem-se de que a Luz é doação e de que, se vocês desejarem se apropriar desta Luz, o mental corre o

risco, aí, não mais de embirutar (“yoyotter de la touffe” – como eu dizia há algum tempo), mas de explodir
literalmente em um fogo de artifício de insensatez.

Então, resguardem-se disso porque nós temos necessidade de vocês, para vocês mesmos, porque a
Ascensão da Terra, que ela própria decide, apenas ocorre porque há seres humanos o suficiente sobre o

planeta que vivenciaram e que ainda vivem esse despertar que é extremamente importante.

***

Portanto, é preciso, agora, prepararem-se.
Mas, não é questão de preparar as coisas ligadas à personalidade.

É questão de preparar, no Coração, a Verdade que vocês são.
É questão de prepararem-se para viver esse Fogo do Espírito, para viver a Verdade.

Vocês são chamados, individual e coletivamente, através da Merkabah Interdimensional coletiva e vocês verão
que, a partir do desdobramento da Luz Metatrônica (mas isso lhes será explicado pelos Arcanjos, no início de

julho), de algum modo, eles irão explicar-lhes esse mecanismo da Translação.
O Espírito abre-os para a vida.

Ele não abre vocês para a morte.
Ele abre vocês para a Consciência e então, para a coisa mais magnífica que pode existir.

É isso a eterização do planeta.
É exatamente o que vocês são levados a manifestar.

É exatamente o que vocês são levados a viver, agora, integralmente.
Lembrem-se das etapas importantes que lhes deram os Arcanjos, de todo o trabalho de Sri Aurobindo sobre o

desdobramento do Éter e de tudo o que ele lhes deu como informações e, também, de tudo o que
corresponde, principalmente e antes de tudo, às diferentes etapas que vocês vivenciaram [ndt: ver as

mensagens do Arcanjo Miguel (1) e de Sri Aurobindo (2).]
Agora, isso vai se instalar permanentemente.

***

Alguns de vocês vivenciaram momentos particulares de acesso ao Estado de Ser, mas, devido às
contingências da vida nesse mundo, vocês, vocês também, fizeram ‘iô-iô’, ou seja, vocês subiram, vocês

desceram, vocês voltaram a subir, vocês desceram de novo.
Tudo isso, com o Fogo do Espírito, vai se equilibrar, assim que vocês aceitarem o Fogo do Espírito.

Não há alternativa.
Portanto, como eu já havia dito, não se ocupem, se isso lhes der medo, da fúria do mundo.

Ocupem-se desse Fogo que está em vocês e que pede apenas para emergir, que pede apenas para
aumentar.

A Alegria está aí.
Ela está com vocês assim que vocês deixarem as pequenas preocupações da pessoa, afetivas, profissionais,

social, com os seus filhos, com os seus familiares, com isso ou com aquilo.
Tudo isso é varrido pelo Fogo do Espírito que se lança e que irá se lançar.

Portanto, cabe a vocês saber onde vocês querem se colocar.
Eu já falei, no ano passado, que muitos seres tinham, como dissemos, como eu dizia, de maneira humorística,

as nádegas entre duas cadeiras.
Mas, aí, agora, é preciso instalar-se na poltrona.
É a poltrona do Espírito ou a poltrona do ego.

Não há alternativa.
Vocês não poderão permanecer entre as duas cadeiras.

Portanto, não é mais o momento da escolha porque, vocês sabem, as escolhas foram feitas desde muito
tempo, mas é o momento, como dizer, de concretizar, na totalidade, as suas escolhas e de vivê-las, de assumi-

las, de manifestá-las.
Não há qualquer obstáculo que resista ao Fogo do Espírito.

É agora que vocês irão viver, na íntegra, para aqueles que não ousaram ou que não puderam viver o Fogo do
Espírito e isso se vive aqui, aí onde vocês estão.

Não há do que fugir, não há do que escapar.



Há que Ser e é isso que se manifesta a vocês.

***

Então, compreendam bem o bolo de apostas que vai se manifestar a vocês.
Então, é claro, agora, mesmo eu, quando eu responderei às suas perguntas, eu vou remetê-los,

sistematicamente, às suas pequenas bicicletas [mental] porque é preciso jogar tudo isso muito longe, agora.
Não há mais tempo de voltar de novo à bicicleta.

Era muito engraçado voltar à bicicleta, colocar-se questões para tentar resolvê-las.
Não há mais questões.

Vocês são a resposta porque o Fogo do Espírito é a resposta, a resposta final.
Portanto, não há mais que deixar agir, em vocês mesmos, os medos, as interrogações.

A Luz, quando nós lhes dissemos que Ela é inteligente, é a estrita verdade.
Mas, é preciso ter confiança na Luz.

Vocês não podem reivindicar a Luz e querer agir vocês mesmos sobre coisas que lhes descontentam.
A Luz está aí, então, ela vai agir em vocês através de vocês, mas, naquele momento, é preciso estar na Luz e

tornar-se transparente a esta Luz para que ela possa trabalhar.
Se vocês interpuserem as suas pequenas personalidades, os seus pequenos medos remotos, mesmo

grandiosos (porque não há quem tenha medos muito grandiosos que sejam persuadidos de que a vida é isso),
isso é projetar-se no futuro, isso é fazer planos sobre o cometa, isso estritamente de nada serve.

A única segurança, a única Verdade, a única Alegria, ela nunca está no exterior, ela nunca está em outra
pessoa, ela nunca está em uma satisfação do ego, ela nunca está em uma busca espiritual ilusória de um

conhecimento.
Ela está, rigorosamente, na vivência do Fogo do Coração.

Até agora, alguns de vocês puderam vivê-lo.
Outros não o vivenciaram e estes são a grande maioria.

***

Então, reflitam bem sobre o que eu lhes disse esta noite porque é a mensagem do conjunto dos
Melquizedeques.

Isso é muito importante porque a preparação, agora, sobre esta Terra, como para o conjunto da humanidade,
isso vai ser antes do choque?

Esse será o grande ponto de interrogação: o que é a Vida?
Qual é a minha vida?

Qual é o meu objetivo?
Será que é a satisfação dos meus pequenos desejos, das minhas pequenas tendências para isso ou para

aquilo, que eu vou mascarar através da Luz do ego, ou será que é viver o Espírito?
Isso está à porta.

Cristo vem bater à porta de maneira definitiva.
Vocês não podem mais vacilar e dizer-se: “será melhor amanhã”.

O amanhã não existe mais.
Vocês têm que viver, como dizia Anael, Aqui e Agora e no Aqui e Agora, há a Luz, a Verdade, a Vida, a Alegria.

Todo o resto é da Ilusão e vocês irão percebê-lo, obviamente.
Eis o que os Anciãos e eu mesmo decidimos, juntos, transmitir-lhes: o Fogo do Espírito.

***

Cabe a vocês vivê-lo, cabe a vocês conscientizá-lo.
Todas as satisfações estão nesse Fogo.

As satisfações do ego, do corpo de desejo, como dizia Sri Aurobindo e outros, são, como vocês dizem,
‘amendoim’ em relação ao Fogo do Espírito.

Percebam isso.
Então, vocês querem contentar-se com o amendoim (insignificante) ou vocês querem contentar-se com o

Coração?
O grau de satisfação, o grau de Alegria, estritamente nada tem a ver.

Mas, vocês não podem dizer: “ter”.



Não, é preciso tudo deixar.
Quando vocês deixam tudo, então o Céu se revela, então vocês penetram as Moradas da Eternidade, mas,

absolutamente não antes.
Não é possível.

A isso que o conjunto dos Melquizedeques os empenha agora.

***

Vocês querem viver o Caminho, a Verdade e a Vida?
Vocês querem tornar-se KI-RIS-TI?

Vocês querem atualizar a Verdade que vocês são ou não?
Não há outra escolha.

Todo o resto rigorosamente de nada serve.
É o ego que os leva a satisfações que eu poderia qualificar de ‘mórbidas’.

Nada existe diante do Fogo do Espírito.
Nada existe diante do Fogo do Amor, mas, o verdadeiro, não aquele remoto que vocês vivem em meio ao ego.

Cabe a vocês decidir.
Vocês têm todos os elementos Vibratórios, vocês têm, se pudermos falar assim, o conjunto

das manifestações, o conjunto dos ensinamentos da Luz Vibral que lhes foram ofertados e aos quais vocês
têm acesso.

Deixem a Luz trabalhar, em vocês, como para todos os outros.
Cada ser humano é livre e irá manifestar, durante este período, a sua Liberdade essencial, a sua Liberdade de

ir aí onde leva a sua Vibração.
Vocês não poderão levar absolutamente nada com vocês, nem ninguém, nem ser, nem objeto.

O Coração não tem necessidade de nada além de ser o que vocês são.

***

Eis, caros amigos, essa mensagem um pouco solene que era para transmitir-lhes, com as minhas palavras,
naturalmente, que são talvez humanas, mas, é a estrita verdade.

Agora, se vocês tiverem perguntas em relação a isso, mas, acalmem-se, hein, eu especifico que as perguntas
que vocês podem se colocar, alguns elementos lhes serão comunicados previamente ao desdobramento da
Luz com relação ao Novo Corpo, o Corpo de Glória, o Corpo sem costura, o Corpo sem sofrimento que se

revela agora.
Tudo isso lhes será dado.

Vocês terão evidências através da Luz Vibral que irá se revelar, em vocês e, para aquiescer, ao menos nós
esperamos, à totalidade do Fogo do Espírito e da Verdade.

Eis, caros amigos, o que eu tinha para dar a vocês.
Se vocês tiverem dúvidas, perguntas e medos, eu os escuto.

***

Pergunta: o que significa “vocês irão aí onde leva a sua Vibração”?

Quando vocês estão no ego, eu lhes digo: “coloquem a sua Consciência no Coração”.
E então?

Se vocês não sentirem nada, é que vocês estão no ego.
Se eu lhes disser: “coloquem a sua Vibração na Estrela IS”, se o ponto IS vibrar, isso quer dizer que isso

funciona.
É como quando vocês estão em um automóvel.
Eu lhes digo para colocar o pisca-pisca à direita.

Se a luz, ela não piscar para a direita do automóvel, o que isso quer dizer?
Isso significa que o circuito, ele está um pouco alterado, não é.

Portanto, aí onde se colocar a sua Vibração, a pressão, a Vibração, a Luz Vibral deve acender.
Então, é claro, não são todos os pontos, não são todos os Novos Corpos.

São alguns pontos.
Se, agora, em vocês, existir esta Vibração, mesmo se for em um único ponto, vocês estão prontos para



receber o Fogo do Espírito, mais ou menos facilmente, mas, vocês estão prontos.
Se você estiver na Vibração do ego, como você quer ir ao seu Corpo de Estado de Ser?

Por milagre?
Há uma Lei, no Universo Unificado, que se chama ‘Lei do Um’ que é Atração e Graça.

Se você estiver confinada e recolhida na sua pequena pessoa, quando você vir o seu Corpo de Estado de Ser,
você vai ter um ataque cardíaco, tanta é a luminosidade e tanta é a beleza.

Mas a sua Vibração não irá permitir ir ao que você é.
Simplesmente.

Qual é o obstáculo a isso?
É o medo.

O medo suprime a Vibração.
A Alegria faz aparecer a Vibração.
Nós já dissemos isso desde anos.

Vocês são, em todo caso, capazes de saber se vocês vibram ou não.
Se vocês nada sentirem, isso quer dizer o quê?

É que a Consciência ainda está no ego.
É tão simples assim.

Nós o dissemos, repetimos isso e repetimos sem cessar.
Se você estiver no Aqui e Agora, essa é uma questão que nem vai raspar em você.

É o ego que tem medo, que deseja saber o que ele vai se tornar.
Mas, a melhor maneira de saber o que você vai se tornar é vibrar, AQUI e AGORA e não se projetar no amanhã

ou no depois de amanhã.
Porque, assim que você se coloca na Vibração, tudo isso desaparece completamente.

Você é preenchida de Alegria, você é saturada de Alegria, de Vibrações, de Luz e de Amor.
Em meio a isso, como é que poderia existir a mínima preocupação para quem quer que seja ou para o que

quer que seja?
É impossível.

Portanto, é preciso, hoje, tomar consciência de que, mesmo através do que vocês se perguntam em vocês,
isso lhes mostra seus próprios limites, mas que são apenas limites do ego, da pequena pessoa, mesmo a mais

amorosa que existe.

***

Pergunta: por que sentir o Fogo do Coração em um momento, depois não mais?

Raros são os seres que têm o Fogo do Coração permanentemente, no momento.
Isso oscila.

Isso não está ainda instalado.
Enquanto o desdobramento da Luz não acontecer na Terra (a Luz branca, Cristo), enquanto as suas estruturas
do Corpo Vibral estiverem presentes unicamente no nível da Coroa Radiante da cabeça ou do Coração ou do

Sacro, ela não está ainda instalada em todos os circuitos.
É isso o desdobramento da Luz.

Portanto, é normal que em um momento você tenha o Fogo do Coração e que, em outros momentos, você
nada tenha.

***

Pergunta: o que é da Água em sua reunião com o Fogo?

O Fogo do Céu é a Água do Céu.
O Batismo do Espírito é o que se denomina as Águas do Alto, as Águas do Mistério, porque o Fogo não é uma

chama que vai queimá-los, é um jato de Amor, uma Vibração que vai tomar posse de vocês.
A Água e o Fogo são esta ‘alquimia’ da Luz.
São também as duas polaridades da Luz.

A Irradiação da Fonte e a Irradiação da Shakti, se vocês preferirem.
E lembrem-se do que disse Cristo: “mantenham-se limpos”.

Dentro de vocês, eu não falo de ducha.



***

Pergunta: poderia voltar ao que você entende por “mantenham-se limpos”?

“Mantenham-se limpos”, isso quer dizer penetrar o Templo Interior e, em meio a esse Templo Interior, que é o
Coração, não há nem avidez, nem inveja, nem ressentimento, nem qualquer coisa que seja oposta ao Amor.

Vocês não podem, como dizer, exercer um poder, qualquer que seja, sobre um ser, sobre uma situação, sobre
um grupo social e estar no Amor.

Não é possível.

***

Pergunta: o que fazer quando nos sentimos em uma forma de raiva ou de agressividade?

Mas você não é nem a raiva, nem a agressividade.
É o ego que se identifica com isso, ou seja, você se identifica com o que você vive nas emoções e você

acredita que você é isso, como toda a humanidade, aliás.
Portanto, há uma forma de distância para compreender e perceber que você não é a raiva, que você não é o

medo, que você não é a mamãe, que você não é o filho, que você não é isso.
Você nada é de tudo isso.

São apenas ilusões.
Portanto, não há como fazer porque, já fazer, é querer combater a raiva.

Mas você não é esta raiva.
Portanto, como você pode fazer algo contra algo que você não é?

Todo o problema vem da identificação e da projeção.
Vocês creem que vocês são as suas emoções.

Vocês creem que vocês são o seu mental.
Vocês creem que vocês são s seus problemas.

É um círculo vicioso.
Você não pode sair assim.

É o que foi denominado Abandono à Luz ou Crucificação da personalidade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o Fogo do Céu com todo o Amor do Céu e eu vou me entreter um
pouco para permanecer com vocês durante o alinhamento para fazê-los viver, ainda mais profundamente, esse

Fogo.
Eu lhes digo, então, até logo mais, e se aqueçam muito bem no Interior.

Até breve.

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

1 - Mensagens do ARCANJO MIGUEL:
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110702_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito, inicialmente, todas as minhas Bênçãos.

Mas, se vocês efetivamente quiserem, antes de dar-lhes a palavra para interagirmos, eu teria alguns elementos
para dar a vocês, antes da intervenção de MARIA (ndr: em 03 de julho, às 23 horas - hora francesa) e,

sobretudo, de METATRON, que deve ocorrer dentro de alguns dias (ndr: em 11 de julho, às 03h00 - hora
francesa).

É importante saber, agora, o que esperar em relação aos efeitos da Revelação da Luz.
E essa ação que vai acontecer, o que é suscetível de desencadear?

Primeiro em vocês, em seguida, é claro, no conjunto deste planeta e deste Sistema Solar.
Porque isso é muito importante, a fim de que vocês não sejam, de algum modo, pegos de surpresa, não é?,

por essa Revelação da Luz.

***

Então, há toda uma parte Interior.
A revelação ou a abertura do Cubo, no Interior do seu corpo físico, vai se refletir pela ativação de circuitos de

energia (ou de Atalhos / Trilhas, se preferirem) extremamente precisos.
Esses Atalhos / Trilhas ser-lhes-ão desvendados progressivamente, até a intervenção de METATRON.

Esses Atalhos / Trilhas, de fato, correspondem, aproximadamente, ao que vocês chamaram de Novos Corpos.
Essa revelação da Luz vai ocorrer, em vocês, em linhas privilegiadas, que são Circuitos, um pouco como

circuitos dos meridianos de acupuntura, mas que nada têm a ver, porque eles não existiam até agora.
Eles irão conectar alguns chacras, ponto por ponto, a fim de fazer eclodir em vocês uma série de potenciais

espirituais, desconhecidos de vocês até agora.

***

Então, não é o meu papel desvendar-lhes a totalidade dessas coisas, mas, de preferência, falar um pouco
sobre o que vocês podem esperar a partir de amanhã e, sobretudo, aumentando durante esse mês de julho.
Vocês entram, não na parte mais importante, mas no cerne do assunto, realmente, nos mecanismos e nas
engrenagens mais potentes da Transformação ligada ao Espírito, ao Interior do ser humano, mas também

deste Sistema Solar.
Então, aí estão as grandes linhas dos Circuitos, dos Atalhos / Trilhas ou dos pontos que correspondem às

Portas das Estrelas que se ativam na sua estrutura.
O que vocês podem esperar no nível da Consciência?

Na sua, primeiramente, a título individual, mas, em seguida, sobretudo, em nível coletivo, ou seja, entre os
humanos, e também entre os humanos e a Terra, entre os humanos e o Céu.

Porque tudo isso vai se revelar diante de vocês, com uma agudeza e uma intensidade extremas, o que faz com
que, a partir daquele momento, ninguém mais sobre a Terra poderá dizer que não sabia.

O.M. AÏVANHOV - 02 de julho de 2011 - Autres Dimensions
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Isso não será possível.
Então, ao nível do seu ser Interior, eu repito, eu não vou falar sobre os circuitos (onde eles estão localizados),

mas eu vou dar uma visão, de algum modo, panorâmica.

***

Todos os seres que estão prestes a despertar, a acordar (chamem como quiserem), irão se aperceber de uma
primeira coisa: é que tudo vai seguir, em seus termos, cada vez mais rapidamente.

Os eventos, as Vibrações, as modificações que há para viver, no Interior de vocês, vão encadear-se em um
ritmo ininterrupto.

Aqueles que deviam, por exemplo, viver tal coisa, e que adiariam para mais tarde, vão vivê-la muito
rapidamente.

Aqueles que recusavam algumas transformações serão obrigados, e não mais impulsionados, a vivê-las.
Muitos castelos de cartas vão desabar.

Quer dizer que todas as construções que vocês construíram para, como dizer..., preservarem-se, protegerem-
se (através de crenças, através de apegos, através de algumas circunstâncias da vida de vocês) serão varridas,

inteiramente.
Isso quer dizer que vocês vão se encontrar, realmente, totalmente nus, em relação ao que vem.

Porque é a força total do Espírito que se revela.
Quando a Luz Vibral se revelar inteiramente na sua Dimensão, vocês compreenderam, é o retorno efetivo de

CRISTO.
Esse retorno já está acontecendo no Éter do planeta, mas ele também acontece, agora, no Éter da sua

Consciência, ou seja, nas suas próprias estruturas.
E CRISTO não pode suportar qualquer zona de Sombra.

Portanto, as zonas de Sombras, quer elas estejam em suas vidas, em suas crenças, em suas manifestações,
serão abaladas um pouco.

Elas serão repelidas, literalmente, aparecendo-lhes como o nariz no meio da cara.
As coisas que vocês não queriam ver serão, de qualquer modo, vistas de maneira obrigatória.

Vocês não poderão mais recuar.
Vocês poderão apenas avançar.

***

Paralelamente a isso, as percepções Vibratórias (que, como sabem, estão diretamente conectadas com a sua
Consciência, uma vez que a Consciência é Vibração), essas Vibrações vão aparecer-lhes cada vez mais

rápidas, cada vez mais móveis, cada vez mais instaladas, cada vez mais potentes, cada vez mais, também,
com alterações da consciência comum.

Quer dizer que vocês vão, realmente, percorrer a Dimensão na qual ainda estão, e as outras Dimensões.
Vocês estarão ao mesmo tempo nesse corpo e, ao mesmo tempo, em outro corpo ou em outro estado.

Vocês serão, ao mesmo tempo, o seu sobrenome e o seu nome, mas, ao mesmo tempo, muito mais do que
esse sobrenome e esse nome.

Então, para muitos, isso serão as perturbações de todos os limites que vocês colocaram na pequena
personalidade que resta ainda (porque o período da Crucificação está chegando, a Porta Estreita está sendo

vivida).
Mas o desenvolvimento, através da Lemniscata Sagrada do Cubo Metatrônico vai duplicar, de algum modo, a

Luz em vocês.
E a Luz não pode tolerar, é claro, as zonas de Sombra.

Todas as zonas de Sombra que vocês esconderam, nos recantos da personalidade, que estavam ainda
presentes, mesmo (como eu havia dito, já há mais de um ano) vocês não podendo mais colocar o pó sob o
tapete, uma vez que o tapete foi retirado, mas havia, de qualquer modo, coisas que estavam escondidas.

Todas essas coisas escondidas serão obrigadas a esvaziar-se de vocês.
Tudo o que estiver ligado, como chamaram alguns Arcanjos, ao Corpo de Desejo, que os prendia, literalmente,

a essa Dimensão e a essa limitação, vai despedaçar-se.
Vocês vão se aperceber, em Consciência, da presunção (ou seja, da debilidade, de alguma forma) desses

elementos aos quais vocês estavam apegados e que os atavam ao corpo, através do medo, essencialmente.
E nós frequentemente dissemos, há alguns meses, que vocês seriam obrigados a escolher entre o medo e o

Amor, entre o medo e a Alegria.
A cada dia, isso vai aparecer-lhes como cada vez mais evidente.

É um ou o outro.
Se vocês não estiverem no Amor, vocês estarão no medo.

E a propósito não importa do quê: medo do escuro, medo do Sol que se esconde, medo do seu vizinho.
Então, vocês sabem que o medo, no ser humano, vai conduzir (voltarei nisso depois) ao que vocês irão

observar, tanto junto aos seus próximos como junto aos seus animais, como nos campos, como nas cidades,
como por toda a parte sobre esta Terra.

***

Isso será, realmente, a revelação, também nessa Luz, do aparecimento do Choque da Humanidade, na sua
totalidade.

É claro, aqueles que estão atentos aos sinais, neles como na Terra, sabem, pertinentemente, que a Terra vive
perturbações sem precedentes.



Vocês sabem, é como o princípio da morte.
Todos sabem que, quando se chega sobre esta Terra, vai-se morrer.

Mas não se pensa nisso, enquanto se está vivo.
A morte é sempre adiada para mais tarde.

Eu não digo que é a morte, bem ao contrário, uma vez que, aí, é a Ressurreição que bate à sua porta.
A Crucificação será finalizada.

Vocês vão viver a Ressurreição, na totalidade.

***

Essa Ascensão, esse aparecimento da Luz, irá ocorrer progressivamente, pelo desenvolvimento do Cubo
Metatrônico, em vocês e sobre a Terra.

Mas deem-se conta: para a maior parte da humanidade que viveu confinada nesse corpo, confinada nas
crenças, confinada nas ilusões, isso será algo, como dizer..., como uma devastação, para esses seres.

Porque todos os marcadores, sem exceção, vão cair.
Quer dizer que tudo aquilo em que vocês queriam se segurar (não falo de vocês, aqui, mas falo da

humanidade, de uma maneira geral, agora), não existirá mais.
Então, obviamente, muitos humanos ali vão ver o medo: aqueles que não têm os chacras abertos; aqueles que

não irão aceitar passar no Amor.
Como eu disse, será o ego ou o Coração.

E, se o ego estiver à frente, ele será ameaçado, inteiramente e em Verdade.
Portanto, isso vai se refletir (para os animais, para a consciência humana, para a consciência coletiva que não

aceita a Luz) por algo aterrorizante.
É isso que vocês vão amortecer pelo que vocês são.

Nós os preparamos, há muito tempo (os Arcanjos, MIGUEL, pelos Casamentos Celestes, pelas Etapas).
Nós os conduzimos, pouco a pouco (no plano Vibratório e através do que lhes dizíamos), para viver esse

momento que se apresenta a vocês, agora, dentro de muito pouco tempo.
Tudo isso segue um ritmo extremamente preciso, que é, ao mesmo tempo, calcado sobre a Terra, ao mesmo
tempo calcado na Merkabah Interdimensional Coletiva e, sobretudo, no retorno da Luz Supramental, devido ao
alinhamento deste Sistema Solar com uma série de fatores (dos quais já falei e dos quais muitos intervenientes

já falaram).
Tudo isso conduz à Porta Estreita.

***

A Porta Estreita é o 8º Corpo; é o momento em que se muda de Fundações; é o momento em que se muda de
Dimensão; é o momento em que se passa do ego ao Coração.

Àqueles que já acederam ao Coração é fácil de separar-se do ego.
Mas aquele que não conhece o Coração não pode conceber isso como outra coisa que uma morte súbita.

E uma morte anunciada, uma morte que se apresenta diante dos seus olhos.
Tudo o que era certeza Interior, manifestada por crenças exteriores, é levado a desaparecer.

Tudo o que vocês acreditavam como essencial nesse mundo, para essa vida, as relações que vocês haviam
estabelecido, não terão mais qualquer sentido.

Porque, o que é que vocês vão descobrir?
A Verdade e a Liberdade da Luz.

Então, aqueles que estiverem prontos para vivê-la, é claro, estabelecer-se-ão muito mais facilmente no Fogo
do Coração, no Amor e na Revelação de CRISTO.

Os outros irão se fechar, cada vez mais, na rebelião, no medo, na raiva, e isso vocês vão ver ao redor de
vocês.

E vocês irão assistir a algo de peculiar: é que, em meio a uma mesma família, de um mesmo ambiente, vocês
vão ver seres que estarão em uma Alegria e em um Júbilo total, e aquele ao lado estará na fúria mais tenebrosa

que existe.
Pois o ego não aceita a Luz.

***

Como dizia São João (SRI AUROBINDO, quando era São João): haverá muitos Chamados e poucos
Escolhidos.

Os Chamados são aqueles que viveram a Luz, mas que não foram capazes de Abandonar-se à Luz,
inteiramente, que, como dizer..., apropriaram-se da Luz.

Estes, eles vão viver elementos aterrorizantes.
Por outro, aqueles que passearam nesse mundo sem conhecer tudo isso, irão se abrir como flores.

***

Vocês assistem ao Despertar da Fênix.
O Despertar da Fênix é no mês de julho.

É o Canto da Terra, o Canto do Céu, que se revelam cada vez em mais lugares.
Muitos povos também, em nível coletivo e, em particular, no nível dos povos que vocês chamam de primitivos
(seja no Pacífico ou em outros lugares), já criaram cerimônias, e viveram as cerimônias do retorno deles à Luz,



porque eles sabem o que está chegando.
Aqueles que estão muito próximos da Terra, percebem isso.

Apenas os humanos que estão confinados nas ilusões, nas crenças, nas projeções é que estarão em
dificuldades, pela própria ilusão que eles criaram e mantiveram.

É a oportunidade final, para esses seres, de Abandonar-se inteiramente à Luz, e de viver não mais o medo, não
mais a projeção, mas o Amor, na sua dimensão mais pura, ou seja, de estado Crístico e de KI-RIS-TI.

***

A revelação da Luz que será, de maneira muito mais intensa, desvendada por MARIA e, sobretudo, pelo
Senhor METATRON, será, de algum modo, a chegada de CRISTO, tal como lhes foi anunciado.

CRISTO partiu.
Ele Ascensionou (o dia, diz-se, da Ascensão).

CRISTO irá voltar como ele partiu.
As manifestações do Céu vão aparecer, de maneira cada vez mais inexorável.

As manifestações da Terra vão aparecer como tão evidentes que ninguém poderá esconder-se do que está aí.
Portanto, é o momento, se quiserem, no qual a humanidade, na sua totalidade, sabe que um evento importante

e inegável instaura-se, em um prazo extremamente curto e extremamente rápido.
E, é claro, o modo pelo qual vocês estão Despertos e Acordados refletir-se-á, para vocês, pelo medo ou pelo

Amor.
E não por outra coisa.

Vocês não poderão permanecer tépidos, ou seja, vocês estarão ou na Graça, no júbilo, na plenitude do amor,
ou no medo.

E vocês não poderão acusar ninguém do exterior de vocês mesmos.

***

Lembrem-se: aqueles que forem os mais puros irão acolher isso como uma Graça incrível.
Seres que não estavam no poder, mas que conduziam suas vidas em contato com os Elementos, com a

natureza, uma vida muito simples, que jamais se inclinaram na espiritualidade, vão também se abrir como flores.
Por outro lado, é claro, todos aqueles que haviam fundamentado suas vidas unicamente entre o momento do

nascimento neste corpo e a morte, e que haviam construído suas vidas no poder, na certeza material, vão
encontrar-se privados disso, de maneira extremamente brutal.

Então, é claro, vocês têm, uns e outros, conforme o lugar onde estiverem, coisas diferentes para viver, que são
em função também, é claro, de suas culturas, de suas adesões, de suas crenças, da sua capacidade para não
estar no ego, mas para estar, de preferência, no Coração (mesmo se vocês não exprimirem isso no momento,

através de Vibrações ou de estados de Consciência).
Mas esse estado de Consciência vai se manifestar, inteiramente.

É o retorno de CRISTO que se segue à revelação da Luz Metatrônica.
Desde o mês de março, eu lhes dizia: é agora.

Vocês chegaram ao pleno coração desse agora.
E tudo isso vai acontecer sob os seus olhos, na sua carne, na sua Consciência, na sua vida, junto às pessoas

próximas, junto aos seus animais e sobre toda a Terra.

***

Naturalmente, até o último momento, os seres que estiverem no medo vão gerar ainda mais medo.
E, aí, eu gostaria de dizer-lhes, sobretudo, para não se deixarem arrastar, de modo algum, por esse medo.

Se vocês sentirem que estão desestabilizados, lembrem-se, naquele momento, de que a Luz revela-se, antes
de tudo, em vocês.

De que os circuitos Vibratórios novos, da Lemniscata Sagrada e dos circuitos que lhes serão desvendados,
vocês irão senti-los.

E, quando vocês os sentirem, vocês irão compreender que a Luz está nesse lugar, precisamente para vocês.
Por exemplo, se vocês sentirem um ponto nas costas, levem a sua Consciência nesse ponto.

Naquele momento, vocês irão fusionar com a sua Atenção, com a sua Consciência na Luz que está naquele
lugar, pela abertura de Portas e de circuitos.

E isso será suficiente para remetê-los, instantaneamente, na Paz.
Mas não se deixem levar pelas emoções.

Não se deixem levar pelo mental ou pelas reações.
Isso estritamente de nada vai servir.

O único modo de encontrar a Paz é alinhar-se.
O único modo de encontrar a Paz é ligar-se de novo à Merkabah Interdimensional Coletiva com a qual vocês

estão conectados.
CRISTO vai penetrar nessa Merkabah Interdimensional Coletiva.

Não unicamente no Éter da Terra, como já foi feito, mas vocês vão conversar com CRISTO, porque Ele vai se
estabelecer em vocês, inteiramente.

Portanto, é aí, e unicamente nesse lugar, que irá se encontrar o Amor, a Alegria e a Paz.
Todo o resto irá desestabilizá-los.

É o momento de entrar, o máximo possível, no seu Ser Interior.

***



Não temam, nada de nefasto à Consciência de Amor pode acontecer.
Mesmo se vocês virem e começarem a ver coisas que são contrárias à Luz, e mesmo sentindo-as em vocês

(como o ego que se amarra, como as energias de Lúcifer no nível da testa, ou ainda entidades não
agradáveis), vocês têm CRISTO em vocês.

Vocês têm a capacidade, pela Vibração, para conectar com a Merkabah, com CRISTO.
Para conectar com o seu Coração, ou com o ponto de Vibração que vocês vão sentir.

Naquele momento, a Luz irá se revelar em vocês.
E nem um fio de cabelo da sua cabeça poderá ser tocado.

Mas, se vocês acharem que são tocados e entrarem na reação, entrarem na emoção, entrarem no mental, nós
absolutamente nada poderemos fazer.

Vocês absolutamente nada poderão fazer.
Vocês serão levados pelas energias que não são do Amor, que não são da Luz.

Portanto, quanto mais o Abandono à Luz for facilitado, quanto mais vocês perceberem a Coroa Radiante da
Cabeça, a Coroa Radiante do Coração, o Sacro (para alguns de vocês) e, sobretudo, essa revelação da Luz no

seu corpo físico, mais vocês serão capazes de viver este período.

***

Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques encarregou-me de dar a vocês.
É evidente que a revelação da Luz, no nível do Cubo Metatrônico, é um feito dos Arcanjos.

É o Anjo METATRON que impulsiona o movimento, e é o Arcanjo URIEL, associado a ANAEL, Arcanjo da
Relação, que vai agora fazer ressoar, em vocês, essas estruturas, revelá-las, despertá-las, e fazê-los percebê-

las como uma Verdade inabalável.
Aí está o que eu fui encarregado de dizer-lhes, de maneira muito pontual.

MARIA irá desvendar outros lados em relação a isso e vocês terão a oportunidade, aqui como em outros
lugares, para muitos de vocês, de perceberem esses Circuitos Novos e essas Portas de Estrelas Novas, que

vão se ativar no nível do seu corpo e da sua Consciência.
Então, agora, se vocês tiverem interrogações em relação a isso, primeiramente, e se nós tivermos tempo, eu

gostaria de tentar respondê-las.

***

Questão: ao que corresponde uma pressão dolorosa entre o mamilo esquerdo e o ponto de Maria,
no tórax?

Há, nesse nível, o circuito chamado de Tri-Unidade.
Há pontos de Vibração que se ativam.

Como eu disse, eu não vou entrar nos pontos.
Vocês vão sentir cada vez mais os pontos novos.

Alguns já os sentiram, perceberam, sem saber ao que eles correspondiam.
Haverá, para todos aqueles que estiverem interessados, no nível das pessoas que trabalham nessa Merkabah,

esclarecimentos precisos.
Vocês poderão dirigir a sua Consciência nos pontos e, depois de terem recebido as explicações, colocarem-

se, vocês mesmos, na Vibração.
É isso o mais importante.

Agora, o ponto de que você falou, faz parte do circuito do Novo Triângulo da Tri-Unidade, simplesmente.
Há circuitos Vibratórios que passam por pontos que lhes serão explicados, que são chamados de chacra do

baço e chacra do fígado, que passam pelo mamilo, pelo Coração, pela Porta Estreita, por circulações de
Vibração de Luz extremamente novas.

Tudo isso será desenvolvido dentro de muito pouco tempo (ndr: depois da intervenção de METATRON de 11
de julho).

*** 

Questão: o Corpo de Estado de Ser apresenta-se sob a forma de um corpo, realmente?

Mas há sempre um corpo.
Esse corpo é mutável, ele não está fixo no carbono.

Ele toma uma forma diferente, segundo as Dimensões que vocês percorrerem.
O Espírito, tal como vocês o nomeiam, do seu ponto de vista, é uma abstração total.

Mas o Corpo de Estado de Ser é o Espírito, é o seu Veículo, é o que vocês São.
Se você preferir, suprima a palavra Corpo e chame isso de Veículo (o que isso é, aliás).

*** 

Questão: por que, ultimamente, durante o meu sono, você investiu em mim?

Porque é muito mais fácil intervir à noite, quando o seu mental não existe mais.



Quando vocês dormem, vocês penetram em um estado de Consciência específico.
Esse estado de Consciência, que não é o Estado de Ser (que não é, como vocês chamam, o estado

de Turiya, ou seja, o estado da Consciência Unificada), é, de alguma forma, um estado diferente.
O que acontece nesse estado diferente?

O mental não cria mais obstáculo (é, aliás, por isso, que vocês sonham, mesmo se sonharem com
preocupações mentais).

E é nesses momentos, devido à diminuição dos envelopes isolantes da Terra, que é mais fácil para nós emitir
informações, ou, em todo caso, Vibrações ou mensagens.

Se eu lhe aparecesse em pleno dia, você sairia correndo, porque o mental é mais forte do que você.

*** 

Questão: qual é o significado do diamante que eu vejo girar no sentido horário, durante a
meditação?

Então, compreendamos, efetivamente.
Tudo o que é visto na cabeça, na meditação, está ligado ao terceiro olho.

E, portanto, está ligado à falsificação.
É preciso suprimir, inteiramente, tudo o que é visto.

Portanto, não é importante saber o que isso significa, mas que isso nunca mais seja visto.
É a condição sine qua non para abrir a Coroa Radiante da Cabeça.

Enquanto na meditação houver uma focalização da Consciência sobre o que é visto, a Coroa não pode se
revelar inteiramente.

Portanto, o objetivo não é que eu lhe responda (o que é): é, sobretudo, que isso desapareça.
Muitos seres, durante a meditação, descrevem o terceiro olho.

Há sete etapas de abertura do terceiro olho.
Há os que vão ver o amarelo com o violeta no interior, depois, no exterior.

Há os que vão ver rostos desfilar.
Há os que vão ver efeitos estroboscópicos.

E há os que irão chegar à visão de uma pedra.
Tudo isso está ligado ao terceiro olho, não está ligado à Coroa Radiante da Cabeça.

Portanto, as suas meditações estão fixas em um ponto da Consciência que não é "normal".
É o que eu já lhes disse e que já lhes foi dito inúmeras vezes, BUDA dizia: «quando vocês encontrarem
os Siddhis (os poderes da alma, dos quais a visão do terceiro olho faz parte), salvem-se rapidamente».

Portanto, qualquer visão que for vista com os olhos fechados, na frente da cabeça ou na cabeça, está ligada ao
terceiro olho.

Sem exceção.

*** 

Questão: na medida em que, junto aos Budistas, a palavra Vajra quer dizer diamante, será que isso
poderia representar um contato com o Bindu?

Absolutamente não.
Eu repito: é um confinamento no nível do terceiro olho.

O contato com o Bindu apenas pode ocorrer quando não houver mais qualquer imagem, seja ela qual for.
Quando não existir qualquer projeção no que é chamado de terceiro olho, ou seja, nem cor, nem rosto, nem

chacra que gira no confinamento, nem nada, completamente.
O terceiro olho é o símbolo de Lúcifer, é o confinamento Luciferiano no fogo Prometeico, que os impede de

encontrar o Coração, porque há uma sideração da Visão, que não é a visão dos olhos.
A sideração pela visão dos olhos é onipresente no seu mundo, é a civilização da imagem, da magia, se

preferirem, na qual vocês serão seduzidos pelo que veem: uma bela mulher, um bonito prato, a televisão, a
internet, tudo o que quiserem.

E depois, para aqueles que estão no processo espiritual, essa visão torna-se menos interessante.
Desenvolve-se a visão dita interior, que não é outra senão a visão falsificada do terceiro olho, que pode dar-

lhes acesso a poderes incríveis, que pode dar-lhes a visão das suas próprias vidas passadas.
Mas, aí também, é um confinamento, não é a Verdade.

Portanto, mesmo se você virem a coisa mais espetacular que seja, salve-se rapidamente.
O acesso ao Coração apenas pode ser feito quando toda a visão cessou, seja ela qual for.

Faça a experiência, façam a experiência (vocês não correm qualquer risco, é claro): levem a sua Consciência
ao terceiro olho.

Com as energias que vocês têm na Cabeça, vocês vão ver, isso será muito bonito.
Vocês vão ver algo que vai cativá-los.

Não se é obrigado a ver um diamante, podem ser rostos de vidas passadas, pode ser simplesmente a Luz.
E vocês irão observar o que, naquele momento?

Para aqueles que tiverem o Fogo do Coração ou do Sacro ativo, isso vai desaparecer instantaneamente.
Vocês não podem manter qualquer Ilusão Luciferiana com a abertura do chacra do Coração, é impossível.

*** 

Questão: quando tenho visões, eu afirmo recusá-las, mas elas continuam. O que fazer?



Colocar a sua Consciência no Coração, simplesmente.
A sua Atenção.

A Vibração e a Consciência seguem a Atenção.
Se a sua Atenção não estiver mais na cabeça, se a sua Consciência não se colocar mais naquele lugar, mas

em outro (no seu dedo do pé, se quiser), isso irá desaparecer.
Não é porque você diz: «eu quero que isso cesse» que isso vai parar.

Lembrem-se de que as forças contrárias à Luz não vão se deixar embalar pela Luz, em vocês ou no exterior de
vocês.

Elas vão um pouco, como vocês dizem, revoltar-se contra isso.

*** 

Questão: por que sinto a Vibração do Coração em alguns lugares e não em outros?

E, segundo você, isso quer dizer o quê?
Que, se a Vibração do Coração cessar em um lugar, é que é um lugar que não está no Coração.

É a resposta do Coração.

*** 

Questão: isso significa que é melhor evitar esses lugares?

Cabe a você ver, mas se você tiver essa capacidade Vibratória, é evidente.
Por qual razão você iria a lugares onde a Vibração do Coração se apaga?

São lugares dos quais vocês devem fugir como da peste, não pelo medo, mas porque eles não lhes dizem
respeito.

Aliás, é o que lhes diz o seu Coração.

*** 

Questão: se nos sentimos bem em um lugar, mas se as sincronias e a fluidez não se instaurarem
para poder ali continuar e permanecer, isso significa que é melhor partir?

Isso me parece evidente.
Isso se chama o chute no traseiro.

Vocês todos viveram isso.
Por exemplo, vocês estão muito contentes na sua profissão, na sua atividade, na sua família.

Vocês se sentem verdadeiramente bem.
Mas tudo lhes mostra que isso não é mais possível.

Não porque vocês optam por isso, mas porque um monte de eventos ocorre e alerta a sua atenção sobre o
fato de que há algo que deve cessar.

Isso se chama o impulso da alma.
Agora, há muitos seres que não seguiram os impulsos da alma, ao mesmo tempo estando abertos.

O que acontece nesse caso?
E bem, o Coração volta a se fechar.

Recai-se no mental e na ilusão dita Luciferiana.
Não pode ser de outro modo.

*** 

Questão: sinto as Vibrações da Coroa da Cabeça, por vezes como algo de muito agradável, por
vezes associadas a dores.

É normal, é a Cabeça que cresce, ou, se preferir, isso quer dizer simplesmente que algumas zonas, alguns
pontos, de acordo com o que você vive, estão mais ativos do que outros.

Vocês todos sentiram isso.
Há, às vezes, calores na parte de trás da cabeça.

Em outros momentos, é um conjunto de pontos, situados em outros lugares da cabeça, que vão se manifestar.
E, por vezes, isso pode dar muita dor.

Porque, do mesmo modo que a Terra cresce, a sua cabeça cresce (não é o mental que cresce, hem, é o
cérebro, o novo cérebro).

Quer dizer que o novo cérebro, onde se encontra o acesso à Luz, havia sido, como dizer..., reprimido.
E agora ele se expande, e o crânio é muito pequeno.

Portanto, é perfeitamente normal.
O que não seria normal é se a energia viesse a condensar-se unicamente no ponto central, ou na zona central

do terceiro olho.
Mas, enquanto forem pontos de pressão sobre CLAREZA, PRECISÃO, sobre o Triângulo da Terra ou sobre

uma zona específica, é perfeitamente normal.



*** 

Questão: foi dito que os animais aceitariam a Luz sem problemas, mas foi, igualmente, feito
referência a reações de animais diante da Luz.

Sim, os animais são de diversas espécies.
Os animais ditos selvagens (que não estão em contato com o humano) não têm problema, seja qual for o futuro

deles.
Vocês sabem que há muitos animais que morreram, e continuam a morrer, nos oceanos, sobretudo, e nos

ares.
Os animais que estão próximos do homem absorveram, de algum modo, algumas características do humano

(quer sejam os animais criados, os animais domésticos, etc.).
Eles, é claro, são muito mais sensíveis.

Um leão não tem medo do trovão, um cão pode ter medo do trovão.
É exatamente o mesmo princípio para a Luz.

Se o mestre estiver aterrorizado pela Luz, o animal doméstico ou o animal criado, vai ficar aterrorizado pela Luz.
O que não é o caso se o mestre não tiver medo da Luz.

*** 

Questão: o que vai se tornar a própria Terra depois do processo de translação?

Ela vai nascer em uma outra Dimensão, como vocês.

*** 

Questão: manteremos contato com ela?

Tudo depende dos seres humanos, isso depende do seu destino.
O destino não é único, como vocês sabem.

*** 

Questão: quais serão os que poderão manter contato com ela?

Aqueles que estiverem, por exemplo, na 5D.
Uma vez que a Terra estiver em uma outra Dimensão.

Vocês estão neste mundo, mas sempre lhes disseram que vocês não eram deste mundo.
Vocês estão em um planeta prisão.

*** 

Questão: após esses processos, a Terra sobre a qual estamos será destruída fisicamente ou,
efetivamente, a sua Vibração será transformada para Vibrar diferentemente?

Mas para Vibrar diferentemente é necessário que a antiga Vibração desapareça.
Quando vocês são lagartas e se tornam borboletas, é preciso, efetivamente, que a lagarta desapareça, não?

A Terra da 3a. Dimensão desaparece, mas não é a Terra que desaparece.
A Terra muda de gama de Vibração.

Mas isso nada tem a ver com a Terra da 3a. Dimensão.
Como eu já disse, o raio da Terra vai aumentar de modo considerável.

A localização da Terra não será mais a mesma, tampouco.
A orientação da Terra não será mais a mesma.

Ela estará totalmente irreconhecível, no sentido que vocês entendem hoje.
É como a borboleta que me perguntasse, tornando-se borboleta, se a lagarta vai permanecer.

Mas não, dado que é uma passagem de uma à outra.

*** 

Questão: eu pensava que ela poderia se tornar como um corpo inerte, como um asteroide que
vagaria no Cosmos.

Jamais!
Ela vai se tornar imensa e um planeta muito belo da 5a. Dimensão.

*** 



Questão: é possível ter informações sobre o destino final no sonho?

Sim, perfeitamente.
Alguns de vocês são contatados, e serão contatados cada vez mais, por diferentes povos estelares, digamos.

Isso será uma surpresa.

*** 

Questão: foi dito que os laços nos pulsos e tornozelos não tinham mais utilidade, mas eu os sinto
sempre. Por quê?

Porque não se terminou de retirar todos os laços.
Quando lhes falarem dos circuitos novos, isso não quer dizer que vocês vão, todos vocês, senti-los no mesmo

momento, mesmo se disserem que isso se revela para todo mundo.
Do mesmo modo, no nível da cabeça, alguns sentem toda a cabeça, outros, setores.

Isso é semelhante para todos os trabalhos energéticos.

Os laços foram retirados, mas há aqueles nos quais se deixa um pouco mais os laços, ainda.
É assim.

Porque há aqueles que aproveitariam para partir, hem, se retirássemos tudo deles (os laços).

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e lhes digo até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu nada tenho de especial para dizer-lhes, vejam vocês, eu vim escutar o que vocês tinham a perguntar-me.

Todas as minhas bênçãos os acompanhem.
Então, eu os escuto.

Questão: Questão: se há uma dissolução da consciência comum, das emoções, no que vem, se há uma dissolução da consciência comum, das emoções, no que vem, sobrepondo-se asobrepondo-se a
Consciência Unitária, como as lagartas poderiam ter Consciência Unitária, como as lagartas poderiam ter medo?medo?

Então, aí, cara amiga, é extremamente simples.
Quando você é uma lagarta, você tem o hábito do mundo das lagartas, não é?Quando você é uma lagarta, você tem o hábito do mundo das lagartas, não é?
Quer dizer que você come folhas, você está no solo e nada conhece do que acontece nos ares.
Portanto, para a lagarta, a borboleta é outra coisa.Portanto, para a lagarta, a borboleta é outra coisa.

A lagarta recebe um sinal que inicia, de algum modo, sua metamorfose para tornar-se, através do casulo, da crisálida, uma borboleta,
não é?
E há uma transformação da Consciência em borboleta.E há uma transformação da Consciência em borboleta.

Mas o problema é que nem todas as lagartas têm, verdadeiramente, vontade de tornarem-se borboletas, porque, quando se
está confinado, de modo extremamente sólido, rígido, nos condicionamentos limitadores (seja através de crenças, seja através de certo
número de certezas ligadas à matriz), não se pode conceber que haja algo que seja da ordem da Luz, do outro lado, não é?

E E é exatamente o mesmo processo que vai produzir-se, que SRI AUROBINDO é exatamente o mesmo processo que vai produzir-se, que SRI AUROBINDO havia detalhado (háhavia detalhado (há
vários meses), concernente ao Choque da Humanidade.vários meses), concernente ao Choque da Humanidade.

Aqueles que sabem e que já vivem as Vibrações passarão à borboleta sem problema algum, ouAqueles que sabem e que já vivem as Vibrações passarão à borboleta sem problema algum, ou
com um mínimo de problemas.com um mínimo de problemas.
Em Em contrapartida, aqueles que estão nesse confinamento, nessa rigidez, contrapartida, aqueles que estão nesse confinamento, nessa rigidez, ainda que falem de Luz,ainda que falem de Luz,
eles não a viveram ao nível Vibratório.eles não a viveram ao nível Vibratório.

E, para esses, isso significa o fim da lagarta, mas eles não conhecem a borboleta.

Então, é um terror enorme.
E esse terror, ou essa ignorância, é uma estrutura Vibratória extremamente sólida, na qual não há possibilidade, para a Luz, de extirpar
o Espírito.
E o Espírito continua, de algum modo, prisioneiro de suas próprias ilusões e das próprias projeções criadas nessa matriz.

Mas, como não haverá mais matriz dissociada, obviamente, todo o mundo tornar-se-á mais ou menos borboleta.

 

Há Há os que serão verdadeiras borboletas, e há os que serão, eu chamaria a os que serão verdadeiras borboletas, e há os que serão, eu chamaria a isso, lagartasisso, lagartas
borboletas, quer dizer que eles terão asas, mas não borboletas, quer dizer que eles terão asas, mas não poderão voar, ainda.poderão voar, ainda.

Eles têm necessidade de, como dizer..., refinar sua Vibração, para liberar-se, inteiramente, das ilusões, das crenças e dos
confinamentos.

A prova, se vocês estivessem, todos, ao nível das Vibrações, na Luz, vocês viveriam, todos, já, a Unidade.

O.M. AÏVANHOV – 3 de julho de 2011
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A Unidade não é algo que possa impor-se de si mesmo.A Unidade não é algo que possa impor-se de si mesmo.

É um mecanismo sutil de Reversão da Consciência, que passa da consciência fragmentária (a consciência de vigília, a consciência
do esquecimento, do sono, a consciência de sonho), para o quarto estado de Consciência, chamado Unidade ou Consciência
Unificada (no qual não há mais qualquer separação).

E isso pode representar um choque terrível para a lagarta, de encontrar-se, de um dia para o outro, sendo outra coisa que uma lagarta.
Elas não estão preparadas para isso.

Não creiam que a metamorfose é feita assim, facilmente.
Ela se faz facilmente quando vocês viveram uma espécie de graduação Vibratória, e uma ampliação das Vibrações da própria
Consciência, que lhes permite tocar (com um dedo, ou com vários dedos, digamos) esse estado de Unidade, o que lhes disse
IRMÃO K.

Questão: se as emoções não existem mais...Questão: se as emoções não existem mais...

Quem disse que as emoções não existiam mais?
São justamente as emoções que impedem o ser de viver a Consciência Unificada.

É o Corpo de Desejo, que está em oposição formal com o Corpo Espiritual ou o Espírito.É o Corpo de Desejo, que está em oposição formal com o Corpo Espiritual ou o Espírito.

O Corpo de Desejo corresponde, a grosso modo, ao que se chamam os três primeiros chacras, e todas as funções ligadas aos três
primeiros chacras.

O O Corpo Espiritual corresponde, essencialmente, ao ponto de báscula final Corpo Espiritual corresponde, essencialmente, ao ponto de báscula final ligado ao 8º Corpo,ligado ao 8º Corpo,
que foi chamado (por vários, aliás) a Crucificação e que foi chamado (por vários, aliás) a Crucificação e a Ressurreição.a Ressurreição.

 

Quando vocês vivem a Crucificação e a Ressurreição, o Corpo de Desejo não existe quase mais.Quando vocês vivem a Crucificação e a Ressurreição, o Corpo de Desejo não existe quase mais.

O Corpo de Desejo é oposto à Luz, mesmo, é claro, se o desejo é onipresente no homem.
Ela é onipresente porque o homem, mesmo na falsificação, conservou essa centelha de Espírito.
Mas é outra coisa viver a Luz Vibratória, que sonhar com a Luz.Mas é outra coisa viver a Luz Vibratória, que sonhar com a Luz.
São duas coisas totalmente diferentes.São duas coisas totalmente diferentes.

Todas as religiões reivindicam a Luz; todos os buscadores espirituais reivindicam a Luz, mas qual?

É como para a palavra Amor.É como para a palavra Amor.
O humano, quando fala de amor, tem sempre uma vivência, feridas, cicatrizes, concepções, percepções, mas isso é o conteúdo de um
humano, com seus filtros.

Para outro humano, não será, estritamente, a mesma coisa.
Será mesmo, por vezes, profundamente diferente.

É exatamente similar para a Luz.
De qual Luz você fala?De qual Luz você fala?

Portanto, jamais foi dito que as emoções vão desaparecer.Portanto, jamais foi dito que as emoções vão desaparecer.
O que vai desaparecer é a Terra, dessa Dimensão.O que vai desaparecer é a Terra, dessa Dimensão.

Então, aqueles que quiserem permanecer nessa Dimensão, vão encontrar-se sem Terra.
Mas jamais foi dito que, de um dia para o outro, não haveria mais emoções sobre a Terra, bem ao contrário.

http://api.ning.com/files/hXN7sT8-E99pcWfGJ*f1-tBp32ciTGz6Uv1O7gq9qxHNKv44gX*SsTqDR1m9QGuXs93YNq9SbnVHfItP*V4p07LPMSgKVuSv/bibli_5NovosCorpos.jpg


Aquilo Aquilo ao que vocês vão assistir, aí, a partir de 11 de julho, já,ao que vocês vão assistir, aí, a partir de 11 de julho, já,
agora, é o agora, é o que vocês veem por toda a parte sobre a Terra: as revoltas, as que vocês veem por toda a parte sobre a Terra: as revoltas, as revoluções, as pessoasrevoluções, as pessoas
que reivindicam, as emoções empurradas ao próprio que reivindicam, as emoções empurradas ao próprio paroxismo, que vão amplificar-se deparoxismo, que vão amplificar-se de
maneira desmedida, junto àqueles maneira desmedida, junto àqueles que, justamente, não conseguem passar pela Porta.que, justamente, não conseguem passar pela Porta.
Ou não querem passá-la, há muitos assim.Ou não querem passá-la, há muitos assim.

Questão: quando você fala de lagarta, você faz referência ao ego?Questão: quando você fala de lagarta, você faz referência ao ego?

Eu faço referência ao ego, mas também, e, sobretudo, a um mecanismo de funcionamento na matriz no qual, como lhes dizia IRMÃO K,
o que pertence às Esferas Unificadas não lhes é conhecido, estritamente desconhecido.

A lagarta não é como o ego.A lagarta não é como o ego.

É um mecanismo de vida, é claro, que é sustentado pelo ego, mas que corresponde a todos os desejos presentes em sua própria
presença na Ilusão.
Todos os desejos, sem exceção.

Questão: quando em meditação, tem-se, de repente, a impressão de perder conhecimento ou deQuestão: quando em meditação, tem-se, de repente, a impressão de perder conhecimento ou de
desaparecer. É a pequena morte?desaparecer. É a pequena morte?

São as primícias.
O que se chama a pequena morte acompanha-se do medo da morte.

SRI AUROBINDO falou-lhes disso.

Há, esquematizando, no processo de acesso à Unidade, duas mortes a viver.
E, aí, nesse fim de ciclo, há três mortes a viver.

Primeiramente, a pequena morte.Primeiramente, a pequena morte.
É o momento no qual o ego começa a soltar, em relação à Luz.É o momento no qual o ego começa a soltar, em relação à Luz.
É o primeiro guardião do limiar.É o primeiro guardião do limiar.

Muitos de vocês passaram por isso (entre os mais antigos, há já alguns anos).

Depois, chega o segundo guardião do limiar.
É aquele que, de algum modo, vem tentá-los.
É a última tentação do CRISTO.
São as forças opostas ao CRISTO que vão dizer-lhes: «mas seu reino é aqui, não é em outro lugar».
São todos os componentes inscritos no instinto de sobrevivência, no instinto de preservação, que é inscrito diretamente no medo da
morte, desta vez, não mais a pequena morte, mas a morte arquetípica, que é ligada ao que é chamado o 12º Corpo.
É o medo arquetípico por excelência.

Naquele momento, vocês são confrontados ao que diferentes escritos chamaram o guardião do liminar, o anjo dos abismos.
É aquele que vai fazê-los crer que vocês estão melhor aqui, na Ilusão, tornando-se o rei.
É a armadilha final do ego, não é?

Portanto, há certo número de mortes, e tudo isso se duplica numa terceira morte que, de fato, é o verdadeiro nascimento
que é, de fato, sua Ressurreição.
Quer Quer dizer o momento no qual vocês descobrirão, quando aceitam a Luz Vibral, dizer o momento no qual vocês descobrirão, quando aceitam a Luz Vibral, que vocês nãoque vocês não
são o que acreditavam que fossem, mas que vocês são a são o que acreditavam que fossem, mas que vocês são a Imensidade da Criação.Imensidade da Criação. 
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É a Dissolução, é a etapa final, na qual vocês penetram, inteiramente, o estado Turiya.É a Dissolução, é a etapa final, na qual vocês penetram, inteiramente, o estado Turiya.
É o sétimo Samadhi, aquele que é chamado o Maha Samadhi, no qual nunca mais a ConsciênciaÉ o sétimo Samadhi, aquele que é chamado o Maha Samadhi, no qual nunca mais a Consciência
pode ser alterada.pode ser alterada.
E tudo isso se vive (ou não se vive), mas, agora, quase de maneira simultânea.

Questão: como fazer para Abandonar-se completamente?Questão: como fazer para Abandonar-se completamente?

Então, aí, cara amiga, é uma questão que volta, sistematicamente.
Nada há a fazer.
O Abandono é um ato total de Abandono.

Abandonar-se quer dizer, justamente, nada fazer.

Enquanto você quer fazer, você não pode Abandonar-se.

Questão: Questão: na meditação, sinto-me como cair no vazio, depois, num túnel de luz, na meditação, sinto-me como cair no vazio, depois, num túnel de luz, como nos processos decomo nos processos de
EQM, mas sem, no entanto, atravessar a luz.EQM, mas sem, no entanto, atravessar a luz.

É uma primeira etapa do Abandono à Luz, que pode tomar essa forma para você.

Aliás, Aliás, para aqueles que meditam desde longo tempo, o processo de basculamento para aqueles que meditam desde longo tempo, o processo de basculamento dada
consciência de vigília, de meditação para Turiya é frequentemente consciência de vigília, de meditação para Turiya é frequentemente acompanhado por esseacompanhado por esse
sentimento de desligamentosentimento de desligamento.

É um momento que se observa, ou porque há um desligamento da consciência, ou porque há uma modificação da respiração (que não
se faz mais nos pulmões, mas no Coração), ou porque o som modifica-se nos ouvidos (para aqueles que o têm), ou, justamente,
porque há essas primícias do Abandono, que é um medo terrível.
É a primeira morte.
 

Questão: e se tivesse atravessado a luz, o que teria acontecido?Questão: e se tivesse atravessado a luz, o que teria acontecido?

Você teria vivido a segunda morte.
Você teria Fusionado com a Luz, mas teria voltado, é claro.

Mas, como você mesmo diz: se você fosse até lá.
É preciso ousar ir.
Esse fato de ousar ir é o Abandono total à Luz.Esse fato de ousar ir é o Abandono total à Luz.

A maior parte dos seres que vivem essa primeira etapa, de um modo como o seu ou de outro, pára nesse estado.

É por isso que São João havia dito: É por isso que São João havia dito: «haverá muitos chamados, poucos escolhidos».«haverá muitos chamados, poucos escolhidos».

As pessoas vivem uma primeira experiência da Luz e fecham-se no interior do ego. E satisfazem-se com isso.
Elas não estão, sobretudo, prontas para abandonar sua pequena pessoa, e elas creem que conseguiram.
Mas elas não conseguiram, de modo algum.

Questão: como atravessar isso?Questão: como atravessar isso?

Abandonando-se, ainda mais: é preciso saltar do alto do precipício.Abandonando-se, ainda mais: é preciso saltar do alto do precipício.

O ego tem tendência a crer que é ele que dirige.
Essas palavras, como dizia IRMÃO K, vocês não podem compreendê-las de imediato.
Mas, quando vocês estão, verdadeiramente, do outro lado, vocês compreendem o que isso quer dizer, porque, quando se diz a alguém:
«Abandone-se à Luz», ele vai bater a cabeça contra os muros, porque ele diz: «mas eu quero Abandonar-me, como fazer?».

Ele não compreendeu que, justamente, a capitulação de tudo o que ele exprime, é o Abandono àEle não compreendeu que, justamente, a capitulação de tudo o que ele exprime, é o Abandono à
Luz.Luz.

Portanto, é diametralmente oposto a qualquer desejo.

Enquanto vocês desejarem a Luz, vocês não terão, jamais, a Luz, porque o desejo é uma tensãoEnquanto vocês desejarem a Luz, vocês não terão, jamais, a Luz, porque o desejo é uma tensão
para algo de exterior.para algo de exterior.
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Exceto, é claro, o que havia sido descrito por alguns seres, e eu penso, em especial, em HILDEGARDE DE BINGEN, concernente a
essa Tensão final para o Abandono.
Mas raros são os seres capazes de realizar isso.

Questão: é o ego que, tendo desejado ver o que havia atrás da Luz, impediu essa passagem?Questão: é o ego que, tendo desejado ver o que havia atrás da Luz, impediu essa passagem?

Exatamente.
É assim que se pode dizer, e é a estrita Verdade.
Porque o ego apropria-se sempre das coisas.
Ele existe apenas na apropriação, na competição, no medo.

Questão: Questão: continuar uma atividade esportiva ou artística pode representar uma continuar uma atividade esportiva ou artística pode representar uma forma de apego e,forma de apego e,
portanto, ser um freio ao Abandono à Luz?portanto, ser um freio ao Abandono à Luz?

Então, aí, caro amigo, depende.
Para alguns, o fato de praticar uma atividade artística será, justamente, o meio de esvaziar-se do ego.
E, para outros, será um reforço do ego: «olhem como é bonito o que eu pinto».
Ainda uma vez, é profundamente diferente.

Agora, a atividade esportiva, em si, mantém o Corpo de Desejo.
Portanto, muito frequentemente, parece-me difícil encontrar o Abandono à Luz no esporte.

Aliás, se tivesse havido seres Unificados que descobriram a Unidade fazendo esporte, isso se saberia, de
qualquer modo.
Em geral, para encontrar a Unidade, são, antes, seres que param de mover-se, não?

Questão: tenho a impressão de que o esporte, justamente, permite acalmar meu mental, pela fadiga.Questão: tenho a impressão de que o esporte, justamente, permite acalmar meu mental, pela fadiga.

Sim, mas é temporário.
A prova: você é obrigado a recomeçar todo o tempo, e ainda mais a cada vez.
É um vício.

É preciso, efetivamente, que você compreenda que o álcool, o tabaco, o esporte, como tudo o que é ligado ao
Corpo de Desejo, é um vício.

O vício dá uma satisfação imediata, mas, a cada vez, você tem necessidade de ainda mais: ainda mais álcool, ainda mais tabaco, e,
em seu caso, ainda mais esporte, não é?

Questão: é necessário, portanto, tudo abandonar?Questão: é necessário, portanto, tudo abandonar?

Apenas você tem a resposta, mas eu lhe digo o que acontece, geralmente.

A oposição entre o Corpo Espiritual, se se pode chamá-lo assim (o Veículo, se prefere, a Embarcação espiritual) e o Corpo de Desejo:
se você mantém o Corpo de Desejo, seu Corpo Espiritual não pode eclodir.
Você não pode passar a Porta, como você quer fazê-lo?

Explique-me como, quando você olha, por exemplo, raparigas que passam, como você pode encontrar a Luz?
Então, você pode encontrar a Luz numa rapariga, é claro.
Mas ela será sempre exterior, essa Luz.

No esporte, é o mesmo princípio.
O álcool, todas essas coisas, mantêm o Corpo de Desejo.
Sem exceção.

Para a criatividade, é outra coisa, é diferente para cada ser.Para a criatividade, é outra coisa, é diferente para cada ser.
Há quem consiga encontrar uma pacificação do mental sem tornar-se, como vocês dizem, viciados na criatividade.
O que não é similar para o esporte.

Agora, eu não disse que seria preciso tornar-se uma larva que não se move mais completamente,Agora, eu não disse que seria preciso tornar-se uma larva que não se move mais completamente,
não é?não é?
Se não, torna-se um verme da terra (ai, a borboleta afasta-se ainda mais).
Eu quero dizer, simplesmente, com isso, que o esporte o conduz a amplificar o Corpo de Desejo.
E isso é constante, eu creio.

Questão: as indicações que havia dado HILDEGARDE DE BINGEN, em sua vida, sobre as virtudes dosQuestão: as indicações que havia dado HILDEGARDE DE BINGEN, em sua vida, sobre as virtudes dos
alimentos, continuam atualidade?alimentos, continuam atualidade?

Sim.
HILDEGARDE DE BINGEN havia dado algo que se aproxima (vocês podem fazer correlações), por exemplo, da nutrição de tipo
ayurvédica, na qual os alimentos são classificados segundo sua natureza elementar e sua capacidade para fazer Vibrar ou não.

É certo que as batatas não fazem Vibrar como os cereais, por exemplo, como alguns cereais.

Agora, Agora, lembrem-se do que haviam dito alguns Arcanjos: no período atual, o mais lembrem-se do que haviam dito alguns Arcanjos: no período atual, o mais importante éimportante é
comer coisas que permitam, justamente, não sobrecarregar o comer coisas que permitam, justamente, não sobrecarregar o plexo solar.plexo solar.

Se não, vocês nutrirão o Corpo de Desejo, ao invés de nutrir a Essência.



Mas, bem, eu os lembro que o CRISTO havia dito: «O que é importante não é o que entra em suaMas, bem, eu os lembro que o CRISTO havia dito: «O que é importante não é o que entra em sua
boca, é o que dela sai».boca, é o que dela sai».

Questão: se METATRON é a imagem da FONTE, a FONTE é, então, uma Embarcação de Luz que éQuestão: se METATRON é a imagem da FONTE, a FONTE é, então, uma Embarcação de Luz que é
consciente de toda sua Criação?consciente de toda sua Criação?

METATRON é a imagem da FONTE, numa outra Dimensão.METATRON é a imagem da FONTE, numa outra Dimensão.

A FONTE está presente (como foi dito por muito numerosos místicos) no grão de areia, no conjunto dos Universos, no conjunto dos
Sóis.
A FONTE não é limitada por qualquer Dimensão e qualquer forma.
A FONTE pode mesmo ter a liberdade (e ela o fez), de tomar um corpo, de criar um corpo, diretamente nessa matriz falsificada, sem
ser alterada de maneira alguma.

Questão: qual é Sua forma de origem?Questão: qual é Sua forma de origem?

Ela está por toda a parte.

A forma da FONTE é ser, justamente, a totalidade de formas.A forma da FONTE é ser, justamente, a totalidade de formas.

Não se pode restringi-la a uma forma.
Ela criou, ela criou-se a si mesma no espelho, numa Dimensão interior, no Senhor METATRON.
Mas a FONTE, não se pode dizer que ela está em tal Dimensão, dado que ela está em todas as Dimensões.

Ela infiltra, no sentido o mais nobre, todas as Criaturas, todas as Criações, todas asEla infiltra, no sentido o mais nobre, todas as Criaturas, todas as Criações, todas as
Consciências.Consciências.

Portanto, ela tem a forma que você deseja.
E ela mesma toma a forma que ela deseja.

É sempre o mesmo princípio, vocês têm muita dificuldade para conceber a Multidimensionalidade.

Justamente porque isso não pode ser concebido, isso pode apenas ser vivido.Justamente porque isso não pode ser concebido, isso pode apenas ser vivido.

Isso não corresponde a um cérebro; isso não corresponde a um mental.
É, aliás, por isso que SRI AUROBINDO havia empregado a palavra Supramental, porque é algo tão fora do comum, fora do âmbito de
referencial habitual, que não pode haver palavras.

A A única coisa que posso dizer-lhe é que a FONTE está presente no grão de única coisa que posso dizer-lhe é que a FONTE está presente no grão de areia como numaareia como numa
consciência humana, a totalidade, mas pode também consciência humana, a totalidade, mas pode também manifestar-se, ela mesma, através de ummanifestar-se, ela mesma, através de um
corpo criado, aqui, como não corpo criado, aqui, como não importa em qual Dimensão.importa em qual Dimensão.

Isso parece extremamente difícil a apreender, mas, quando vocês são multidimensionais (e isso não concerne apenas à FONTE, isso
concerne a um Arcanjo, a um anjo), vocês estão aqui, mas vocês não estão localizados aqui.
É o princípio do holograma: vocês estão aí, mas são, ao mesmo tempo, todo o resto.
Não há barreira, não há limite, não há confinamento, não há separação.

A Consciência Unificada, aqueles que a viveram sobre a Terra vivem essa ausência de separação.
Eles não fazem qualquer diferença de Consciência vivida entre eles e todos os outros.

Isso Isso corresponde, inteiramente, ao que dizia o CRISTO: «O que vocês fazem, corresponde, inteiramente, ao que dizia o CRISTO: «O que vocês fazem, ao menor de vocês,ao menor de vocês,
é a mim que vocês o fazem. Eu e o Pai somos Um».é a mim que vocês o fazem. Eu e o Pai somos Um».

Questão: como o mundo Unitário pode perder contra os Dracos?Questão: como o mundo Unitário pode perder contra os Dracos? 

Meu amigo, se isso fosse impossível, não estaríamos aí.
Há circunstâncias de confinamento que eu descrevi, que são ligadas à magnetosfera, à ionosfera e à heliosfera.
O que foi confinado não pode ser aberto, assim, de repente.
Sob pena de perder coisas irremediáveis.

Uma vez que algo (um Sistema Solar, uma Consciência) foi privado de Luz, de maneira suficientemente importante, na
intensidade e na duração, é muito difícil recuperar isso.
Não se pode fazer com um golpe de varinha mágica.
Senão (se isso se fizesse num golpe de varinha mágica), vocês não estariam mais aí, mas estariam todos na Unidade, no Samadhi,
com um sorriso feliz, não é?

O que acontece em vocês, acontece fora.O que acontece em vocês, acontece fora.
Portanto, Portanto, vocês compreendem, efetivamente, que, se vocês mesmos não conseguemvocês compreendem, efetivamente, que, se vocês mesmos não conseguem
reencontrar a Unidade assim, num Sistema Solar é também complicado.reencontrar a Unidade assim, num Sistema Solar é também complicado.

É justamente o Corpo de Desejo, tudo o que é ligado à atração (que foi chamada a queda, é um mau termo), mas as atrações
gravitacionais, a densidade, a gravidade, são todos os elementos que se opõem, justamente, a essa Liberação.

A Luz deve chegar de maneira progressiva.A Luz deve chegar de maneira progressiva.
Ela infiltrou-se, progressivamente, nesse Sistema Solar.
Chega um determinado momento, ao qual vocês quase chegaram, no qual tudo isso pode tornar-se muito mais intenso, sem perigo.
Mas não é um processo que se pode fazer assim, diretamente.



A título individual, isso tem podido acontecer, para alguns seres que viveram a abertura total e que acederam à Unidade.
Frequentemente, isso é feito quando de uma experiência específica, mas que corresponde, aí também, a uma preparação, mesmo se
não se viu.

Questão: Questão: no que o fato de olhar, de vez em quando, a televisão, reportagens no que o fato de olhar, de vez em quando, a televisão, reportagens sobre animais, a natureza,sobre animais, a natureza,
sobre as paisagens de Gaia, afastar-nos-iam sobre as paisagens de Gaia, afastar-nos-iam da Unidade?da Unidade?

Porque é uma imagem.
Uma imagem, por definição, sidera o olhar.
Mesmo se vocês olham algo que lhes agrade e que não lhes pareça violento, muito agradável, muito bonito.
Há uma sideração do olhar.

O olhar, os olhos são ligados à falsificação.O olhar, os olhos são ligados à falsificação.
E, portanto, qualquer ação de sideração do olhar, mesmo sobre coisas agradáveis, afasta-os da Unidade.
Mesmo se, efetivamente, o fato de olhar algo possa desencadear um estado místico, isso acontece.

Mas, então, é preciso olhar a natureza, não é preciso olhar uma tela de televisão.

É preciso olhar a Verdade, porque vocês, humanos, nós, humanos, estivemos na alteração deÉ preciso olhar a Verdade, porque vocês, humanos, nós, humanos, estivemos na alteração de
nosso programa de vida.nosso programa de vida.

Mas uma árvore, um animal, obedece ao seu programa de vida.Mas uma árvore, um animal, obedece ao seu programa de vida.
Uma árvore não foi falsificada, não é possível.Uma árvore não foi falsificada, não é possível.

Portanto, quando vocês olham uma árvore, não é a mesma coisa que olhar um vídeo, na televisão, de uma árvore.
Isso nada tem a ver.

Aliás, o próprio princípio do olho funciona segundo o modo da Reversão.
Classicamente, vocês veem uma imagem como numa câmara escura, que se reverte no quiasma ótico.

A imagem é a interpretação de um sinal (elétrico, fotônico) que dá uma reconstituição em seu cérebro.
Mas vocês sabem, todos, muito bem que o gato, a mosca não veem a mesma coisa que vocês.

A gama de frequências à qual o olho humano é sensível foi falsificada, para evitar ver as coisasA gama de frequências à qual o olho humano é sensível foi falsificada, para evitar ver as coisas
sutis.sutis.

Coisa que lhes é restituída pela ativação do 12º Corpo, a Androginia Primordial, que lhes permite ver as forças etéreas e que
corresponde a uma modificação extremamente importante do corpo caloso, que está justamente acima do nervo ótico, o quiasma
ótico.
Há uma modificação do sinal elétrico.

Questão: CRISTO, ou Ki-Ris-Ti ou Emanuel são as mesmas entidades?Questão: CRISTO, ou Ki-Ris-Ti ou Emanuel são as mesmas entidades?

Não sei por que, sobre esta Terra, vocês têm tendência a encontrar milhares de nomes para o CRISTO.
Em minha vida isso não existia.

Então, hoje, há pilhas de fantoches que se pretendem Cristo.Então, hoje, há pilhas de fantoches que se pretendem Cristo.
Há os que estão num corpo.
Deve Deve haver, aproximadamente, alguns milhares de Cristo sobre a Terra, que haver, aproximadamente, alguns milhares de Cristo sobre a Terra, que estãoestão
autenticamente convencidos de serem o Cristo, não é?autenticamente convencidos de serem o Cristo, não é?
Há, em seguida, entidades que se pretendem ser o Cristo, mas não é preciso chamá-las o Cristo.
Isso se chama Emanuel, Sananda, Kutumi, há muitos assim, hein, não é?Isso se chama Emanuel, Sananda, Kutumi, há muitos assim, hein, não é?
Por que o CRISTO se chamaria diferentemente que o CRISTO?Por que o CRISTO se chamaria diferentemente que o CRISTO?

Questão: Questão: junto a alguns povos, é o Círculo, dividido em quatro partes iguais, junto a alguns povos, é o Círculo, dividido em quatro partes iguais, que está na base da vida. Eleque está na base da vida. Ele
representa, então, a Unidade, o representa, então, a Unidade, o equilíbrio, mais que o Triângulo ou o Quadrado?equilíbrio, mais que o Triângulo ou o Quadrado?

Mas são apenas interpretações e representações.
A estrutura geométrica perfeita não é o Círculo.

A estrutura geométrica perfeita, que contém todas as outras formas, é o Cubo.A estrutura geométrica perfeita, que contém todas as outras formas, é o Cubo.

Agora, que existem representações à base de Triângulo, elas são conhecidas, tanto pelas forças involutivas como pelas forças da Luz
Unificada.
Conforme a ponta, nesse Universo, esteja no alto ou embaixo.

O Triângulo com ponta no alto, vocês sabem, é o símbolo dos Iluminatis.O Triângulo com ponta no alto, vocês sabem, é o símbolo dos Iluminatis.
O Triângulo com ponta embaixo, quando é triplo, é o símbolo de Sírius.O Triângulo com ponta embaixo, quando é triplo, é o símbolo de Sírius.
São representações.São representações.

Mas o Círculo, que é considerado como perfeito em muitas tradições ditas primitivas, é uma representação desse mundo e de seu
confinamento.

A Liberdade corresponde ao Cubo, não ao Círculo.A Liberdade corresponde ao Cubo, não ao Círculo.



Agora, ao nível dos povos, quaisquer que sejam, a representação pode ser profundamente diferente.
Por exemplo, nas populações que estão na África, a Unidade é representada pelo ponto etc.
É função também, obviamente, do que é veiculado pelas lendas, do que é veiculado pela história.

Mas, eu repito, são apenas representações, e essas representações recorrem apenas a concepções mentais ou a imaginários
mentais.

Questão: qual é a relação entre ser Cocriador da própria realidade e Abandonar-se à Luz?Questão: qual é a relação entre ser Cocriador da própria realidade e Abandonar-se à Luz?

Mas vocês não podem tornar-se Cocriadores enquanto não estão Abandonados à Luz.
É a etapa final que vocês vivem nesse momento.

Tornar-se Criador, ou Cocriador é justamente estar, primeiro, Abandonado à Luz.Tornar-se Criador, ou Cocriador é justamente estar, primeiro, Abandonado à Luz.
Portanto, são etapas sucessivas.Portanto, são etapas sucessivas.

Vocês não são Cocriadores enquanto não tenham vivido o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz não quer dizer que vocês ponham os dedos dos pés no ventilador [relaxar e nada fazer – tradução literal da
expressão], não é?

O Abandono à Luz é uma forma de Renúncia, de Crucificação da personalidade.O Abandono à Luz é uma forma de Renúncia, de Crucificação da personalidade.
É nada fazer no sentido espiritual, mas isso não quer dizer nada fazer de sua vida.É nada fazer no sentido espiritual, mas isso não quer dizer nada fazer de sua vida.

Como eu já disse, há não muito tempo, se vocês fossem Cocriadores, eu lhes pediria, instantaneamente, para criar um amendoim.
Eu espero comer o amendoim.

Questão: aqueles que estão na Intraterra vão passar a outras Dimensões?Questão: aqueles que estão na Intraterra vão passar a outras Dimensões?

Aqueles que estão na Intraterra nada mais terão a manter, portanto, eles não têm interesse algum para permanecer aqui.

Eles estão, já, alguns, na 5ª Dimensão.
Não todos, mas alguns.
Portanto, para eles, isso nada mudará.

Para resumir, porque vocês podem confundir (ou seja, é sempre similar, como vocês têm o hábito de estar num corpo localizado num
lugar preciso), quando nós dizemos que a Terra parte à 5ª Dimensão, isso quer dizer que há um processo de etereação.
Mas essa partida não é uma, aliás, é simplesmente outra gama de frequências.

Quando Quando o derramamento da Luz se fizer, ou vocês são capazes de penetrar essa o derramamento da Luz se fizer, ou vocês são capazes de penetrar essa nova gama denova gama de
frequências, ou mesmo ir além, e, naquele momento, sua frequências, ou mesmo ir além, e, naquele momento, sua Consciência translada-se muitoConsciência translada-se muito
naturalmente à 5ª ou a outras dimensões naturalmente à 5ª ou a outras dimensões ainda mais elevadas.ainda mais elevadas.

Mas àqueles que já estão na 5ª, isso nada muda para eles.
Porque vocês têm a impressão de que a 3ª Dimensão e a 5ª Dimensão são separadas.
Não.
Não é separada, é, simplesmente, confinada.
Mas não o é em outros lugares.

Quando se toma o exemplo da prisão, diz-se sair da prisão.
Sair da Prisão não é mudar, saindo por uma porta para ir a outro lugar.
É a frequência da prisão que não existe mais.
Mas não é questão de dizer que é outro espaço, outro tempo: é outra densidade de tempo.

Portanto, tudo isso, vocês têm tendência a colar conceitos que são ligados à sua própria vivência desse corpo e à consciência nesse
corpo.
Não é, de modo algum, assim que isso funciona.
Mas vocês não têm a capacidade, justamente, nessa consciência limitada e, portanto, do mental, como dizer..., de apreender com
exatidão como isso pode apresentar-se.
Vocês podem apenas vivê-lo.

Não temos mais perguntas, agradecemosNão temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me acolhido e espero que vocês tenham passado um bom momento.

Quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor, e espero revê-los muito em breve, para a revelação e a
explosão do Cubo em vocês.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

***

Questão: Qual é o papel da Shakti no despertar?

A Shakti é a polaridade feminina da Fonte.
É uma qualidade Vibratória, energética, de natureza descendente e não ascendente.

A Shakti, pode-se dizer, é uma energia que vai de cima para baixo.
A Kundalini é uma energia que vai de baixo ao cima.

É muito mais fácil receber o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar no interior
da Shushumna, que vai perfurar os bainhas dos Chacras e que irá lhes permitir abrirem-se.

O trabalho se faz, portanto, de cima para baixo, de preferência, uma vez que a Shakti tenha reencontrado
a Kundalini, para atuar em conjunto.

O despertar da Kundalini podia desencadear perturbações não muito agradáveis, porque era um Fogo
devorador.

O Fogo da Shakti é um Fogo feminino, digamos, que foi chamado segundo as tradições, de polaridade
feminina da Fonte, a Shekinah, a Shakti, o Espírito Santo, etc., etc..

***

Questão: O ego pode ter um desejo por si mesmo?

O ego é constituído de tudo o que se relaciona à personalidade e aos chacras Inferiores e o que se relaciona à
identificação de si na falsificação da Matriz.

Quer dizer (e isto, isto lhes foi expresso, é aliás tudo o que se revela neste momento, como compreensão com
relação à chegada da Luz Vibral), podemos dizer que todo desejo é nascido do ego, por definição.

Então, vocês têm egos que vamos qualificar de positivos, egos que vamos qualificar de invertidos, mas, em
última, o desejo nasce sempre ao redor e no interior do ego, mesmo que esteja ligado, como vocês sabem, a

condicionamentos inconscientes.
Mas o inconsciente, como o consciente, pertence à consciência do ego.
Apenas a Consciência denominada Turiya está fora do ego, totalmente.

Todas as outras Consciências pertencem ao ego, quer seja a Consciência da vigília ordinária, a Consciência do
sonho e a ausência total de Consciência total.

***

O.M. AÏVANHOV - 8 de julho de 2011
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Questão: É somente neste mundo de crenças que a Verdade pode dissolvê-las?

A partir do princípio onde as crenças não existem senão neste mundo, quer dizer em um mundo de 3ª
Dimensão tendo sido confinado, as crenças fazem parte do aprisionamento.

Quando vocês alcançam a Unidade e vivem a Unidade, vocês não tem qualquer crença.
 Vocês se tornam a experiência, é simples.

Portanto, lá, nas Dimensões Unificadas, tudo é da ordem do experiencial.
Não há absolutamente nada que seja ligado a qualquer coisa que não seja vivido.

 Alias, não há mental.
Há apenas uma onda que é a onda da Consciência e a onda da Consciência, ela se desdobra em 360º em

todas as direções, em todas as Dimensões e em todos os tempos.
E é este desdobramento que faz o conhecimento ‘direto’, digamos, Interior, que não passa pelos filtros, pelas

crenças.
Quando vocês realizam o Si, quando vocês vivem o Si, quando vocês estão ali, vocês não são mais limitados

pelo que quer que seja.

***

Questão: O Amor que me promete a Fonte, através das suas mensagens, fala muito para mim, mas
atrás das suas promessas de Eternidade, eu a sinto autoritária quando ela pede que eu me

abandone apenas a ela. É isto uma interrogação egotista da minha parte?

Oh, não é certamente uma interpretação egotista.
Eu vou tomar um outro exemplo que o seu, porque ele foi descrito, como chamar isto, mesmo na religião, pelos

verdadeiros desposados místicos do Cristo.
Vocês deles tem algumas, hein, entre as Estrelas, não é?

Vocês tem Teresa, vocês tem Gemma Galgani, vocês tem Irmã Yvonne, vocês tem, como ela se chama,
Hildegarda de Bingen, foram todas esposas do Cristo.

O que isto quer dizer?
Quando o Espírito da Verdade, Cristo ou a Fonte (porque “Eu e meu Pai somos Um”, ele disse), quando o
Espírito se revela a vocês (homem ou mulher, hein, isto não é uma questão de gênero, é claro), ele os quer

totalmente.
E isto não é posse ou ciúmes.

Ele quer dizer, com isso, que vocês não podem estar aqui e estar no Espírito.
Portanto, é claro, isto pode aparecer, no nível do ego, como possessivo e ciumento.

 Mas o Espírito não concorda com o que é falso.
E o Espírito, quando ele se revela a vocês, sob a forma de Cristo ou do Pai, da Fonte ou da Luz, ele os quer,

na totalidade, porque esta totalidade, é isto que ele quer lhes dar, é claro.
E, naturalmente, a Fonte, quando ela se exprimiu através deste Canal, exprimiu isto, através, lembrem-se,

da Promessa e do Juramento.
Como poderia ser de outra forma?

Vocês não podem servir dois Mestres ao mesmo tempo.
É ou vocês, ou a Luz.

Ou o ego, ou o Estado de Ser.
Acabou agora, eu já disse desde um ano: as nádegas entre duas cadeiras, isto terminou.

Vocês não podem ser pela metade a Luz, quando há este chamado.
Mas isto é muito bonito.

***

Questão: O que significa uma forte dor sentida no nível do Ponto PROFUNDEZ, seguida da ativação
da Trilha UNIDADE-ATRAÇÃO-PROFUNDEZ?

Oh, as dores estão ligadas aos afluxos da Luz Vibral.
Portanto, segundo as resistências que existirem em vocês em diferentes lugares (não é o mesmo que as

Vibrações no nível da Coroa da cabeça, é claro, hein, que podem realmente doer), em particular os Pontos que
estão à frente ou atrás lateralmente, que vocês conhecem melhor do que eu, isto pode dar dores



extremamente precisas ou irradiantes.
Não é grave, é simplesmente a abertura da Porta que se faz assim.

Agora, esta abertura de Porta, quando ela se torna um pouco dolorosa, isto quer verdadeiramente dizer que ou
isto trabalha muito, ou existem zonas de resistência que estão sendo trabalhadas e sendo esvaziadas.

Agora, se vocês não sentem nada, isto quer dizer que não acontece nada.
Isto quer dizer que a ativação vai talvez esperar a revelação do Cubo Metatrônico, totalmente.

Da mesma maneira que vocês não estão sincrônicos, em suas percepções da Coroa Radiante da Cabeça.
Um vai sentir mais atrás, um mais à direita, outro mais toda a cabeça, outros ainda, mais a barra no peito que

conecta com os Pontos Cristo e Miguel, outros ainda, a Coroa Radiante, etc..
O importante é viver isto, não tanto compreender.

Mesmo se tudo o que lhes dizem os amigos que eu os enviei, os Anciãos, é muito mais para atrair sua
Consciência sobre o arquétipo que é veiculado aí dentro.

Não é para explicar-lhes, indevidamente, um trajeto ou modos de percepção.
O mais importante é a Consciência Vibração ela mesma.

***

Questão: Ter tido as trompas ligadas (clips na barriga) dificulta o trabalho em curso?

Não, absolutamente nada pode representar um problema.
Eu diria ainda que mesmo uma ferramenta médica que emitiria ondas eletromagnéticas, como, como vocês
chamam isto, o troço para o coração lá, um marca-passo, não seria um obstáculo ao mecanismo que vocês

vivem.
Nem idade, nem doença.

Apenas a cabeça que é um obstáculo.
E o Ego.

Mas isto é a mesma coisa.

***

Questão: O que quer dizer Filhos da Lei do Um?

Existe uma única Lei na Unidade.
Esta Lei é a Lei de Ação da Graça.

Os Filhos da Lei do Um são aqueles que estão conectados com a Unidade que são todos vocês, sem
exceção, procedentes da Unidade.

Mas vocês todos nasceram da Unidade, mesmo quando vocês não eram ainda os Filhos da Lei do Um.
Mas estes são aqueles que são supostos de serem chamados a se reconhecer neste chamamento.

Este chamamento faz parte do último ciclo.
Desde a Criação da Atlântida, houve sempre uma falsificação.

Os Elohim chegaram com uma série de Vibrações.
Eles fecundaram alguma coisa para que o Espírito não dormisse completamente.
 Naquele momento, sobre a Terra, havia duas correntes (e não três, como hoje).

Vocês tinham os Filhos de Belial, que estavam na rebelião com relação à Unidade, que não defendiam senão a
dualidade.

Para eles, a Unidade não podia existir.
Era algo a rejeitar.

E os Filhos da Lei do Um, que eram Conscientes, eram eles que sabiam que existia algo além deste mundo.
Vocês têm, aliás, o vestígio deste combate.

Os Filhos da Lei do Um, eles foram aqueles que compreenderam a Essência do ensinamento de Cristo e o
que ele queria dizer e o que isso significava no nível das suas crenças.

Para os Filhos de Belial e da Dualidade, tudo se resume em um combate entre o Bem e o Mal.
E eles estão convencidos de que fazendo o Bem (o seu Bem, se possível, hein), quer dizer que todos os

outros são os Diabos.
Eles vão ser contra todo o resto.
Eles se definem pela Dualidade.

Os Filhos da Lei do Um são aqueles que buscam reencontrar a sua Unidade.



Os filhos da Dualidade, (no mais, isto se complicou com Ahriman e Lúcifer), são aqueles que recusam ouvir
falar desta noção de Unidade.
É sua liberdade mais absoluta.

São aqueles para os quais a Luz não pode se encontrar senão neste mundo, com a condição de aí
permanecer.

São todos os ensinamentos da Loja Negra, são todos os ensinamentos que foram construídos, a maior parte,
no começo do século XX e no século XIX, falando de um instrutor, de um salvador mundial, de um

melhoramento da Terra, de uma idade de ouro sobre a Terra.
Mas se nós pusermos verdadeiramente a questão, estas pessoas aí, quando vocês perguntam a elas o que é a
Luz, elas definem como algo que é preciso adquirir para se melhorar, para ir rumo ao Bem, rumo à vontade do

Bem, mas absolutamente não à Unidade.
Para elas, a Unidade não pode existir, pois elas não compreenderam a Lei do Espírito.

 Elas compreenderam, ao contrário, a Lei da alma.
Mas isto não é a mesma coisa.

***

Questão: Porque a minha cabeça é puxada para a direita quando do alinhamento das 19h?

Ela é talvez puxada para a direita porque as Estrelas, que estão desse lado aí, trabalham mais naquele
momento, simplesmente.

***

Questão: Você poderia explicar a Lemniscata Sagrada, a sua posição exata e a sua função?

Oh, eu creio que houve uma intervenção muito, muito precisa sobre isto, há pouco tempo, há apenas 15 dias.
A Lemniscata Sagrada, na sua totalidade, vai do que é chamado de Ponto OD, do 8º Corpo, ao Ponto ER da

cabeça.
Ela é subdividida em três partes: a parte que é conhecida, agora, nos ensinamentos do Budismo original, que é

a junção do Ponto AL do nariz, ao Ponto AL da cabeça, dando este aspecto de lemniscata.
A Lemniscata é o símbolo da vida não falsificada.

É a capacidade para viajar, segundo o princípio da espiral, em todas as Dimensões.
 Então, a Lemniscata Sagrada continua depois, pelo que é chamado de Fonte de Cristal, o Vajra, o 13º Corpo,

que é o veículo Interdimensional que lhes permite extrair-se desta Dimensão falsificada para se reunir à
Unidade que está, ela, além deste Corpo.

É a Merkabah.
A Lemniscata Sagrada firma, em vocês, a ativação dos Novos Corpos, quer dizer, o seu retorno iminente em

meio à sua Unidade.
A Lemniscata Sagrada tem também uma parte mais específica de ER a ER que, ela, está ligada a tudo o que

está ligado à pequena Coroa da cabeça, lá onde se encontra a imagem do chacra do Coração.
Portanto, a Lemniscata Sagrada é um estado Vibratório que vocês reencontram, aliás, na letra hebraica Aleph.

Alfa, Alfa e Ômega.
O Ômega é o símbolo da espiral.

O Aleph é o ponto de impulsão da espiral.
De Alfa a Ômega.

O Caminho, a Verdade e a Vida.
Esta Lemniscata Sagrada, por analogia, era, por exemplo, nos mundos de carbono não falsificados,

a Lemniscata que desce até o primeiro chacra, que permite, aliás, a conexão com o Espírito.
Isto que não era o caso neste mundo falsificado, devido ao aprisionamento pelas forças Arimânicas e

Luciferianas na Ilusão.
É isto que está sendo desenvolvido através das Trilhas que vocês denominaram central anterior e

central posterior, que restabelecem a comunicação, se vocês quiserem, completa, da Kundalini, entre o
primeiro chacra e o sétimo chacra mas, se vocês quiserem, que não está mais separada, através das três
correntes: a corrente central, a corrente solar e a corrente lunar, com os nós que fechavam os Chacras.

Mas tudo isto se resolve em uma energia particular, que é chamada de Canal do Éter.
 Um dos Pontos, por exemplo, que está situado atrás das costas, sobre as asas ilíacas, à esquerda, da qual

vocês falaram, corresponde à corrente lunar.
E vocês têm a corrente solar, do outro lado, de Ida e Pingala.

São estas correntes que são transmutadas para reunificar, também, no nível do Sacro, a Tri-Unidade, tal como



foi reunificada no nível do Coração.

***

Questão: Quando do alinhamento das 19h, acontece-me de não sentir qualquer Vibração, nenhuma
ativação de Ponto. Isto é normal?

Nem todos vocês têm os mesmos estados Vibratórios, a cada minuto, ou a cada dia.
Vocês têm, como vocês sabem talvez, intervenientes que se unem a vocês, aqui como em outros lugares,

aliás.
Maria disse que ela estaria extremamente presente, Vibratoriamente, no nível dos alinhamentos.

Mas, em certos dias, vocês notaram que vocês sentem energias diferentes, com Pontos diferentes no nível da
cabeça.

Às vezes vai ser o Ponto OD, às vezes vai ser o Ponto UNIDADE, às vezes não vai ser nada.
E é tudo completamente normal.

Isto corresponde a momentos em que vocês são acompanhados, de maneira privilegiada, neste alinhamento,
por algumas entidades mais do que outras.

Portanto, é normal que vocês possam não Vibrar com todas elas.
Vocês sentem menos, naquele dia, ou não sentem nada ou, às vezes, vocês dormem.

 Isto não tem nenhuma expressão, nenhuma significação de anormalidade, eu diria.

***

Questão: Porque devemos viver estes processos, se nossos diferentes corpos e nossa alma são
chamados a desaparecer? Nosso Espírito eterno não pode simplesmente ser e o humano

desaparecer?

Se fosse tão simples assim, isto já teria sido feito há muito tempo.
Vocês falam do Espírito, através desta questão ou de outras questões.

O Espírito é eterno, o Espírito é indissolúvel, o Espírito é inalterável, inatacável.
Sim, de acordo, mas primeiro me prove.

É fácil afirmar coisas assim.
São, eu, o que eu chamo, são coisas aprendidas.

Mas, se vocês vivessem isso, vocês já não estariam mais aí.
Não se pode extrair uma Consciência limitada, assim, para pô-la no Espírito.

Os desgastes seriam consideráveis.
Senão, não teríamos esperado tanto tempo, uns e outros.

Todo mundo fala de corpo, de alma, de Espírito.
A alma, vocês já viram a alma?

Se vocês falam de Espírito, isso quer dizer que vocês viajam no Espírito?
Isso quer dizer que vocês vão ao corpo de Estado de Ser?

Se fosse assim fácil, tudo estaria dissolvido, agora, desde muito tempo.
Isto não se acontecer assim.

***

Questão: O que significa que um terço das estrelas se abateria sobre a Terra?
É muito simples.

Isto quer dizer, simplesmente, que a um dado momento, vocês não verão mais as estrelas como vocês a
veem.

As estrelas, que vocês veem, são vistas (e eu falo a olho nu, eu sequer falo das suas tecnologias) através de
certo número de filtros.

O primeiro filtro, é o olho que vê apenas algumas frequências, porque se tivessem a chance de ver o
infravermelho, vocês veriam coisas particulares.

Muitos seres, hoje, começam a desenvolver a Visão Etérea que, ela, se estende mais rumo ao Ultravioleta, o
que lhes dá a percepção do Éter.

Mas vocês não têm a visão infravermelha.



Vocês jamais terão, porque isto não é possível aqui.
Mas, agora, há o filtro do olho.

Em seguida, há o filtro da atmosfera, da ionosfera, se vocês quiserem.
Em seguida, vocês têm o filtro isolante da magnetosfera.

E em seguida, vocês têm o filtro da heliosfera.
Portanto, o que vê o seu olho ou o que veem as suas tecnologias, não é estritamente a Verdade.

Portanto, quando a Verdade aparecer, as estrelas vão cair do Céu.
Isto quer dizer o quê?

Isto quer dizer que a cortina vai se abrir e que as coisas que tinham sido, como dizer, inseridas nesta realidade
Tridimensional, não existem simplesmente na Unidade.

 Mesmo as distâncias.
Os seus astrofísicos sabem muito bem que quando eles veem uma estrela longínqua, eles estimam que a

radiação leva, por exemplo, 200 anos-luz para chegar até vocês, para calcular uma distância, porque eles se
baseiam sobre o fato de que a propagação da luz se faz de maneira coerente, o que é totalmente falso.

Mas não importa.
E depois, eles se apercebem de que ao medir de novo, um ano depois, ela não está mais a 200 anos-luz, mas

que ela está talvez a 160 anos-luz.
O que isto quer dizer?

Isto quer dizer que vocês não têm nenhum meio de apreciar a verdadeira Verdade do que são os Universos e
as galáxias.

E eu falo ainda desta Dimensão.
Eu não falo mesmo das outras Dimensões.

Quando se está no Corpo de Estado de Ser no início, há uma espécie de re-aclimatação.
 Vocês percebem as coisas que não são percebidas com os olhos, mas que são percebidas a 360 graus.

Imaginem-se.
Aqui, neste corpo, nós lhes dissemos, vocês estão neste corpo, neste tempo, com estes olhos e com estas

percepções.
Vocês sabem que vocês estão aí.

Mas quando vocês estão no Estado de Ser, vocês não sabem mais onde vocês estão, porque vocês estão em
todo lugar ao mesmo tempo e isto necessita de uma sagrada reaprendizagem, a Liberdade.

Há os que sequer sabem que estão em um prisão.
Eles nunca vão querer sair da prisão, eles vão querer permanecer lagartas.

Tornamo-nos borboleta muito facilmente, agora, quando aderimos à Unidade e, em seguida, quando vivemos
as Vibrações.

Se não, aí também, todo mundo seria borboleta, agora.

***

Questão: As Vibrações nos ouvidos podem ser um meio de comunicação, quando se tem a
impressão de que a Vibração responde a uma questão?

Sim, completamente.
Este é o impulso da alma ou do Espírito que pode se manifestar, não pelo som, naquele momento, mas por

uma Vibração, como excitação, que penetra no ouvido.
 Completamente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem, e bem, eu lhes agradeço pela sua Atenção.
Eu espero que vocês tenham passado um bom momento.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até breve e passem bem.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu venho, como de hábito, para tentar ver se temos coisas

para interagir.
Eu os escuto.

***

Questão: poderia falar do Guardião do Limiar?

O Guardião do Limiar é o momento em que se faz frente aos próprios infernos.
O que são os próprios infernos ou o seu próprio inferno?

É tudo o que se criou como ilusão, como crença e tudo o que existe como medo no interior de vocês.
Tudo o que lhes der mais medo vai manifestar-se na tela da Consciência.

Portanto, se vocês tiverem medo, por exemplo, de morrer, a morte vai aterrorizá-los.
Se vocês tiverem medo de perder tal coisa ou tal pessoa, vocês serão confrontados, no olho da Consciência e

não na verdade material que, ela, não tem sentido algum, vocês serão confrontados com isso.
Quer dizer: tudo o que está em vocês, que permanece no que foram chamados de diferentes ‘apegos’.

Então, é claro, há meios Vibratórios que vocês fazem, eu creio, para liberar, agora, os apegos.
Mas está claro que, enquanto vocês não fazem esse face a face, vocês não podem ressuscitar.

É o momento em que compreendem que vocês são uma Ilusão total e que o medo não pode existir.
Quando se é um ser que vive no Amor, pelo Amor e na Unidade, o que é o medo?

Enquanto vocês tiverem medo, vocês não podem penetrar na Unidade.
Portanto, esses medos, são os últimos medos que vocês vão ver.

É o que os impede, no que é denominado Áriman e Lúcifer, de penetrar no seu Estado de Ser, ou seja, de
revelar a Luz e, para aqueles que ainda não realizaram isso, de ativar a Coroa Radiante do Coração, ou seja, é

O.M. AÏVANHOV - 11 de julho de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-ETAc9XGcsAo/UcZX6NpauHI/AAAAAAAACU0/XT1tMnxB_hY/s1600/000+omraam+-+11.07.2011.JPG
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110711_-_OMA.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


o momento em que vocês irão se tornar, verdadeiramente, nesse Samadhi, nessa Consciência Unitária total.
E aí, é claro, vocês irão constatar, por si mesmos, que não há mais lugar algum para o medo, porque, aí, vocês

encontram a Eternidade.
Então, medo de perder isso, aquilo, esse corpo, esse pequeno dedo, esse órgão, essa vida, nada mais quer

dizer, porque vocês encontram a Eternidade.
Lembrem-se de que a programação reptiliana, de algum modo, é o cérebro reptiliano e de que isso é o medo.

O medo está na base de todos os condicionamentos.
Mas, em meio à Liberdade, não pode existir condicionamento algum e, enquanto vocês não cruzarem essa
Porta, vocês continuam sob a influência da ‘personalidade’, ou seja, da necessidade de compreensão, da
vontade de compreender, da vontade de apreender, de apropriar-se ou, ao contrário, de abandonar tudo.

Mas abandonar um ser ou uma situação não é se abandonar à Luz, é exatamente o inverso.
Muitos seres creem, nos tempos que vêm, já desde anos, que basta deixar pai, mãe, filhos, família, trabalho,

para liberar-se.
Mas isso é uma ilusão.

Isso é uma liberação exterior, que não corresponde, de modo algum, a uma liberação Interior.
Geralmente, são ainda os seres que fogem das suas responsabilidades.

O Abandono à Luz não é isso.
Aqueles que adotam essa atitude, mesmo lendo tudo o que se pode dizer e que fariam isso, estão em um erro

de compreensão total e, justamente, porque isso não pode ser compreendido.
A Unidade é a Crucificação.

Mas a Crucificação não acontece aqui.
Então, é claro, há, às vezes, impulsos da alma para mudar tal coisa nessa vida.

Isso era válido e nós o dissemos, nos dois, três ou quatro anos anteriores, desde, digamos, antes dos
Casamentos Celestes.

Isso faz aproximadamente três, quatro anos.
Mas, hoje, nada mais há do que fugir, nada mais há para mudar.

É tarde demais.
Tudo está mudando em vocês.

Mudar uma circunstância exterior estritamente nada quer dizer.
O apelo da Luz, agora, não é mais, de modo algum, esse.

A Consciência que vocês devem portar, desde a revelação da Luz (e isso vai tornar-se cada vez mais
evidente), pelas Vibrações que vocês vão viver, eu diria até mesmo, para alguns de vocês, pela sua

incapacidade, cada vez maior, para pôr um pensamento um diante do outro, portanto, construir mudanças
dizendo-se: «eu estarei melhor com tal pessoa», «eu estarei melhor em tal cidade», «eu estarei melhor em tal

lugar».
O Abandono à Luz, agora, é o abandono de tudo o que não é da Unidade.

Não é mais tempo de recriar algo em outro lugar, com outras pessoas ou diferentemente.
Acabou.

O apelo da Luz vai tornar-se cada vez mais intenso.
Vocês sentem isso.

No momento, vocês podem dizer-se que é porque vocês estão aqui, nesse espaço e que vocês trabalham
nessa revelação da Luz.

Mas é semelhante para toda a humanidade, informem-se.
Exceto para aqueles que dormem e, estes, vão continuar a dormir até os últimos instantes.

Mas entre os seres que estão na busca ou que estão, realmente, despertos à própria Unidade, o tempo não é
mais para construções.

O tempo é para viver a Unidade e para cultivar essa Unidade, para imergir-se, cada vez mais, nesse estado
de Ser, de Alegria, de Samadhi e não mais para querer ir fazer isso ou aquilo.

É muito raro, hoje, que os impulsos da alma sejam tão nítidos do que há ainda seis meses, porque eles não
têm mais razão de ser.

O impulso, eu diria, da alma, agora, é o impulso do Espírito.
E esse impulso do Espírito não se importa com as circunstâncias exteriores da vida de vocês, porque o

Espírito revela-se em tal potência e majestade que, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, não
existem mais obstáculos que se mantenham para estabelecer o seu Estado de Ser.

Isso vai se tornar, a cada semana, a cada minuto, cada vez mais evidente.
Vocês vão ver, aliás que, se quiserem empreender tal coisa, terão cada vez mais dificuldade para realizar

essas coisas, se elas os afastarem do Espírito.
O Espírito chama-os para o Espírito.
Ele não os chama para outra coisa.

***



Questão: a Alegria no Coração indica que se aproxima do estado de Turiya?

Mas é isso que o acompanha, mesmo.
Vocês não podem pretender estar no Turiya se não houver Alegria.

A primeira etapa da Alegria é a Paz, ou seja, o instante em que nenhum medo, em que nenhuma, como dizer...,
contrariedade do ego pode desestabilizá-los, nem emocional, nem mentalmente.

Mas, é claro, instalar-se no Estado de Ser é se instalar na Alegria.
Aliás, não pode haver outra coisa senão a Alegria no Turiya e no Estado de Ser.

É impossível.

***

Questão: como passar de uma alegria, de um prazer, para outro tipo de Vibração, que é a Alegria?

Mas é muito simples.
Há seres que são rabugentos.

Eles jamais estão na Alegria, porque sempre há algo que não funciona.
Isso se vê, há os cantos dos lábios que descem, o olhar está sempre sombrio.

E, depois, há o que se poderia chamar de simplórios: eles sempre têm os cantos dos lábios para cima e o
olhar reluzente.
Isso é o humor.

É o estado emocional de base da pessoa.
Mas a Alegria de que falamos nada tem a ver com isso, uma vez que ela é estritamente independente do

humor.
É um estado que foi denominado, eu creio, Sat Chit Ananda; é um estado de felicidade total, no qual não

existe distância alguma entre o si que realiza o Si e todo o resto do Universo.
É totalmente independente das circunstâncias.

De um ser que vive esse estado de Turiya, pode-se cortar uma perna, ele permanecerá no Turiya, porque ele
transcendeu as emoções, ele transcendeu a alegria do prazer, da emoção, do humor.

Não confundam o humor feliz, que é um estado, como há o humor rabugento.
Há pessoas que são, como se diz, de boa natureza, de boa composição: eles estão sempre felizes.

Isso é já extraordinário porque, no nível da Vibração, isso eleva muito mais do que aquele que está sempre
rabugento.

Aquele que está sempre rabugento vai sempre ter problemas sob o diafragma, nas pernas, por exemplo.
Aquele que está sempre feliz jamais terá problema nas pernas.

É um exemplo.
Mas não é porque se está feliz que se vive a Alegria.

A Alegria de que eu falo é a Coroa Radiante do Coração, é o fim, como dizia IRMÃO K, da compartimentação.
É um estado místico.

E não podemos confundir os dois.
Mas é evidente que, para um simplório encontrar a Alegria, é muito mais fácil do que para um ser rabugento,

porque um rabugento tem energias mais densas do que um feliz.
Mas é evidente, para todos nós, que a Alegria de que falamos nada tem a ver com o humor feliz, não é?

Não basta sorrir, como um simplório, para estar na Alegria do Espírito, mas é, de qualquer forma, melhor sorrir
do que ficar na careta.

É mais facilitador, porque o nível Vibratório não é o mesmo.

***

Questão: o que fazer quando a chegada da Luz gera um enorme medo?

Bem, naquele momento, se está muito exatamente no que eu chamo de Guardião do Limiar.
O medo pode tomar uma máscara: o diabo, as crenças, o avô que tinha um olhar terrível, não importa o quê.

E depois, mais fundamentalmente, isso será esse medo no ventre de se abandonar.
É o medo arquetípico do ego.

É preciso passar do outro lado desse medo para ser ressuscitado.



Há quem passe, assim, graciosamente, digamos.
Há os que vão espernear, porque perder o ego é um luto.

É isso o ‘choque da humanidade’.
É preciso abandonar-se.

***

Questão: justamente, como se abandonar quando esses medos voltam?

É necessário olhar-se.
É o face a face.

Você não é o seu medo.
Enquanto você estiver identificada com o medo, o medo não vai soltar de você.

O problema da emoção e do mental é que o ego, quando ele não viveu a Unidade, é persuadido de que ele é
as suas emoções, ele é persuadido de que é o seu mental.

Ele emprega «Eu».
Por exemplo: «Eu vivo o medo».

Mas você não é o medo, você não é o seu mental, você não é as suas emoções.
É isso, a distância que é propiciada pelo afluxo da Luz.

Mas enquanto o ego quiser fazê-la crer que você é isso, você não está abandonada à Luz.
Abandonar-se à Luz quer dizer ‘tornar-se Luz’ e não mais identificar-se com tudo o que é ilusório.

Mas o ego é tenaz: ele vai fazê-la crer que é você que está com medo.
Mas como é que um ser ilimitado pode estar com medo?

É verdade que, dito com palavras, é de bater a cabeça na parede [ou de arrancar os cabelos – expressão
idiomática].

É exatamente isso.
Enquanto você não saiu do teatro você não pode viver a Unidade, porque você crê que você é o medo, porque
você crê que você é essa doença, porque você crê que você é essa falta, porque você crê que você é esse

sofrimento, porque o marido partiu, porque isso, porque aquilo.
E, portanto, você se identifica, ao passo que você não é nada de tudo isso.

Enquanto que os Orientais e eu dizia, também: «Vocês não são esse corpo, vocês nada são».
Enquanto que eles dizem: «isso é a Maya», mas não sei como é preciso dizer-lhes isso.

Vocês nada são do que manifestam aqui.
Portanto, a etapa do medo aterrorizante que sidera é o Guardião do Limiar.

É uma das formas do Guardião do Limiar.
Tudo o que há para fazer é aceitar que você não é esse medo, que você o vive, mas não é você.

Assim que houver uma distância que se toma em relação ao que é vivido no nível emocional, naquele
momento, você começa a abandonar-se à Luz, que é a sua Essência.

Eu diria que aquele que realizou Turiya, quando se vê no espelho, ele não vê ele mesmo, ele vê o conjunto do
Universo.

Ele não vê mais a Ilusão, ele vê a Verdade.
Ele tem a Visão do Coração.

***

Questão: reler textos sobre esse estado de Turiya pode ajudar a atingir esse estado?

Sim, perfeitamente.
Mas, dar-se uma ideia do que se prepara não é vivê-lo, hem?

Por mais que vocês saibam todos os mistérios do Universo, não é por isso que vocês vão viver a Unidade.
Não é porque vocês compreendem que vocês o vivem.

É justamente porque vocês aceitam tudo soltar que vocês vivem a Unidade.
Portanto, eu repito, querer, com o intelecto, compreender algo esperando vivê-lo, é uma ilusão total.

Mas total.
Você pode bater a cabeça na parede...

***



Questão: uma disfunção de Chacra pode obstruir a revelação da Luz Vibral?

Então, nós sempre dissemos que apenas vocês mesmos é que podem se obstruir a si mesmos.
Nenhum critério de idade, de karma, seja do que for, impede a revelação da Luz Vibral.

Exceto vocês mesmos, no momento, que não se abandonam à Luz e, eventualmente, alguns apegos que
estão, aí também, ligados ao ego e sobre os quais muitas coisas foram dadas a vocês (os diferentes medos).

O único obstáculo para a Luz será, sempre, se pudermos dizer, vocês mesmos.
E essa é a Verdade.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes dar todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe.
Passem bem.
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NDR: intervenção de O.M. AÏVANHOV após sua proposição para que cada estagiário escutasse o que diz um outro, fechando seus
olhos, entreabrindo a boca e focalizando a Consciência sobre o 11º corpo, ao mesmo tempo permanecendo em silêncio (sulco naso-
labial).

Então, agora, se vocês têm questionamentos, não em relação ao que vocês disseram, é claro, mas em relação ao mecanismo que
perceberam, no Interior de vocês, porque esse mecanismo vocês vão, como dizer..., vivê-lo, cada vez mais frequentemente.

Mas se sua Consciência não está atenta ao que vocês vão escutar de alguém (que vocês conheçam ou não), a percepção
Vibratória vai passar ao inconsciente.
Isso quer dizer que vocês não terão Consciência de que existe uma relação e uma ressonância em relação ao que é dito.

Mas será do mesmo modo, através do que vocês verão, com seus olhos (seja a visão normal, a Visão Etérea ou a
Visão do Coração).
Isso quer dizer que, do mesmo modo, vocês têm, por exemplo, um Arcanjo, que vai declamar algo: vocês vão
Vibrar, porque sua Atenção é levada sobre isso, e porque vocês abriram, em vocês, a Porta para a percepção da
Luz Vibral.

Tudo, na vida, vai desenrolar-se, agora, assim.
Portanto, é, de alguma forma, um convite para estarem lúcidos e Conscientes.

A revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa eA revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa e

O.M. AÏVANHOV - 14 de julho de 2011

http://api.ning.com/files/KRgE1yt2kgH-Fju99wYXpllQokFZJs1VUMLgQTs2ZbRuDSss0vFtHnA2nSxpwMks2a6WefVtWnlQnlGcvyr2Q-0rUEr7N0Lc/OMRAAMThumbnailServer2.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://api.ning.com/files/e9HWZjeuNesS8JI4ji0baz5RydJVEKCLbjbCkO1bWeD8nrFMhEgD*FPc0kM1Jc3hLOR9vFH5lFz4d5rs0Iad-97pztZAvYmR/5CORPOS.JPG
http://api.ning.com/files/cOOkNEy6wjEVD*Tc*uyFwyRaXAv44gTT8y0zII3fTOSJ*AmAeAQyOU7v1ixPKAHIUu00S*m3rgpitRFN4FEFEI-barjLPA6J/PortaEstreita3.jpg


A revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa eA revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa e
importante que lhes permite, por exemplo, igualmente, fazer as escolhas do Coração, saber oimportante que lhes permite, por exemplo, igualmente, fazer as escolhas do Coração, saber o
que é correto e Verdadeiro para vocês.que é correto e Verdadeiro para vocês.

Não é questão, é claro, de julgar o que quer que seja no exterior, mas, simplesmente, de viver o efeito Vibratório em vocês, ou seja,
sair de toda projeção exterior ligada, por exemplo (como foi dito, como eu o disse há não muito tempo), à necessidade de
compreender com a cabeça porque, aí, vocês tomarão e darão com o Coração, como vocês o exprimiram agora, bem além,
simplesmente, da compreensão intelectual ou do significado das palavras que você ouviram ou, então, da característica da voz
que se exprime.
Mas o que eu digo, para que vocês ouçam, é exatamente a mesma coisa para o que vocês vão assistir.

Existe, portanto, um processo que se instaura, quando dessa Ressurreição, que está revelando-se em vocês e sobre esse
mundo, que recorre a algo de essencial.
É por isso que eu lhes pedi para tentar falar do que é uma mulher, porque é esse polo específico, que não é simplesmente a
sensibilidade, mas que vai bem além: é a capacidade de acolher, a capacidade arquetípica, é claro (porque isso não está
presente de maneira privilegiada nas mulheres, a priori, mesmo se elas têm mais facilidade para viver isso).

Isso quer dizer estar num estado no qual a Interioridade da Consciência não é um confinamento no interior da
cabeça, ou através de conceitos ou de ideias, mas torna-se, realmente, uma percepção, para além do sentir
emocional, mas que é diretamente ligada à ação da Vibração em vocês.

E, portanto, vocês vão levar a efeito a Lei de Atração e de Ressonância em diversos níveis que, até o presente, haviam sido
experimentados apenas raramente.

Não se está, aqui, nos domínios ligados ao que se poderia chamar a intuição.
Não se está nos domínios que poderiam ser ligados ao carisma.
Está-se bem além.
Está-se na interação Vibral, porque a Luz Vibral, quando se revela, ela abre Portas (e isso vocês viram), mas, também, canais
de comunicação, que passam bem além dos sentidos habituais.
E passam por sentidos que eu chamaria mesmo não extrassensoriais: eles são suprassensoriais.
E eles vão passar diretamente de Espírito a Espírito.

Então, é claro, vocês não têm, ainda, o modo preciso de decodificar isso.
Mas, aí também, o mais importante é vivê-lo.
Isso quer dizer que, quando um ser vai exprimir-se, quando vocês vão levar seu olhar sobre um elemento da natureza, quando vocês
vão exercer uma capacidade, a priori, sensorial, vocês se aperceberão de que outra coisa aparece, que não é da ordem da emoção,
mas que é do domínio da Vibração.

Alguns de vocês o exprimiram: vocês sentiram tal ponto ou tal outro ponto que se manifesta, enquanto uma Consciência exprime-se
pela voz.
E, em sua vida, vocês vão constatar, se estão atentos, que todas as interações que vão se fazer, progressivamente e à
medida de sua Ressurreição, vão fazê-los Vibrar em lugares ou em outros lugares.
E isso é extremamente importante.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha a dizer.
Penso que os Arcanjos, ou alguns de meus colegas, desenvolverão isso com palavras mais bonitas do que as minhas, não é?

Aí está o que eu tinha a dizer.
Agora, é claro, se existem, em relação a isso, questões às quais eu possa responder, e se tenho ainda tempo, eu o atribuo a vocês, de
muito boa vontade.

Questão: quando se ouve alguém falar, seria necessário, então, deixar vir as Vibrações, sem buscarQuestão: quando se ouve alguém falar, seria necessário, então, deixar vir as Vibrações, sem buscar
compreender a que isso corresponde?compreender a que isso corresponde? 

Sim, é a Luz Vibral e o Verbo que se revelam.
Em vocês, como em todos.
É o efeito da Luz Vibral, quer dizer que os meios que vocês tiveram, que nós tivemos nesse mundo passavam, é claro, por uma
compreensão; passavam pelo fato de construir, edificar hipóteses intelectuais, sensoriais e outras.

O mundo da Ressurreição e o Corpo de Estado de Ser, aceder à Unidade é ir além de tudo o que é limitado.

E isso, esse processo que vocês viveram, que nós vivemos juntos, vai tornar-se, eu diria, uma norma ao nível do que vai desenrolar-se
sobre a Terra.

Questão: escutar sem tentar compreender permite, portanto, desenvolver o 11º corpo?Questão: escutar sem tentar compreender permite, portanto, desenvolver o 11º corpo?

Pode-se dizer, também, que isso favorece, efetivamente, esse desenvolvimento.

Vocês sabem que o 11º Corpo, quando há a construção de novas frequências, é o mais difícil a desenvolver.

Agora, na fase de revelação da Luz, na qual há essa Fusão das Lareiras (ou essa ativação das Lareiras), bem além do Eixo Central,
vocês têm, efetivamente, percepções Vibratórias novas que vão surgir.

Então, é claro, o perigo seria querer interpretar porque, quando nós lhes dizemos que a Vibração é a própria Essência da Consciência
e que a Consciência é Vibração, quer dizer que a Vibração é portadora, nela mesma, da resposta.

Mas, é claro, não é questão, no entanto, como, por exemplo, para a reposta do Coração, de dizer: ah, eu sinto tal ponto, portanto, isso
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quer dizer que é bom para mim. Ou isso quer dizer que é mau.

Não é preciso, de modo algum, recair numa forma de Dualidade ou de interpretação.
Deixem vir a vocês a Vibração.
Mesmo, eu diria, em seus próprios pensamentos.

Vocês vão se aperceber que, por exemplo, se vocês emitem um pensamento, no Interior de si, ou se vocês se dirigem a alguém, vocês
perceberão, aí também, para além da interpretação intelectual do que é dito, Vibrações.
E vocês vão se aperceber, também, que, através do que vocês emitem como pensamentos ou palavras, vocês vão gerar,
em vocês, Vibrações.

CRISTO havia dito: CRISTO havia dito: «O importante não é o que entra em sua boca, é o que dela sai».«O importante não é o que entra em sua boca, é o que dela sai».
É a estrita Verdade.

As palavras podem ser cruéis, as palavras podem ser assassinas, mas isso era uma ideia.

Mas, nesses tempos em que o Verbo revela-se, porque a palavra transforma-se em Verbo e oMas, nesses tempos em que o Verbo revela-se, porque a palavra transforma-se em Verbo e o
Fogo sairá de sua boca, como de seus olhos, como do conjunto de sua Irradiação, portanto, issoFogo sairá de sua boca, como de seus olhos, como do conjunto de sua Irradiação, portanto, isso
necessita, como dizer..., de um aprendizado.necessita, como dizer..., de um aprendizado.
Mas na condição de que vocês não procurem dizer, por exemplo: eu senti o baço, portanto, issoMas na condição de que vocês não procurem dizer, por exemplo: eu senti o baço, portanto, isso
quer dizer que não é bom para mim.quer dizer que não é bom para mim.
Ou: senti o Ponto CLAREZA, isso quer dizer que o que disse a pessoa está claro.Ou: senti o Ponto CLAREZA, isso quer dizer que o que disse a pessoa está claro.
É muito mais do que isso.É muito mais do que isso.

É claro, o mental queria apropriar-se da percepção para dela deduzir algo.
Mas não tentem deduzir algo, tentem, simplesmente, viver essa Vibração.
Onde quer que ela se localize, que ela seja generalizada ou que ela concirna a um Ponto porque, a partir do instante em que vocês
deixam a Luz Vibral exprimir-se, mesmo através de seus sentidos (ou um dos sentidos do outro), vocês vão se aperceber de que
entrarão, de algum modo, numa outra forma de comunicação.

Essa outra forma de comunicação desvia, é claro, todos os meios limitados e, sobretudo, o intelecto.
E, através dessa nova manifestação, vocês vão, cada vez mais, entrar num processo que está além do que é habitual.
É isso, também, passar do conhecido ao Desconhecido.
E isso quer dizer, também, que suas Portas estão se abrindo completamente às outras Dimensões.

Isso é ligado à revelação da Luz e àqu’Ele que vem chamá-los à noite.Isso é ligado à revelação da Luz e àqu’Ele que vem chamá-los à noite.

Portanto, é muito importante estar atento.
Não para interpretar, mas, efetivamente, para perceber, além do sentir emocional ou energético, a Vibração que aparece, ou não, em
tal ou tal outro lugar, ou em muitos lugares, porque, pouco a pouco, vai estabelecer-se uma Linguagem da Vibração, uma
Linguagem do Verbo, que não é mais a linguagem, mas que é outra coisa.

Questão: sentir uma expansão ao nível do peito pode ser um meio, em relação a uma contração, deQuestão: sentir uma expansão ao nível do peito pode ser um meio, em relação a uma contração, de
identificar a pessoa que se comunica conosco?identificar a pessoa que se comunica conosco?

Inteiramente, caro amigo.
Isso quer dizer que você me ama e que eu o amo.

Mas quem ama o outro?
E bem, você vai se aperceber que isso não tem mais importância, porque eu sou você e você é eu.
Você não põe mais distância.
É isso a Unidade.
Em todo caso, o aprendizado da Unidade.

Questão: é possível, quando se está na meditação e se escuta um interveniente de outros Planos, talQuestão: é possível, quando se está na meditação e se escuta um interveniente de outros Planos, tal
como você, que não se ouça as palavras, mas, de fato, como notas de música, ouvidas no fundo dacomo você, que não se ouça as palavras, mas, de fato, como notas de música, ouvidas no fundo da
cabeça?cabeça?

Sim, perfeitamente.
É, muito precisamente, o que é chamado o Canto da alma ou do Espíritoo que é chamado o Canto da alma ou do Espírito,, e que se modula, também, em função do que o
outro emite e do que você recebe, porque a interação, você compreendeu, ao nível Vibral, existe nos dois lados, porque não há,
justamente, essa distância.

Questão: poderia voltar a explicar a linguagem do Verbo?Questão: poderia voltar a explicar a linguagem do Verbo?

A Linguagem do Verbo é uma linguagem Vibratória que desvia, diretamente, o intelecto e, portanto, o primeiro significado da
análise que é produzida por esse cérebro.

O Verbo age diretamente, não sobre o cérebro, mas sobre a carne.
O Verbo fez-se carne.
Quer dizer que a Vibração não fala mais, unicamente, segundo um conceito ou uma compreensão intelectual, mas vai dirigir-se,
diretamente, à percepção da própria Consciência e da Consciência expandida.

É por isso que vocês se aperceberão que, quanto mais vocês viverem nesse estado de Abandono à Luz, mais vocês se tornarão,
como se diz, abobado (”neuneu”), porque a consciência do ser humano, todos creem que está nos neurônios, mas é falso.
Os neurônios são apenas um reflexo, um filtro que é função de algumas frequências, digamos.



Mas a realidade da Consciência não se importa com o que é interpretativo ou com o que é compreensão.
Aliás, olhem a simples palavra Amor: assim que vocês procuram compreender o que é o Amor, isso já não é mais o
Amor.
E, portanto, a Língua Vibral, o silabário original é já um primeiro passo para o que é chamada (mesmo se não é
completamente a mesma coisa, tal como é chamada na encarnação) a telepatia.

É a interação Vibral.
Essa interação Vibral faz-se em todas as direções, em todas as dimensões e em todos os tempos, dado que, por definição, na
Unidade não há coisas fechadas.
Portanto, um sinal não é mais discriminado por um cérebro, mas o sinal é captado de um extremo ao outro do Universo.

É a frase poética, vocês sabem (que foi dita, não sei por quem), que, quando a asa de uma borboleta quebra, o conjunto dos
Universos treme.
Isso é a Verdade, mas não aqui, do outro lado.
Nada há a esconder do outro lado.
Tudo é Transparente, inteiramente.
Todas as Consciências são Transparentes, umas às outras.
Nada pode ser escondido.

Questão: tentando fazer compreender algo a uma amiga, eu senti as Vibrações mais fortemente. SeriaQuestão: tentando fazer compreender algo a uma amiga, eu senti as Vibrações mais fortemente. Seria
necessário, então, parar de falar e apenas sentir as Vibrações?necessário, então, parar de falar e apenas sentir as Vibrações?

Você tem toda razão, porque as palavras são palavras.

As palavras afastam-nos do Coração, enquanto vocês têm necessidade de palavras para exprimir algo.
Não é a toa que, ao nível dos pontos do cérebro HIC e NUNC, encontram-se, ao mesmo tempo, a Transcendência e, ao mesmo
tempo, a queda, ou seja, a língua, como meio de expressão.
Quer dizer que, o que nessa 3D dissociada, é levado como o apanágio e o sumo da inteligência, é, nos Mundos Unitários, o
sumo da tolice.
É a estrita Verdade.
Devido à atenuação e devido ao desaparecimento da Linguagem Vibral, apareceu a linguagem comum.

Um cérebro de 3D Unificado não fala.
Ele se exprime por ondas, uma vez que uma 3D Unificada não está compartimentada.

Um ser, por exemplo, chamado Vegaliano, vai falar telepaticamente.

Mas atenção, porque há, também, seres, nos Planos intermediários, que não são da Luz, mas que falam (na 4ª ou 2ª
Dimensão, que não têm corpo e, portanto, não têm linguagem, mas manejam, também, a telepatia), não é isso que eu quero dizer.
O que é importante é que, na Vibração das palavras, vocês podem esconder o que querem, por trás.
Isso não é possível com a Vibração.

E vocês passam à Unidade.
É a Ressurreição; é a energia de uma Consciência diferente.
Portanto, é claro, vocês se aperceberão que, quanto mais ficam no blá blá blá, menos vocês podem ser Interiorizados.
Mas isso não é novo, isso sempre foi dito.

Dificilmente pode-se entrar num estado Interior falando, tanto no Interior de si como no exterior de si, com palavras.

A revelação da Luz Vibral é, também, a revelação da Consciência Vibral.
É exatamente isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, vou transmitir-lhes todas as minhas bênçãos.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, de Coração a Coração.

Eu lhes digo até breve.
_______________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1124
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Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
- Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? pois não lavam as mãos quando comem pão.
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: - Por que transgredis vós, também, o mandamento do PAI pela vossa
tradição?Porque o SENHOR ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem maldisser ao pai ou à mãe,
certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe: É oferta ao Senhor o que poderias
aproveitar de mim; esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes, pela vossa
tradição, o mandamento do ALTÍSSIMO. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: "Este povo se
aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mas, em
vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
E, chamando a si a multidão, disse-lhes:
- Ouvi, e entendei: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que
contamina o homem.
Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: - Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se
escandalizaram?
Ele, porém, respondendo, disse: - Toda a planta, que meu Pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os; são
condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova.
E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: - Explica-nos essa parábola.
Jesus, porém, disse: - Até vós mesmos estais ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra
pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o
homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos
testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as mãos, isso não
contamina o homem.
E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom.
E eis que uma mulher cananéia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: - Senhor, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada.
Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: - Despede-a, que
vem gritando atrás de nós.
E ele, respondendo, disse: - Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: - Senhor, socorre-me!
Ele, porém, respondendo, disse: - Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
E ela disse: - Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus
senhores.
Então respondeu Jesus, e disse-lhe: - Ó mulher, grande é a tua fé! Seja isso feito para contigo como tu desejas. E
desde aquela hora a sua filha ficou sã.
Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia, e, subindo a um monte, assentou-se lá.
E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés
de Jesus, e ele os sarou,
De tal sorte, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver; e
glorificava o Deus de Israel.
E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias, e
não tem o que comer; e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho.
E os seus discípulos disseram-lhe: - De onde nos viriam, num deserto, tantos pães, para saciar tal multidão?
E Jesus disse-lhes: - Quantos pães tendes? E eles disseram: Sete, e uns poucos de peixinhos.
Então mandou à multidão que se assentasse no chão,
E, tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão.
E todos comeram e se saciaram; e levantaram, do que sobejou, sete cestos cheios de pedaços.
Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças.
E, tendo despedido a multidão, entrou no barco, e dirigiu-se ao território de Magadã.
Extraído de: http://www.bibliaonline.com.br/acf/40/15
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, é claro, escuto tudo o que seu Coração tem a dizer-me, em todo caso, a
perguntar-me.

Questão: para estar no AQUI e AGORA havia sido preconizado ativar os dois pontos HIC e NUNC da cabeça. É o mesmo com
os pontos HIC e NUNC do sacro?

Será muito mais difícil para perceber, tanto como é muito fácil, para a maior parte de vocês, perceber os níveis altos e senti-los Vibrar
e sentir Vibrar (como vocês sentiram, e vão sentir, mesmo depois) os Pontos ligados ao estágio mediano.

Mas, para os Pontos no estágio inferior, é muito mais difícil.
Vocês vão sentir o sacro, mas tudo isso vai misturar-se entre os quatro Pontos, dois na frente, dois atrás e um embaixo, e um que está
ao centro (um pouco acima).
Pouco importam os nomes, mas tudo isso se mistura, é uma alquimia.
Portanto, é muito difícil individualizar.

Nota: Ler: Série **PROTOCOLOS** - Reconstrução do Corpo de Estado de Ser 

CLIQUE AQUI: http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

O.M. AÏVANHOV - 16 de julho de 2011
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Questão: que é a Transparência?

A Transparência, aqui, não existe.
Porque, se você fosse Transparente, eu poderia passar através de você ou você poderia passar através de mim.

De momento, enquanto você não passa através de uma porta, você não é Transparente.

Nas Dimensões Unificadas, a Transparência é total; a Luz não pode ser parada.
Portanto, o que explica, de alguma forma, o movimento aparente da Consciência ou do Universo, porque tudo é sincrônico.

A Transparência é um estado no qual nada mais há a tomar, nem nada mais a possuir, nem nada mais a reter.
Portanto, nada mais há a compreender, uma vez que, quando a Transparência é, não há mais imagem no espelho.
Você se torna totalmente Transparente, como o cristal, se prefere.
Quer dizer que a Luz atravessa você sem ser parada e sem ser alterada.

A Transparência, de algum modo, é como se nada mais houvesse, mas, de fato, há tudo.
E esse tudo é totalmente Transparente.

Ao nível do olho, por exemplo: o vidro está transparente.
Se ele está limpo, vocês veem exatamente o que há do outro lado.
E se ele está muito limpo, você pode mesmo bater, avançando para ele.
Isso quer dizer que, nesse plano material, a transparência não é a possibilidade de atravessar.
O que atravessa são apenas os fótons, não é?
E as calorias, o calor.

Se tomamos a analogia da Transparência nos Planos Unificados, tudo se interpenetra.
Não há diferença entre você e não importa o que mais.
Em resumo, não há mais ego.
Isso quer dizer que não há mais sentido de apropriação de uma identidade, qualquer que seja.

Na encarnação, vocês jogam, geralmente, de espelho a espelho.
E retornam, através de sinais, permanentemente, aos jogos de espelho.
É o princípio de Lúcifer, de crer que, viajando no espelho, vocês serão Transparentes.
Mas não, porque, quando vocês olham num espelho, vocês se veem, vocês não veem a Transparência, não é?

Questão: eu tinha o projeto de ir ao túmulo de Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT, sem intenção específica, mas eu me
pergunto se, de fato, não seria necessário que eu tivesse uma?

Alguns seres, que deixaram essa matéria, que eram seres especiais, digamos, deixaram a emanação de sua Unidade, vivida em sua
vida.
E Irmã YVONNE AMADA está nesse caso.
Mas isso existe em todas as tradições e em todos os povos.
Por exemplo, há túmulos, na Índia, nos quais se pode sentir a imanência e a Presença Eterna de alguns seres que ali viveram.
Portanto, você os verá, efetivamente, indo ali.

Por que, o que fez colocar a questão, se eu devo colocar uma intenção ou não?
É sempre similar, mesmo através de um impulso que lhes chega, vocês têm necessidade de descascar e de colocar objetivos, ao
invés de vivê-lo.

Viver a Fluidez da Unidade, viver a Sincronia da Luz Vibral é ir ao sentido da menor resistência.
Sempre.

Assim que o mental intervém (por vezes, ele intervém antes do impulso, e pode-se dizer que há uma confusão com o impulso), o
que vai acontecer ?
É muito simples fazer a diferença.
Não vale a pena colocar-se a questão de saber se era um impulso ou se era o ego.
Se é algo que vai ao sentido da Luz, isso se fará de maneira natural.

A partir do instante em que vocês entram numa projeção, mesmo em relação ao que é natural em sua vida, o que isso quer
dizer?
Que o ego está em ação, assim que vocês saem de HIC e NUNC, como diz o Arcanjo (ndr: o Arcanjo ANAEL).
Há uma Vibração, uma informação que lhes chega.

Por exemplo, você teve a ideia, que lhe veio assim, de ir ver o túmulo da Irmã YVONNE AMADA.
E bem, vá, não se coloque a questão.
Por que você quer preparar, construir, imaginar que isso será assim ou assado?
Nove vezes em dez isso jamais acontece como crê o mental.
Tudo o que se faz de maneira espontânea e natural não põe problema algum.

Portanto, vá, espontaneamente.
E se, chegando diante do túmulo, naquele momento, há uma questão a colocar-se, aí também, ela virá sozinha.
Não há necessidade de refletir, é preciso tornar-se Transparente.
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O que é que reflete?
É o espelho.

Questão: poderia voltar a falar das três Passagens, das três Portas?

As três Passagens foram ilustradas pela vida, tal como ela foi falsificada, do CRISTO, digamos.
Há, de início, uma primeira etapa que é a abertura para a Luz.
Quer dizer que a personalidade toma consciência de que existe um além.
Um além dos sentidos.

Naquele momento, instaura-se certo número de mecanismos, ao nível da alma, que vão revelar-se.
E isso vai dar, é claro, vocês compreenderam, toda a Ilusão Luciferiana, ou seja, a necessidade de fazer o bem, a necessidade de
salvar os outros, a necessidade de sentir as energias astrais, de vê-las em ação, de falar de luz.
Isso é a primeira Porta.

Depois, vem a segunda Porta, a segunda Passagem, que é o primeiro guardião do limiar.
É a Transfiguração.É a Transfiguração.
Naquele momento, a Luz Vibral (e não mais o fogo do ego) começa a queimá-los.

E a Crucificação é quando vocês vivem o Abandono total à Luz e o mental não está mais na dianteira da cena, e o
ego não está mais na dianteira da cena.

Naquele momento, o que se manifesta?
A Humildade, a Simplicidade e, sobretudo, o acesso às outras Dimensões, o que não lhes é possível enquanto existe um controle
da alma sobre o corpo e enquanto existe uma Ilusão Luciferiana, enquanto o ego quer apropriar-se da Luz.

Enquanto há apropriação da Luz pelo ego, o ego continua a inflar-se como uma bolha.Enquanto há apropriação da Luz pelo ego, o ego continua a inflar-se como uma bolha.

Na finalidade última, digamos, naquele momento, a Consciência compreende, e vive, que ela não é nem o mental, nem a
personalidade, nem a identidade que vocês portam nesse mundo, mas que ela é muito mais ampla e que, de fato, é a Totalidade.

Portanto, naquele momento, vocês tomam, realmente, Consciência (é o caso de dizê-lo) da vaidade de toda busca exterior.

Vocês tomam Consciência da vaidade da alma que quer, a todo custo, encontrar um sentido,Vocês tomam Consciência da vaidade da alma que quer, a todo custo, encontrar um sentido,
uma explicação e que quer compreender.uma explicação e que quer compreender.

Vocês podem passar essa terceira Porta, essa terceira Passagem apenas passando entre os dois guardiões: Ahriman e
Lúcifer, quando vocês se despojam, quando vocês voltam a tornar-se uma criança (mas isso já foi dito, parece-me, várias

clique na imagem para ampliar
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vezes).

Mas dizer isso a você não é vivê-lo, eu repito.
Não é porque você terá a impressão de compreender perfeitamente que você o viverá.Não é porque você terá a impressão de compreender perfeitamente que você o viverá.
Porque o ser que vive isso, em Verdade, ele vai exprimir isso, para além da alma, mas no Espírito,Porque o ser que vive isso, em Verdade, ele vai exprimir isso, para além da alma, mas no Espírito,
portanto, em Verdade.portanto, em Verdade.
Mas o que vai acontecer?
O ego vai recusar, porque, para ele, isso não pode existir, tanto mais que há a Ilusão Luciferiana: «Como assim? Você se
dá conta? Eu vivo a Luz, eu vejo a Luz, eu vejo os outros, eu ajudo aos outros».
E, enquanto há isso, a alma não pode desviar-se do Corpo de Desejo e ser fecundada, inteiramente, pelo Espírito.
É, verdadeiramente, a Renúncia.

Mas não é a renúncia do ego que vai dizer: «eu quero renunciar a mim mesmo».
Se não, isso dá seres (sobretudo nos tempos mais antigos) que passaram sua vida a renunciar e que apenas afogaram-
se em seu próprio ego.
Há o exemplo, com aqueles que se fecharam na alma e que creram ter chegado ao sumo da Luz.
Eles haviam chegado ao sumo de Lúcifer.

Portanto, enquanto vocês não rejeitam tudo o que lhes é conhecido, como dizia IRMÃO K, vocês não podem viver o
Desconhecido.
E, é claro, aquele que está no ego vai bater a cabeça na parede, porque, para ele, isso nada quer dizer.
É claro que isso nada quer dizer, uma vez que é algo ao que ele não tem acesso e, portanto, o ego rejeita tudo o que não é da
possibilidade de sua própria experiência.

É isso o Sacrifício do ego.É isso o Sacrifício do ego.

Enquanto vocês creem que seu mental, seu ego, mesmo seu afetivo vai poder apreender a Luz, ela se afastará de vocês,
permanentemente.

Nós lhes falamos disso, porque é, agora, o momento preciso (como eu o disse desde março) da Ascensão.
Vocês estão nos Tempos finais.
E é agora que é preciso cruzar o Rubicon [cruzar o limite], ou seja, verdadeiramente Abandonar-se.

Isso se junta, uma vez mais, a algumas parábolas do CRISTO que lhes foram dadas.Isso se junta, uma vez mais, a algumas parábolas do CRISTO que lhes foram dadas.

Questão: que mudar em minha vida, agora, para tornar-me Transparente?Questão: que mudar em minha vida, agora, para tornar-me Transparente?

Nada há a mudar para Ser, é uma tomada de Consciência.

Vocês não estão mais nos momentos em que é preciso mudar.
Então, é claro, entre vocês, muitos viveram impulsos para mudar algumas coisas que, realmente, liberaram-nos ao nível de sua alma.

Por exemplo, mudar de lugar, mudar de atmosfera, mudar de profissão ou parar profissões, ou viver isso, ou viver aquilo.
Mas, agora, a única coisa que há a fazer é Abandonar-se.
E Abandonar-se não é a vontade de mudar o que quer que seja.
É Ser.

Mas vocês serão ajudados, eu já disse, através desse espaço de consciência intermediária entre a consciência de vigília, a
consciência de sono e a consciência de sonho.
E, nessa interface entre esses três estados, há brechas que vão rachar.

Como dizia NO EYES, vocês verão a trama Etérea, vocês perceberão como Consciência.

É isso o Abandono à Luz.

Questão: o importante é viver a Vibração em consciência?

Como viver uma Vibração, quando ela não é consciente?
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Em contrapartida, portar a consciência na Vibração reforça a consciência, sim.
Mas não se pode estar consciente de algo que não é Vibrado.

Questão: por que, por vezes, portar a consciência numa Vibração a faz desaparecer?

Porque é o mental que ali se porta.

Questão: qual diferença entre portar a Consciência ou portar o mental na Vibração?

Por exemplo, se você tem uma Vibração em algum lugar e você começa a percebê-la, você diz que vai levar sua consciência nisso.
Mas, antes que a consciência revele-se, é o mental que vai dizer: «aí está, sinto isso aí e porque sinto entre aí e lá?».
Acabou, a Vibração desaparece.

Quando a Consciência se porta sobre a Vibração não há interrogação, é apenas a atenção da Consciência que
se porta sobre a Vibração.

Não há mecanismos mentais que se movimentam para dizer: «isso vai aumentar, isso vai fazer assim, por que sinto isso ao mesmo
tempo que aquilo?».
Você verá, muito facilmente, a diferença entre os dois.

Assim que existe, ao nível do mental, uma apropriação da Vibração, é claro que a Vibração desaparece.

A Luz não pode ser capturada, de maneira alguma.
Isso faz parte, também, de tornar-se Transparente.

Se você leva, como diz, sua consciência sobre um Ponto de Vibração, saiba que é primeiro o mental que intervém, sobretudo se você
não está em meditação ou num estado de quase adormecimento.
Naquele momento, o que vai acontecer?
Vocês todos viveram isso, nós todos vivemos isso.
Você quer compreender ou, então, você quer elucidar o que acontece e, naquele momento, você perde a Vibração, porque o que
estava presente, naquele momento, era a consciência ou o mental, que tentava observar algo de exterior.
Não houve uma Fusão, uma identificação entre a Vibração e a Consciência.

Questão: o objetivo da Vibração é fazer-nos experimentar a diferença entre o mental e a Consciência?

Pode-se dizer assim, perfeitamente.
Porque, enquanto você diz: «eu levo minha consciência sobre uma Vibração», ou para tentar compreendê-la, ou para experimentá-la
ao nível do mental, e bem, o que acontece?
Ela não se revela; ela se retrai e desaparece.

E é o meio de fazer a diferença entre a Consciência e o mental, porque o mental tem sempre tendência a tomar-se
pela Consciência.
Chama-se a isso a consciência de vigília.

Questão: por que não ouço mais som, desde algumas semanas?

Foi, efetivamente, dito, já durante os Casamentos Celestes, que, após um momento, ou em algumas fases, vocês chegariam a quê?
Ao silêncio.
É o mental que vai se perguntar: «hei, o que me acontece?».
É preciso que vocês aceitem que, a partir do momento em que os chacras estão abertos, em que o Canal do Éter está
aberto (ou seja, no instante em que a Coroa Radiante da Cabeça e, sobretudo, se a Coroa Radiante do Coração está ativa), o
Canal do Éter é constituído.
Resta, apenas, abandonar o mental.

Questão: eu não tenho muito mental, mas não sinto sempre as três Coroas.

Não confunda o mental e o intelecto.

E não há apenas o mental, há também as emoções.
Há, também, como foi explicado, o mental dito negativo.

O que é o mental negativo?
Seria à imagem desse mental, que nada quer tomar, porque ele tem medo de tomar e, portanto, ele tem medo de soltar.
E, portanto, ele se põe na inação.
Isso dá uma impressão de intelecto que não funciona.
Mas eu jamais disse, e ninguém jamais disse que o mental era unicamente o intelecto.

Questão: nesse caso, que fazer?

Esperar que a Luz revele-se mais, com mais intensidade e mais força.



Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e que sua Consciência descubra a
Felicidade.

Que a Luz seja o que vocês São.

Até muito em breve.
_______________________
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 
Então, primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e todas as minhas saudações e todo o meu Amor fraternal, não é? 
Então, durante o tempo que vamos passar juntos, vamos, como de hábito, tentar responder às suas interrogações, aos seus
questionamentos, no que concerne a tudo o que vocês têm vontade de perguntar-me. 
Mas, primeiro, eu tenho a dar-lhes certo número de elementos de reflexão.
Esses elementos de reflexão não são, para vocês, uma novidade, mas eu diria, antes, uma espécie de formatação. 
Então, o Arcanjo METATRON e certo número de Anciões deram, assim como as Estrelas, tudo o que correspondia à revelação da Luz
em sua dimensão.
Vocês estão, hoje, eu diria, na finalidade, de algum modo, dessa revelação da Luz, inteiramente, em sua Dimensão, como havia sido
exprimido pelo Senhor METATRON, que corresponde, portanto, à Consciência CRISTO e à revelação do CRISTO em sua própria
Consciência. 
Lembrem-se, de um lado, de que nós sempre dissemos que o que acontece no exterior (sob seus olhos, sob seus sentidos), sobre
esta Terra, acontecia exatamente do mesmo modo no Interior de vocês.
Então, obviamente, não voltarei sobre tudo o que eu disse durante esses anos em que estive com vocês, deste modo, mas vamos,
simplesmente, contextualizar um número de elementos. 
A revelação da Luz tem por efeito, é claro, modificar a Consciência.
Então, não vou falar de grandes discursos sobre a Consciência, porque há, entre os Anciões, quem virá visitá-los, eminências que vão
falar-lhes, de algum modo, dessa Consciência, do que ela é, do que ela não é.
Mas é preciso apreender que a revelação da Luz é também uma revelação, eu diria, de Consciências. 
Obviamente, o ser humano tem tendência a falar de sua consciência.
Mas (e isso foi desenvolvido também) vocês sabem que há várias consciências: há a consciência de vigília, a consciência do sono, a
consciência do sonho e a Consciência chamada Turiya ou a Consciência Unificada.
E há, também, devido à revelação da Luz, certo número de tomadas de Consciência, certo número de vibrações ou de parcelas de
vocês mesmos (quaisquer que sejam as palavras que vocês empreguem), que estão presentes no Interior do ser humano e que agem
no Interior do ser humano.
Isso foi chamado de diferentes nomes. 
Há uma Consciência de tipo Atração ou Ahrimaniana.
Há uma Consciência de tipo Visão, que é ligada, também (e isso vocês viram), a Lúcifer.
É claro, isso não quer dizer que vocês são portadores da entidade Lúcifer ou da entidade Ahriman.
Isso quer dizer, simplesmente que, através da revelação da Luz, vocês são chamados, uns e outros, a ver de acordo com diversos
pontos de vista ou diversas iluminações os mecanismos que estão em obra no Interior do que vocês são, aqui mesmo, sobre esta
Terra. 
Então, isso vai levá-los a situar-se, mesmo na consciência comum, de maneira, eu diria, um pouco diferente do que era o caso até o
presente.
Até agora, vocês tinham uma vida da personalidade (na família, no trabalho, em suas atividades) e uma via Interior, ligada aos seus
alinhamentos, às suas meditações.
E, frequentemente, vocês achavam que havia uma diferença considerável entre o que era vivido nos espaços do Estado de Ser (aqui
mesmo, em seu corpo, ou, então, em outras Dimensões) e o que vocês viviam sobre esta Terra.
E havia, por vezes, como dizer..., atritos, de algum modo, entre diferentes consciências. 

Hoje, todos esses mecanismos, todas essas engrenagens do que foi chamada, eu creio, pelo IRMÃO K, a
Fragmentação da Consciência, vai aparecer-lhes (se já não for o caso) cada vez mais claramente, ou seja, vocês
verão cada vez mais claramente.

Vocês não estarão mais submissos, estupidamente, a uma lei de Ação/Reação ou a uma Ação de Graça (aceitando-a, porque é
inevitável, inexorável), mas vocês terão, sob os olhos, no interior mesmo da sua consciência, vocês perceberão, captarão, de algum
modo, os próprios jogos das suas diferentes consciências.
Vocês verão, progressivamente, se ainda não foi feito, os diferentes fragmentos que compõem o que vocês chamam de personalidade.
Vocês se verão como personalidade.
Vocês verão os diferentes mecanismos com os quais vocês funcionam.
Vocês viverão isso, para vocês, mas, também, em todas as interações que podem apresentar-se entre seres humanos (seja um
marido, uma mulher, um amigo ou um inimigo, isso não tem qualquer espécie de importância), mas, também, ao nível, eu diria, do
exterior, ou seja, o que, até o presente, não era considerado como fazendo parte de vocês mesmos. 

O.M. AÏVANHOV – 4 de agosto de 2011
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Nós estamos bem além dos processos que haviam sido chamados, até então, de carisma, de compaixão.

Isso quer dizer que vocês não serão, simplesmente, capazes de viver as emoções, mas vocês serão capazes de Ver, com o olho da
Consciência, que nada mais tem a ver com a visão dos olhos, mas é a própria Consciência que se torna iluminada e clara.
E vocês Verão, cada vez mais, os encadeamentos (eu emprego essa palavra propositalmente), os mecanismos, ou seja, a articulação
dos diferentes fragmentos da consciência e como evolui, de algum modo, a consciência na humanidade, atualmente.
Esse é um processo extremamente importante, porque é apenas a partir desse momento, nesse período extremamente recolhido, ao
nível temporal, que vocês verão revelar-se coisas inacreditáveis no interior de vocês. 

Mas eu chamo sua Atenção, novamente, para o fato de que tudo o que acontece fora acontece, integralmente, no
interior de vocês.

Quer dizer que, pouco a pouco ou brutalmente (isso depende e é diferente para cada um), vocês perceberão como se houvesse um
vulcão que desperta, também, em vocês; há um vulcão que desperta.
Se o vento e a tempestade levantarem-se fora, eles levantam-se, também, dentro.
Se o Amor aparecer, sob forma da Luz Branca que vai revelar-se, em breve, inteiramente, sobre esta Terra, de maneira visível, é claro,
isso acontece, também, no interior de vocês.
Vocês Verão claramente.

Eu esclareço que isso não é nem a intuição nem o discernimento.
Isso de que eu falo é uma Verdade efetiva.
Não é qualquer aspecto misterioso, extrassensorial, que vai desenvolver-se: é uma Visão clara, precisa e perfeitamente arranjada de
todos os mecanismos que vão desenrolar-se em vocês e no exterior de vocês, de maneira sincrônica. 
Se a Terra tremer, ela treme também em vocês.
Se o Sol lhes enviar raios, esses raios vocês os recebem, também, em vocês, e vocês os emitem também, desde seu Sol.
Vocês se aperceberão de que essa separação da consciência fragmentada é uma Ilusão total.
De que (o que já lhes disseram as Estrelas, os Anciões) a Consciência Unitária é algo em que vocês reúnem os pedaços.
E, além dos encadeamentos, vocês se aperceberão de que o que aparecia como separado, dividido, na própria consciência que era a
sua, não poderá mais continuar.
Isso quer dizer que vocês vão, enfim, não compreender, mas viver o que é a Ilusão, viver o que é a Verdade.
Na sua carne, nesse corpo, nessa consciência.
E tudo isso está ligado ao efeito direto da ignição das Trilhas, das Portas, da revelação da Luz e da chegada do que foi anunciado por
METATRON, ou seja, do CRISTO.

Há, dentro de muito poucos dias, Vibrações extremamente importantes que vão, como dizer..., cair-lhes em cima.
Mas, quando eu digo que elas vão cair-lhes em cima, apreendam, efetivamente que, aí também, elas não vêm do exterior (mesmo se, é
claro, existirem agentes exteriores, que são os vetores, de algum modo, do que acontece em vocês).

Vocês serão, de algum modo, fulminados pela Luz.

Eu, efetivamente, disse fulminados pela Luz.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês Verão claramente, que seu olhar, que já está mudando, vai estabelecer-se numa nova Verdade.
E vocês descobrirão, alguns, de maneira perplexa, outros, com uma forma de, não de lassidão, mas como se dissessem: eu bem
disse, eu não sabia, efetivamente.
Mas tudo isso, deem-se conta, é toda a humanidade que vai viver. 
E, é claro, alguns de seus Irmãos e Irmãs estão preparados para viver isso porque, intelectualmente, porque, emocionalmente, porque,
no plano Vibratório, vocês foram preparados (alguns de vocês já desde extremamente longo tempo) por essas Vibrações novas que
invadem a Terra e que invadem a Consciência. 

A hora é, de algum modo, para uma Reunificação, pela visão clara e transparente, dos diferentes fragmentos, dos
diferentes mecanismos e dos diferentes encadeamentos da consciência, das consciências.

Vocês vão encaixar o tudo.
E, real e concretamente, reunificar o tudo.
Nada do que havia sido escondido poderá permanecer escondido.
Isso já começou pelos Casamentos Celestes, pela desconstrução da Ilusão que, como vocês veem ao redor de vocês e em vocês,
chega a seu termo. 
Então, é claro, haverá sempre pessoas que recusarão, entre seus Irmãos e Irmãs, olhar, de frente, a evidência.
Mas eles não poderão recusar, porque há uma modificação real da consciência, desta vez coletiva, da humanidade. 
Eu lhes disse, há já dois anos, que havia uma separação de duas humanidades.

Entre aqueles que haviam aceitado ir para o Abandono à Luz e, de outro lado, uma porção da humanidade
espiritual (que estava em diligência espiritual) que, de algum modo, apropriou-se dessa Luz, não para a Luz, mas
para o ego.

Tudo isso será chamado a ser colocado na Luz.
Isso quer dizer que, como eu já disse e como lhes foi dito, vocês não poderão mais enganar-se, vocês não poderão mais ser
enganados e não poderão mais enganar ninguém, em um nível de consciência que vocês (para a grande maioria da humanidade)
jamais exploraram. 
Então, é claro, quando essa iluminação acontece, eu exprimi a expressão de bater a cabeça contra a parede porque, às vezes, isso,
efetivamente, faz parecer bobo: ver como se comportava, ver como a consciência fragmentada agia.

Não é questão de culpar, nós sempre dissemos que é questão de estar lúcido.
E essa lucidez é fundamental.
E essa lucidez nada tem a ver com uma reflexão intelectual ou uma emoção.

É o olhar claro da Consciência sobre os prós e contras da humanidade, em sua totalidade.

A Ilusão é desconstruída, ela não pode mais se ater.
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Ela deve desaparecer, inteiramente.
Isso, vocês veem no interior de vocês.
O que quer dizer, também, que a preparação Vibratória que vocês viveram, alguns de vocês de maneira completa, outros, de maneira
não ainda terminada (as Coroas Radiantes da Cabeça, a Coroa Radiante do Coração, o Triângulo Sagrado, o Triângulo do Coração, a
Passagem das Portas, a revelação das Portas e das Trilhas), tudo isso contribuiu para conduzi-los ao instante em que vocês estão,
que é a Revolução final e total da Consciência. 
Isso é destinado a quê?
Não a colocá-los ainda mais na resistência, na luta, na oposição, na confrontação, mas é, verdadeiramente, destinado a fazê-los Ver, a
todos os humanos, sem exceção alguma, a Verdade da Luz.
Essa Verdade da Luz foi chamada, de maneira um pouco deturpada, eu diria, o Julgamento Final.
Mas o Julgamento Final, compreendam (e vocês vão compreender, porque vão vivê-lo) que não é, absolutamente, o fim do mundo,
assim como eu já falei há alguns anos. 

Quando eu falei do planeta grelha, o que é que desaparece?

É a Ilusão.

Então, por que preocupar-se pelo que é a Ilusão, dado que vocês vão descobrir, paralelamente, a Verdade? 
Frequentemente, os Arcanjos, nós, os Anciões e as Estrelas dissemos que lhes será feito, exatamente, segundo sua Vibração.

Nós dissemos, também, muito frequentemente, que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros.
E que não seria necessário, jamais, julgar ninguém, porque um ser humano, até o extremo limite, podia decidir Ver claramente e aceitar
o que era Visto claramente. 
Então, é claro, isso não se faz na Alegria e no bom humor para toda a humanidade.
Seria uma mentira dizer-lhes isso.
Isso não vai se fazer assim, no contentamento o mais absoluto.
Mas vai provocar, é claro, certo número de atritos, tanto no interior como no exterior de vocês.
E, é claro, a atitude de cada consciência é diferente em relação a isso.
Há aqueles que não quererão (e aceitem isso) soltar o que eles têm, porque eles viverão mecanismos que, mesmo se há a iluminação
da Luz, será, como vocês dizem, simplesmente demasiado para a consciência deles, o que quer dizer que eles viverão algo de
abusivo. 
Imaginem que vocês tenham medo de morcegos e que se os coloquem num lugar onde há milhares de morcegos, não um, mas
milhares.
É exatamente a mesma coisa.
Imaginem que vocês tenham medo do vazio e que se os coloque não com o vazio ao lado de vocês, mas o vazio em todo seu redor.
É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com a Luz. 
Então, é claro, com os mecanismos, as engrenagens (que vão revelar-se agora) da Consciência que vão aparecer-lhes, é claro, é fácil
dizer, ao nível da personalidade: «eu busco a Luz», «eu quero a Luz», ou «eu vivo experiências de Luz», mas é outra coisa integrar a
Luz, inteiramente.
E é exatamente isso que vai acontecer.
A Luz vem pôr fim, realmente, na Ilusão. 
Então, é claro, vocês sabem, por alguns dos Anciões que vieram de culturas orientais (que lhes explicaram, pela Vibração, pelas
palavras), que tudo era projeção, Ilusão, Maya, pouco importam as palavras que vocês ponham.
Mas tudo vai depender de sua capacidade para alinhar-se, ou seja, entrar na Essência da Vibração porque, se vocês entram na
Essência da Vibração, se vocês entram, inteiramente, no CRISTO que chega, bem, vocês se aperceberão, progressivamente e à
medida, de que vocês entram nessa Consciência, que nada mais pode afetá-los. 
E que, se vocês aceitarem soltar o que resta a soltar, não haverá mais qualquer problemática, não haverá mais qualquer sofrimento,
não haverá mais qualquer falta.
É que o mental vai fazê-los viver medos, mas vocês verão, de maneira um pouco como algo de estúpido, ou seja, vocês se Verão,
claramente, ter medo; vocês se Verão, claramente, ter medo do vazio; vocês se Verão, claramente, ter medo de morcegos ou da Luz, o
que dá exatamente no mesmo, porque a Luz não é desse mundo, mesmo se, nos espaços de alinhamento Interior, vocês vivam
estados próximos da Unidade. 
Para a maior parte de vocês que ainda não Fusionaram com a Unidade, vocês prepararam essa Fusão e o que vem é essa Fusão.
E lembrem-se do que nós dissemos: todos os seres humanos do planeta, qualquer que seja a idade, devem viver essa Fusão, porque,
do modo pelo qual eles viverem essa Fusão desenrolar-se-á a Evolução deles.
E essa Evolução, vocês sabem, é múltipla. 

Como dizia o CRISTO: «há muito numerosas Moradas na casa do Pai».

E não há uma Morada que seja superior à outra.
Há, simplesmente, Moradas que são adaptadas à Consciência, tal como ela é, nesse momento presente, e tal como ela será, nesse
momento preciso.
E, depois, há Moradas que são adaptadas a outras Consciências.
É por isso que era extremamente importante viver essa preparação nesse corpo, nesses chacras, nessa vida de todos os dias, tal
como vocês a viveram. 
Então, até o presente, isso podia, para alguns de vocês, parecer-lhes palavras, assim, bonitas, Vibrações bonitas, mas que não
mudariam a necessidade de comer, a necessidade de amar, a necessidade de viver.
Mas vocês vão se aperceber, agora, da Verdade disso.
Vocês vão vivê-la, em Consciência.
E, portanto, é um olhar totalmente novo, para a grande maioria de vocês que está se revelando. 
Então, é claro, na medida do possível (dado que vocês sabem que esse último passo apenas vocês é que podem dar), os Anciões,
as Estrelas, os Arcanjos vão completar, de alguma forma, as informações Vibratórias que são necessárias para essa iluminação da
Consciência.
De fato, a consciência fragmentária, a consciência Ilusória da personalidade vai descobrir a Consciência da Verdade.
E tudo isso vai, como dizer..., alquimizar-se em vocês, em seu ritmo. 
Mas eu esclareço que, quando eu digo em seu ritmo, é um ritmo que será levado num passo bem rápido, para cada um.
O passo rápido não é o mesmo para cada um, mas cada um o viverá como um passo bem rápido, o que quer dizer que isso irá,
doravante, com extrema rapidez.
Isso vai concatenar-se, no interior de vocês, de maneira fulminante, qualquer que seja seu próprio ritmo.
Se vocês forem muito rápidos, isso lhes parecerá ainda mais rápido
Se vocês forem lentos, isso lhes parecerá terrivelmente rápido. 
Então, cada um em seu ritmo, mas a Terra também, vocês sabem, tem seu ritmo, dado que nós sempre dissemos que o processo final,
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no qual vocês entraram desde o mês de março, dependia da Terra, e unicamente da Terra, mas, também (como se chama isso?) de
um calendário astronômico. 
Portanto, eu não lhes escondo que o mês de agosto, de setembro e de outubro que vocês viverão, são os meses os mais importantes
da revolução da consciência humana que necessita, de sua parte, de uma precisão, uma gentileza.
E que necessita de um Amor o mais puro, o mais total que seja. 

Não julguem quem quer que seja ou o que quer que seja, porque tudo o que vai produzir-se e que começou a
produzir-se é exato.

Ainda que vocês não compreendam.
Ainda que vocês não apreendam.
Se lhes acontecer assim, qualquer que seja a alegria ou a dor do que chega, isso é totalmente exato.
Vocês devem apenas observar.
Vocês não são isso.
É um mecanismo de observação, de distanciamento que permite, justamente, a Reunificação final da Consciência.
E é, muito exatamente, o que vocês estão vivendo agora. 
Aí estão as generalidades do que eu tinha a colocar-lhes.
É claro, isso será desenvolvido por intervenientes diferentes, com ângulos de vista diferentes, mas que correspondem à revelação da
Luz Vibral, à revelação da Consciência e à chegada da Unidade na Ilusão. 

É o retorno do CRISTO.

É a instalação da Luz e a instalação nas Novas Dimensões de vida.

E é agora que a lagarta torna-se borboleta.

Então, é claro, há aqueles que já tecem seu casulo.
Há aqueles que são quase borboletas.
E há aqueles que não imaginam, ainda, que eles podem ser borboletas.
Respeitem cada um e cada uma.
É o único modo de estar em harmonia com o Universo e, sobretudo, consigo mesmo.
Não há outro modo, mesmo se um evento vem atingi-los, em pleno rosto ou em plena consciência, observem, porque é exato, nada há
de incorreto.
Ainda que vocês possam ser, por vezes, ulcerados pelo que possa produzir-se em tal país ou em tal lugar do planeta, digam-se que a
finalidade não é o que vocês veem.
A finalidade é a Luz e a Evolução de cada um na Luz.
Todo o resto é apenas um olhar separado e fragmentado, tanto para vocês como para o resto do mundo. 
Portanto, há apenas a acolher, há apenas a deixar fazer, há apenas a Ser e a deixar a Luz trabalhar em vocês, hoje mais do que nunca
porque a Luz é a Consciência.
E se sua Consciência tornar-se Luz, vocês se identificam ao conjunto da Luz e não mais, unicamente, a essa pequena pessoa
mesquinha que vive uma vida, mesmo a mais feliz do mundo, mas confinada. 
Lembrem-se do que dizia IRMÃO K.
Ele falou-lhes, quando de sua primeira intervenção, da Autonomia e da Liberdade.
É exatamente isso que vocês descobrem. 
Lembrem-se de SRI AUROBINDO, quando ele falava do Choque da Humanidade.
É agora. 
Nós os preparamos o melhor que pudemos, pela Vibração, pela Consciência, pelas palavras, pelos jogos, pelas questões, pelas
respostas, pelas Vibrações, pelas Coroas, pela divulgação dos Atalhos de Luz em vocês, para viverem isso.
E vocês são extremamente numerosos sobre o planeta a vive-lo.
E, sobretudo, compreendam que vocês estão na última curva (e já está cruzada) e, sobretudo, a última linha reta.
É em breve o retorno à Verdade. 
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
Se vocês tiverem, agora, questões habituais, estou pronto.
***

Questão: atualmente, qualquer pessoa está pronta para partir no Estado de Ser, ou vocês têm ainda necessidade de uma
equipe no solo até o fim? 
Então, aí, caro amigo, a equipe ao solo, como você a nomeia, quer dizer aqueles que viveram a Iluminação verdadeira da Luz Vibral,
que permanecerão até os últimos instantes.
Não há razão para privá-los desse espetáculo. 
Somente as partidas coletivas, em alguns lugares do planeta, poderão ser (como dizer) prévias. Mas todos os seres humanos que já
partiram desde alguns meses, ou que partem agora, juntam-se à Verdade e à sua Eternidade.
Portanto, é um grande momento.
Mas, se vocês estão aí, é que vocês devem aí estar.
***

Questão: a prática dos protocolos sobre as Trilhas desencadeia em mim um sofrimento, como uma ligação entre o plexo
emocional, o plexo solar e o plexo do baço. 
Sim, eles são ligados.
O baço, a Porta Estreita, o plexo solar, o baço e o fígado são intimamente ligados. Isso quer dizer, simplesmente, que seu Ahriman é
ainda forte; que sua robotização e sua necessidade de segurança são ainda fortes. 
Portanto, superá-lo é, obviamente, todo o trabalho da Consciência, hoje, o que quer dizer uma desincrustação, uma desidentificação. 
Quem é que sofre?
É toda uma pequena parte da consciência, mas não é você.
Portanto, a superação é feita, justamente, pela revelação da Luz e da Consciência. 
É claro, vocês observaram, desde a intervenção de METATRON, vocês todos sentiram, de modo mais ou menos doloroso, alguns
Pontos.
Alguns despertaram patologias de baço, de fígado, perturbações digestivas ou das costas.
É normal. São zonas de resistência que se iluminam. 



Mas, em breve, para aqueles que ainda não passaram por isso, vocês vão se aperceber de que não são esse sofrimento; que tudo ao
que vocês estiveram identificados, ou seja, nesse corpo, nesse lugar, nesse local, nesse tempo não é vocês.
Portanto, é claro, assim que vocês tomam, realmente, consciência disso, não como uma fuga, mas como uma Verdade da
Consciência, toda dor desaparece. 
Mas vocês podem, também, sentir Pontos de Vibração, por vezes muito dolorosos, por exemplo, nos Chacras de Enraizamento da
Alma ou do Espírito, ou, também, nas pregas da virilha ou nas costas, ou, para muitos, ao nível do meio das costas, entre as omoplatas.
Mas tudo isso é normal.
São as últimas zonas de atrito que atraem sua Atenção sobre o que está ainda bloqueado no Interior de vocês.
***

Questão: é normal sentir a cabeça em fogo? São bloqueios a superar? 
Não, a cabeça em fogo é estritamente normal.
Isso corresponde ao despertar do Sol em vocês, quer dizer que a Coroa Radiante da Cabeça está em Fogo, que a Coroa Radiante do
Coração, para muitos de vocês, vai começar, também, a estar em Fogo.
Esse Fogo é o Fogo do Espírito. 
Então, como pode ainda restar um pouquinho de fogo do ego, como pode ainda restar um pouquinho de fogo elétrico (o Fogo do
Espírito está misturado ao fogo elétrico), portanto, isso pode dar-lhes sensações de cozimento bem reais.
Vocês podem mesmo ter elevações térmicas e subir a 40ºC sem que haja qualquer infecção.
Vocês podem, ao contrário, cair e descer a 35ºC, sem compreender a razão.
É perfeitamente lógico. 
O Fogo do Espírito queima o fogo do ego.
Assim como o Fogo do Sol queima a Terra, o planeta grelha.
O que acontece dentro acontece, exatamente, no exterior.
É a mesma coisa.
***

Questão: a que corresponde o fato de ter a garganta como bloqueada, com uma forte febre? 
Tudo isso é ligado à Passagem da Garganta, que foi iniciada pelo Anjo URIEL no mês de dezembro: a Abertura da Boca, a ativação

do 11º Corpo e a Passagem da Garganta.  É preciso aceitar não mais ficar nervoso.
Isso quer dizer o quê?
Não mais ter medo de perder, não mais ter medo de perder o que quer que seja.
Isso ilustra, simplesmente, isso. 
Mas, eu repito: não vejam tudo isso como resistências ou zonas de obscuridade, mas olhem-no, simplesmente.
É o que se resolve.
Então, o que se resolve, regozijem-se, porque a Luz faz seu trabalho.
***

Questão: qual é a relação entre Fogo do Espírito, CRISTO e Luz Adamantina? 
Então, a Luz Adamantina é um dos três constituintes do que nós chamamos a Luz Vibral.
Há a Radiação do Ultravioleta, que foi impulsionada, iniciada, manifestada pelo Arcanjo MIGUEL.
Há a Irradiação do Espírito Santo, Luz Azul, com a Fusão dos Éteres, que começou há muito tempo, há muito exatamente 27 anos, em
1984, se eu souber contar.
E essa Luz Azul revelou-se de maneira muito mais lenta do que a revelação do Ultravioleta (ou a revelação da Luz Branca, que é
extremamente rápida, uma vez que começou há pouco tempo). 
A Luz Vibral é constituída dessas Radiações do Ultravioleta, dessa Irradiação de Sírius, que se chama o Espírito Santo e, também, a
Irradiação da FONTE. 

As Partículas Adamantinas são os glóbulos de Luz Vibral.

O CRISTO é a Essência.

Mesmo que Jesus Cristo tenha portado a totalidade da Vibração, vão além das pessoas.

A Vibração CRISTO é a Vibração KI-RIS-TI, ou seja, de Filho Ardente do Sol.

Isso quer dizer o quê?
É aquele que foi fecundado pelo Sol.
Ele se transforma de KI-RIS-TI em KI-RIS-TI, ou seja, vocês passam para a Vibração do Ki Sumério (ou seja, o Chi, a energia
fecundada pelo Sol) naquele momento, quando a Luz Branca chega a vocês, quando a alquimia das três partes da Luz é realizada ao
nível dos três estágios (mas isso será desenvolvido progressivamente). 
Há o estágio do Espírito, com o que corresponde, se quiserem, aos Chacras de Enraizamento da Alma e do Espírito (eu creio que são
os pontos AL e UNIDADE) (ndr: estágio das partes côncavas dos ombros).
Em seguida, há a revelação da alma, através do estágio médio, por Ahriman e Lúcifer (ndr: estágio ao nível do plexo solar).
E, após, há a revelação do corpo, através das pregas da virilha (ndr: estágio da bacia).
Há três níveis. 
Do mesmo modo como há uma constituição Tri-Unitária da Luz em vocês, constituídos aqui, sobre a Terra (e eu fui como todos vocês),
por uma Tri-Unidade, uma Tripartição.
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Essa Tripartição revelou-se, progressivamente, vocês compreenderam. Primeiro o Espírito Santo, em seguida, o Ultravioleta e, agora,
a Luz Branca. Tudo isso tem um sentido. 
A Revelação da Luz do Espírito Santo, que começou muito precisamente em 18 de agosto de 1984, manifestou-se, de maneira visual,
para vocês, pela Fusão dos Éteres.
É a Fusão dos Éteres que permite à Luz Branca revelar-se, inteiramente.
Como ela revelou-se em vocês, ela se revela nesse mundo, pelo Canto da Terra que ali responde, pelo Canto do Espírito que ali
responde, pelo Canto da alma que vocês ouvem no ouvido esquerdo e pelo Canto do Espírito que vocês ouvem no ouvido direito.
E, aliás, aqueles que têm sons nos ouvidos apercebem-se de que, aí, vocês cruzaram, desde alguns dias, uma nova oitava de
Vibração. 
As Vibrações tornam-se cada vez mais intensas.
Os pontos de pressão sobre seus corpos tornam-se cada vez mais presentes até, como se disse precedentemente, podem dar dores,
o que vocês chamam dores, um sofrimento, se preferirem (mas esse sofrimento não é o testemunho de um bloqueio, esse sofrimento
não é o testemunho de uma eliminação, é, simplesmente, o testemunho da Consciência, do trabalho da Consciência que se faz
atualmente, em cada um e sobre a Terra). 

Então, KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI é a passagem do ego ao Coração.

É a passagem, inteiramente, do fogo da alma e da personalidade ao Fogo do Espírito.

É a frase do CRISTO na cruz, é a Crucificação e a Ressurreição.
É a Passagem da terceira Porta, da Porta Estreita, que os estabelece em sua Eternidade, e não mais na Ilusão desse mundo, e não
mais nos papéis que vocês tiveram (como papai, mamãe, doutor, lixeiro, varredor, o que quiserem).
É tudo o que vocês reintegram em sua Verdade essencial e primeira.
Então, nada há a preparar, hein?
Isso teria sido há alguns anos, eu lhes teria dito: é necessário prever um tempo para sobreviver.
Mas, aí, nada há a sobreviver, uma vez que é a vida que volta.
Vocês devem, apenas regozijar e olhar o que acontece em vocês, porque, o que acontece, qualquer que seja o elemento, mostra-lhes a
distância ou a coincidência que pode existir entre o Estado de Ser e a personalidade.
Nada mais, nada menos.
E, assim que vocês tenham aceitado esse famoso Acolhimento da Luz CRISTO, em Unidade e em Verdade, assim que vocês estejam
Abandonados, inteiramente, à Luz, o que lhes resta para viver?
Resta-lhes viver, a cada dia e a cada minuto, na Alegria a mais total, porque é algo de muito Feliz.
Então, é claro, os fantoches, como eu os chamei, os maus rapazes, eles tudo fizeram, nas religiões, nas tradições, nas pseudo
aparições, para fazê-los crer que era um momento terrível.
Mas nada há de terrível ao retornar à Luz.
Como é que vocês podem crer ainda em coisas similares?
Sobretudo vocês, que vivem essas Vibrações no interior de seus Corpos.
Vocês são as testemunhas vivas da Vibração e da Luz.
Se nós tivéssemos contado um filme, uma ilusão a mais, por que é que vocês teriam essas Vibrações?
Como é que a Ilusão poderia dar-lhes Vibrações de Luz?
É preciso ser lógico.
***

Questão: qual é a diferença entre a Vibração da FONTE e a Vibração CRISTO? 
Nenhuma.

Simplesmente, como Ele disse: «eu e meu Pai somos Um».

Quer dizer que ele é o meio.
Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele é o último princípio de identificação a uma entidade, além da entidade Jesus, que lhes permite compreender e fundir-se na FONTE.
Mas não é um personagem exterior, não é um salvador exterior: é vocês mesmos, em sua própria Verdade Unitária.
Vocês todos são KI-RIS-TI, Sementes de Estrelas, enfim, pouco importam os nomes.
Vocês são, todos, a Luz.
É mais fácil ir à FONTE passando por um meio.
CRISTO é a Porta.
Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele é aquele que alquimiza a oposição da alma e da personalidade no que era chamado Ahriman e Lúcifer.
Ele é a Porta Estreita, mas Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele é a Luz Branca, que tornou possível a ação de MIGUEL, dos Arcanjos e de vocês todos.
O Sol abriu, ele foi Liberado.
O CRISTO pode chegar no Sol e revelar-se sobre a Terra.
É o que vocês vivem.
É o Fogo da Cabeça, o Fogo do Coração e o Fogo do Sacro.
São as asas que empurram nas costas.
É Ahriman e Lúcifer que gesticulam, porque eles sabem que é o fim deles.
***

Questão: qual é a relação entre a Criança Interior e CRISTO? 
Nenhuma.
A Criança Interior é uma expressão, bonita, que foi inventada para falar do Caminho da alma.
Mas não é o Caminho do Espírito. 
CRISTO é o Caminho do Espírito.
É um estágio diferente.

Aliás, é muito simples, o Caminho do Espírito nada tem a dizer, uma vez que é a Luz.
Tem apenas que Ser.
A voz da alma tem muito a dizer.

Quando vocês chegam ao silêncio, quando vocês são capazes de viver a Dissolução na Luz Branca do CRISTO, nada mais há que
exista e que pertença a esse mundo.

http://api.ning.com/files/RMElu1uSQ3mu86yPc66tnOp72Qhlb3vbtVyAv3I4mNr2UaDcYcd5RpKdzAbSZHsO4vjAfWPuGtP5zz*lqrDqJ2wcnR1wjQyr/jesusmariaporta.jpg


***

Questão: por que se chama de Luz a Luz Adamantina? 
Isso vem, efetivamente, de Adão.
Isso vem de Adamus e Adão, é o homem.
Então, há Adam Kadmon, o homem verdadeiro.
Adamus, Adama é, se quiserem, a origem primeira do homem não falsificado, ou seja, do homem em carbono, não confinado, mas
Livre. 
Portanto, as Partículas Adamantinas eram, mesmo nos mundos em carbono, a constituição do Adam Kadmon, ou seja, do homem
verdadeiro que foi, como vocês sabem, depois, amputado.

Isso quer dizer que as Partículas Adamantinas, que têm uma forma na Verdadeira Luz (e não aqui, sob forma de Agni Deva, mas,
verdadeiramente, nos Mundos Unificados), têm uma forma hexagonal.
Quer dizer que o que vocês chamam de Agni Deva, essas Partículas Adamantinas, são reunidas por seis. 
Nesse mundo, elas foram separadas.
É por isso que vocês vivem a Separação.
Tudo isso terminou.

Mas as explicações, podem-se encontrar para tudo.
Houve muitas explicações, sobre Ahriman, sobre Lúcifer, sobre as diferentes Trilhas, as Portas.
Hoje, o que lhes é pedido, mais do que nunca, é ir para a Vibração (nós o dissemos, nós o repetimos).
O que é importante é a vibração, não é o significado. 

Vocês poderão conhecer, como disse São Paulo, os mistérios de todo o Universo, isso não os faria sair desse mundo.

É o mental que crê nisso.

Apenas a Vibração da Consciência é que os faz sair desse mundo.

Nós insistimos, uns e outros, sobre alguns Pontos, porque eram os nós Vibracionais, nos quais a consciência podia focalizar-se e
manifestar-se (pela Vibração, pela pressão, pela dor).
Portanto, nós demos elementos de focalização da consciência nos processos Vibratórios bem reais, sobre as famosas engrenagens e
mecanismos, as Estrelas, por exemplo, as Portas, as Trilhas, as Lareiras, porque essa é uma realidade intrínseca das diferentes
engrenagens da pessoa e do Estado de Ser que se casam aqui mesmo, na Dimensão na qual vocês estão. Não é o significado. Nós
lhes demos isso para nutrir-lhes um pouco o cérebro, ainda. Mas será cada vez mais difícil nutrir o cérebro, hein?
***

Questão: por que os Triângulos, ao nível do Corpo, têm a ponta para baixo? 
Fecundação e Unidade. Ressonância e Vibração com a origem da maior parte das Criadoras dos Universos que vêm de Sírius.
A arquitetura dos Universos é criada a partir do Cubo, que contém o conjunto de formas geométricas de todos os Universos e de todos
os Multiversos, em todas as Dimensões.
O Triângulo (e eu não falo da pirâmide invertida que vocês têm sobre a Terra) é ligado à civilização dos Triângulos, que são religados
aos Pilares e às Fundações dos mundos que se chamam de Hayoth Ha Kodesh (ou os Querubins, se preferem).
As Vibrações, a Luz Vibral têm uma forma: é um hexágono. A Consciência é, também, uma forma.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***

E bem, caros amigos, eu lhes agradeço por sua Atenção e sua grande inteligência de questionamento. 
Eu lhes digo, certamente, até muito em breve, porque temos muitas coisas a fazer juntos, não é? Mas, eu repito, eu deixarei, sobretudo,
trabalharem os Anciões que se exprimirão muito melhor do que eu sobre a Consciência e sobre o que resta a viver ao nível dos Atalhos
e da revelação da Luz, atualmente, e de sua própria Consciência. 
Eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas bênçãos e digo-lhes, até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1128 

04 de agosto de 2011
(Publicado em 06 de agosto de 2011)

***

Versão para o português: Célia G. 
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/08/om-aivanhov-4-de-agosto-de-2011.html

***
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Leia também:
A Ilusão Arimânica - Rudolf Steiner Palestra proferida em Zurique, a 27 de Outubro de 1919 - 1ª PARTE
16) Da mesma forma como houve uma encarnação de Lúcifer no início do terceiro milênio pré-cristão, como houve a
encarnação de Cristo na época do Mistério do Gólgota, haverá uma encarnação ocidental da entidade Arimã, algum tempo
após a nossa época atual, mais ou menos no terceiro milênio de nossa era. A fim de formar uma concepção correta da
evolução histórica da humanidade durante 6000 anos, devemos compreender que em um dos pólos está a encarnação de
Lúcifer, no centro a encarnação de Cristo, e no outro pólo a encarnação de Arimã. Lúcifer é a potência que excita no
homem todas as forças fanáticas, falsamente místicas, tudo o que tende fisiologicamente a por o sangue em desordem e,
assim, eleva o homem para cima e para fora de si. Arimã é a potência que torna o homem seco, prosaico, filisteu – que
ossifica e o conduz à superstição do materialismo. A verdadeira natureza humana é justamente o esforço de manter o
equilíbrio entre os poderes de Lúcifer e Arimã; o impulso de Cristo ajuda a humanidade de nossos tempos a estabelecer
esse equilíbrio.

17) Assim, esses dois pólos - o luciférico e o arimânico existem constantemente no homem. Do ponto de vista histórico
percebemos que o luciférico preponderava em certas correntes do desenvolvimento cultural da era pré-cristã e continuava
nos primeiros séculos de nossa era adentro.
Por outro lado, a influência arimânica é ativa desde a metade do século XV, tornando-se cada vez mais forte, até que haja
uma encarnação efetiva no âmbito da humanidade ocidental.

Clique aqui para ler na íntegra:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
*****
O Futuro da Humanidade e a Atividade de Micael & O MISTÉRIO DE MICAEL -
Os Pensamentos Cósmicos na atuação de Micael e na atuação de Arimã
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
******
Questão: Se a batalha no Céu está “ganha”, se os Arcontes estão redimidos, o que são as forças Arimânicas?
Clique aqui para ler a resposta
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlog...
***
OMRAAM (Aïvanhov) - Sobre as 3 forças: luciférica, arimânica e Crística
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
***
Cristo, Áriman e Lúcifer em relação ao Ser Humano (1/3)
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
***************************
Turiya: O estado natural do Ser
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/bhagavansriramanamaharshi/foru...

**********
"E então me invocareis, e ireis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me encontrareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o SENHOR, e farei mudar a vossa sorte."
(Jr. 29: 12-14)
**********************

09.04.2011 - 'Estado de Turiya' e P&R
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions
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http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/cristo-ariman-e-lucifer-em
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/a-ilusao-arimanica-rudolf
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-9-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2a-parte-9-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlogPost%3A499025&xgs=1&xg_source=msg_share_post
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/o-futuro-da-humanidade-e-a


Eu sou UM AMIGO.

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-5-de-agosto-...

 ***************************************************
*SRI AUROBINDO* - 8 de Julho de 2011 - AutresDimensions
Eu retorno a vocês, enviado, de qualquer modo, pelo conjunto do Conselho dos Anciãos, para dar uma série de elementos,
em sua Consciência, referente ao desdobramento da Luz Vibral, partindo do ponto UNIDADE e se dirigindo, desta vez,
posteriormente, para o ponto AGORA [NUNC, IS].

Este ponto AGORA está situado no lado esquerdo do Sacro, sobre a articulação denominada ‘sacroilíaca’, no meio.

Este conjunto e este trajeto correspondem, de algum modo, ao desdobramento da Luz Vibral na Luz
Prânica (ou Etérea), permitindo à Unidade revelar-se na estrutura desse corpo e restabelecer,
sobretudo, o conjunto das forças etéreas que havia sido alterado, em um certo sentido, no momento
da falsificação.
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-8-de-ju...

***

Isso participa, inegavelmente, do Abandono à Luz.

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

Série **PROTOCOLOS** – Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Existência) Aqueles que nos
acompanham de outros planos Dimensionais transmitiram-nos, de 4 a 11 de julho, informações sobre o desenvolvimento do
Cubo Metatrônico, através de doze Portas do corpo que, religadas, constituem os Atalhos/Trilhas. Vocês encontrarão todos
os detalhes na coluna «mensagens a ler» do site. Esse protocolo é a aplicação prática de todo esse processo de
reconstrução do Corpo de Ressurreição.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-8-de-julho-de
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http://api.ning.com/files/u3R*ieMWpIud-vwQy60a6SA7JVGQ*BblfLbP3rMvbHENGRD17yvp1RplJGtccC1gqJKT13PBm3rzsjQI1CgX2ufRW2fHpxg1/bibli_PortasdoCorpoAGORAarticulacoeslaranja.PNG
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*OS ATALHOS / AS TRILHAS*
Clique aqui: http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
*********************

 NDR: referências extraídas de informações transmitidas sobre os “Novos Corpos” MIKAËL

28 février 2011

*OD: 8º corpo ou “corpo de nascimento do Embrião Crístico”.
Entre o 3º e o 4º chakra, na ponta [inferior] do esterno.
*ER: 9º corpo ou “corpo de Irradiação do Divino”.
Sobre o eixo do esterno, na parte superior, acima do chakra do Coração, sobre a saliência do esterno denominada ‘ângulo
de Louis’.
*IM: 10º corpo ou “corpo de Comunicação com o Divino”.
À meia distância entre o ‘pomo de Adão’ e a ponta do queixo.
*IS: 11º corpo ou “corpo do Verbo criador”.
Sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior.
*AL: 12º corpo ou “corpo do andrógino primordial”.
Acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem.
*Quando digo “Corpo” eu falo de pontos dos chakras, mas eles correspondem aos envelopes nos casulos de Luz que são
muito mais luminosos do que aqueles que vocês conhecem e que estão situados na parte superior do corpo.
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=913

****************************
*PARTÍCULAS ADAMANTINAS* - ARCANJO ANAEL - AutresDimensions

Questão: como as partículas adamantinas trabalham em nossas estruturas?

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/particulas-adamantina...

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=913
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/particulas-adamantinas-arcanjo


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor e estou pronto para responder a vocês.

Questão: quantos seres humanos vão aceder à Unidade? 
Então, o que é que você chama aceder à Unidade?
Nós sempre dissemos que a Terra seria Liberada, inteiramente.
Mas não se pode forçar uma consciência a ir para a Unidade, se ela não quer ir para a Unidade, não é?
Mas ela será, de qualquer modo, Liberada.
Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que, em definitivo, vocês são todos Liberados.
Mas vocês não vão, todos, ao mesmo lugar.
Existem diferentes formas de Liberação.
A Liberação que quer manter a alma: naquele momento, isso quer dizer direção da 3ª Dimensão Unificada, na qual não há
mais qualquer ruptura.

A Verdadeira Unidade corresponde, para vocês, o acesso à Multidimensionalidade, ou seja, não mais estar fixo
pela alma, mesmo religada ao Espírito, num corpo carbonado.

Mas a totalidade de humanidade é Liberada, na medida em que a 3ª Dimensão Dissociada não existirá mais.
Era necessário um limiar, isso eu já disse desde muito tempo, não é? (desde cinco ou seis anos), que era preciso chegar a um limiar
de seres que, como dizer..., seriam abertos ao nível das Coroas Radiantes, ou seja, os Chamados.
Esse limiar foi atingido, vocês sabem, desde o ano passado, desde o mês de setembro.
E, assim, tudo deve desenrolar-se com mais facilidade do que teria sido de outro modo.

Questão: há uma relação entre os Atalhos e a árvore Sefirótica?
Há uma ressonância, digamos.
Falou-se, aliás, de um dos Triângulos, o primeiro Triângulo do peito, que é constituído entre Tipheret, o patamar do Ardor e
da Justiça, não é?

Do mesmo modo que vocês têm um Triângulo inscrito entre os Pontos, que nós nomeamos ATRAÇÃO, VISÃO e o períneo.
Mas, bom, é uma *analogia, é uma sobreposição.

Nós também falamos do triângulo Luciferiano e sua Reversão, que faz com que Kether venha colocar-se no lugar que ele jamais
deveria ter deixado.
Vocês sabem que a garganta, na Cabala, isso se chama Dahat, ou seja, a Sephira invisível.

Mas é uma Sephira invisível, fantasma, simplesmente porque Yaldebaoth inverteu a Sephirot, e ela estava
colocada ao alto.

O.M. AÏVANHOV – 7 de agosto de 2011
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Mas é uma analogia.

Não se pode dizer, por exemplo, que Hod e Netzach são tipicamente o que se chama ATRAÇÃO e REPULSÃO, é outra coisa
também.

Uma Sephira é uma emanação que está presente nos diferentes mundos que há na Cabala, ou seja, os mundos de emanação, ou seja,
os mundos Briáticos, os palácios de Assiah, as moradas de Atziluth etc.
Mas isso não tem relação.

As portas de que falamos são Portais de ancoragem da Consciência Unificada, que constituem a reconstituição, de algum
modo, do Corpo de Ressurreição e do Corpo de Estado de Ser.

Não é, verdadeiramente, a mesma coisa.
Mesmo se existam, efetivamente, ressonâncias de projeção, localmente.
Pode-se, por exemplo, ver que há uma analogia* entre os Pontos OD, o Arcanjo MIGUEL e Tipheret, mas isso para aí.

Questão: as doze Portas podem representar, Vibratoriamente, os pontos de acesso às nossas Linhagens? 
Não.
Vocês têm quatro Portas que correspondem às Linhagens, e unicamente quatro.
Que são quais?
O Ponto AL, o Ponto OD, o Ponto IM e o Ponto IS.
É HIC e NUNC, se preferem, é tudo.

Questão: há uma relação com as doze Portas de Yerushalaïm? 
Mas são as doze Portas de Yerushalaïm.
Poder-se-ia, efetivamente, ir muito mais longe.
Mas a descrição, estritamente, nada avançaria.

O que é importante é a Vibração e viver a Vibração.

As explicações o afastariam da Vibração.
Além disso, não são as mesmas Vibrações cristalinas que foram dadas.
Nos textos de São João (ou em outras referências da Bíblia) há uma descrição da Jerusalém Celeste e das Portas.
A cada vez, ali são atribuídos cores e cristais que foram vistos, entre aspas.

Mas atenção!
A Vibração que foi vivida era numa língua que nada tem a ver com a língua de hoje.
Portanto, as traduções interpretaram diferentemente as Vibrações dos cristais.

Mas para que serve conhecer tudo isso intelectualmente?

O Conhecimento Vibratório determina-se e revela-se por si, pela Vibração, não pela explicação.
A denominação é importante.

Passamos das Estrelas, ao nível da cabeça, para uma Porta.
Uma Porta, o que ela faz?
Ela está entre dois espaços, não é?
Ela abre e ela fecha, mas ela permite cruzar algo.
É nesse sentido que é importante.

Assim como os Atalhos podem, efetivamente, ter uma analogia como se disse, por exemplo, com a árvore da Cabala, ou seja, os
Sineroth.
Mas isso para aí.
Há vinte e dois Sineroth, que correspondem aos arcanos do tarô, às letras hebraicas e às Vibrações das letras hebraicas.
Em contrapartida, ao nível dos Atalhos, há menos.
Eles correspondem às arestas do Cubo Metatrônico.
Mas poder-se-ia discorrer durante horas.
Então, é muito interessante para o mental, mas isso não dá a Vibração.

Nós tentamos ser o mais claro possível, no que lhes deram UM AMIGO, SRI AUROBINDO e outros, e IRMÃO K, sobretudo
porque é importante compreender algumas engrenagens que existem no corpo.
Mas isso não substitui a Vibração.
Simplesmente, nós estimamos que, dando-lhes elementos e nomeando a Porta do fígado (Lúcifer) e a Porta do baço (Ahriman), nós
tínhamos elementos para permitir-lhes, em toda Consciência, superar algumas coisas.
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Mas era bem além da simples compreensão intelectual porque, se vocês permanecem, simplesmente, a dizer: o fígado é Lúcifer, é
Prometeu, é a Visão etc., para que isso serve?
Mas era para ilustrar a Reversão que se produz, uma vez que a alma não nutre mais a personalidade, mas vai nutrir o Espírito.

Não se esqueçam, e isso foi dito, que o mental é o que mente para AL, ou seja, o que mente para a alma.

Em resumo, e dito ao meu modo, vocês estão numa projeção, ou seja, em algo que não existe.
Vocês estão se olhando a si mesmos, nesse corpo, nessa personalidade.
Mas, quando você penetram a Consciência da Unidade, vocês são infinitos, e, portanto, vocês saem da Ilusão.
Mas, enquanto vocês não têm a Consciência de que é uma Ilusão, se é, simplesmente, uma concepção mental, isso não basta para
dali sair.
É a Vibração da própria Consciência, é a experiência da Consciência que passa de um estado ao outro, que realiza o processo.
Não é o conhecimento exterior.
Jamais.

Questão: dores que perduram podem ser um freio para o acesso à Existência?
Não, nada pode representar um freio.

Eu diria mesmo, sem fazer dolorismo que, em alguns casos, a dor pode ser, justamente, o que vai frear as pequenas bicicletas (ndr: as
pequenas bicicletas evocam o mental) porque, quando o mental está ocupado a tratar da dor, porque tem dodói, ele não pode mais
intervir em outros lugares e a Luz aproveita-se disso para passar na suavidade.

Questão: METATRON utilizou o termo Elohim, como Chave Vibratória. Por quê?
 Elohim, se querem, é a Vibração dos Elohim que chegaram Livres, no sacrifício de sua entidade e, portanto, para permitir que o Cristal
Azul da individualidade do Espírito não fosse perdido.

Elohim, pronunciado por METATRON, corresponde, agora, dois anos após a revelação das cinco Chaves Metatrônicas
(OD-ER-IM-IS-AL), à Porta KI-RIS-TI, que está nas costas, que permite, se querem, efetuar a última Passagem, ou seja, o
retorno a Elohim.

O que quer dizer, também, ao que é ligado ao Espírito de Fogo.
Do mesmo modo como ele pronuncia, quando chega, o apelo ao Espírito do Fogo (Vehuiah), que é um dos Hayoth Ha Kodesh.
E, hoje, pela primeira vez, ele pronunciou Elohim, com a Vibração correspondente a essa Liberação (ndr: intervenção de
METATRON de 7 de agosto de 2011, transcrita na rubrica «mensagens a ler») que é, de fato, vocês compreenderam, a
Libertação.

A Terra é Liberada, nós sabemos que vocês são Liberados, mas a Libertação não havia ainda começado.
A Terra já havia dado à luz, isso lhes foi dito, mas, após o parto, o que acontece?
Vem a Libertação, o que quer dizer que se expulsa a placenta.

O que é que é a placenta?
São todas as Linhagens, todos os princípios do sangue, ou seja, tudo o que lhes permite passar das leis do sangue para a Lei do
Espírito; leis da carne para a lei do Espírito; da lei de ação/reação (e, além disso, falsificada) para a Liberdade em relação à carne.
É o chamado de Elohim.
E são os Elohim que trouxeram, no Plano Vibratório, o Cristal Azul que estava ao centro de Yerushalaïm.

Questão: pode ser interessante, Vibratoriamente, pronunciar essa Chave, Elohim, para si?
Sim, isso abre a Porta Ki-Ris-Ti.

Ao nível Vibratório, a palavra Elohim e a estrutura Vibratória de Elohim são constituídas, vocês compreenderam, de AL e de IM.
É diretamente religada a Ki-Ris-Ti, que está atrás, entre as omoplatas e essa vértebra específica, que é a quinta vértebra dorsal.

Portanto, Vibrando Elohim, vocês põem em Vibração não mais unicamente a cabeça, como quando METATRON
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pronunciava o Ehieh Asher Ehieh, e o Vehuiah.
Pelo Elohim vocês não destrancam unicamente a cabeça, mas destrancam a Última Porta.

Questão: qual é a diferença entre um Elohim e uma Estrela de MARIA? 
Alguns Elohim podem ser Estrelas de MARIA, mas não é obrigatório.
O Elohim significa, simplesmente, aquele que vem da Dimensão do Cristal, ou seja, da 11ª Dimensão.
As Estrelas de Maria estão na 18ª Dimensão.
Mas algumas das Estrelas puderam ser Elohim.
Mas não é porque há doze Estrelas, que havia doze Elohim, que sejam os mesmos.

Questão: por que tantas mulheres, desde algum tempo, dizem ser Estrela, ou mesmo a Mãe Divina, encarnadas?
É, simplesmente, uma identificação abusiva.
Como disseram os Arcanjos, vocês são portadores, todos, da Vibração do Arcanjo.

Não é por acaso se, em minha vida, eu tomei o nome MIGUEL.
Isso quer dizer que eu era um Arcanjo?
Não.
Isso quer dizer, simplesmente, que a Vibração do Arcanjo MIGUEL foi preponderante e determinante no que eu era.

Para uma mulher é muito mais fácil pensar-se ou identificar-se, Vibratoriamente, numa Estrela e portar uma
qualidade Vibratória de uma Estrela, completamente.
Agora, eu repito: qual importância isso pode ter, uma vez que vocês penetram as esferas da Unidade?

Encarnados na carne, vocês retornam à entidade primordial que vocês São, para além de todas as estruturações de personalidade
que vocês tomaram.
Portanto, vocês podem, perfeitamente, sobretudo para as senhoras, portar a Vibração, por exemplo, de MA ANANDA MOYI, sem
qualquer escrúpulo.
Assim como MA ANANDA MOYI portou a Vibração de MARIA, é uma evidência.
Será, contudo, que ela era MARIA?

Ela era uma Maria, na Vibração da Essência.

E é perfeitamente lógico.

Vocês não têm necessidade, na Consciência que começam a viver, de estarem identificados a esse corpo, isso foi dito.

Mas vocês são portadores de muitas identidades Vibratórias, além mesmo de suas encarnações passadas.

Essas encarnações Vibratórias que vocês portam concorrem, de alguma forma, a fazê-los reencontrar a Unidade.
Mas é preciso prestar atenção para não identificarem-se, na totalidade, porque, naquele momento, a identificação, mesmo correta,
priva-os da Unidade.
Mas vocês podem ser portadores da Vibração de um Arcanjo, de maneira preponderante.

O perigo seria tomarem-se por um Arcanjo.

E, do mesmo modo, quando vocês realizam o Si: hoje, vocês são muitos a realizar esse estado Vibratório de
Consciência, mas, na época em que não havia muitos, era perfeitamente possível que seres exteriores, que viam
esses seres viverem a Luz do Si, marcados por sua educação e sua própria percepção mediúnica, pudessem
perceber, em tal ou tal Consciência, o CRISTO, e dizer: é o CRISTO.
E não, não é o CRISTO.
Mesmo se há identificação e não mais imitação, mas Fusão com o CRISTO.

Por exemplo, algumas Estrelas de MARIA, no Ocidente, viveram as Núpcias místicas com o CRISTO.
Elas tornaram-se o CRISTO.

Mas é outra coisa manifestar o CRISTO, espiritualmente, do que dizer-se o CRISTO na carne.

Não é similar.
A Vibração nada tem a ver.

Questão: poderia desenvolver sobre a diferença entre ISIS e MARIA?
  A entidade MARIA nada tem a ver com a entidade ISIS.
É um apoio Vibratório.
MARIA porta ISIS.
Mas ISIS está bem além dos mundos da encarnação.

IS-IS é como quando nós dizemos KI-RIS-TI.
É uma palavra cuja Essência é Suméria.
KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI é, simplesmente, o Filho Ardente do Sol.
ISIS é a Filha da Água.
Ela é a matriz primordial.
Ela é Gaia, se querem.
Ela é a virgem negra.
Ela é tudo o que se pode imaginar.
Ela é, também, a Shakti.
Então, é claro, ISIS é a Vibração que vem de Sírius A.
MARIA vem, também, de Sírius A.

Será que Jesus e Jesus Cristo era o CRISTO?



Será que Jesus e Jesus Cristo era o CRISTO?
Jesus reencarnou-se numerosas vezes sobre a Terra, e também não há muito tempo.
CRISTO é um princípio de realização do Si.

Questão: ISIS seria, portanto, um princípio Vibratório e MARIA seria a contrapartida encarnada que portava essa
ressonância?

Perfeitamente.
Assim como MA ANANDA MOYI portava MARIA.

Questão: e do mesmo modo como Jesus portava CRISTO?

Exato.

Questão: você escolheu apresentar-se sob o nome de OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV...

Era o nome de minha última encarnação.

Mas eu teria podido chamar-me Merlin, por exemplo, uma vez que eu fui Merlin.
Mas qual importância, uma vez que somos Unificados?
Simplesmente, sobre esta Terra, em especial para os Anciões (que, como eu lhes disse, estavam quase todos
presentes antes de 1984 sobre a Terra, nós partimos, os últimos, exatamente naquela época), nós ancoramos o
Retorno da Luz.

Portanto, é claro, nós somos portadores de uma Vibração.
Essa Vibração é oriunda, ao mesmo tempo, do elemento dominante, de nossa origem estelar.

Talvez vocês saibam, eu venho de Vega da Lyra.

Porque, aí embaixo, há uma enormidade do que vocês chamam, sobre a Terra, pedagogos, professores, não é?
SRI AUROBINDO vem de Altair.
É uma Águia, ou seja, é um ser que tem a visão panorâmica, que é capaz de extrair-se de algo para ver uma
situação em sua globalidade.
É um Melquisedeque do Ar, que não é a mesma coisa que um Melquisedeque de Fogo.

Tudo isso são estados Vibratórios que permitem, através da identidade que nós portamos, manifestar, hoje, certa característica.
Isso pode ir muito longe.

O Fogo, todos sabem que é vermelho.
O Ar é azul.

O azul do céu que vocês veem, mas também o azul do Éter, da Fusão dos Éteres etc.etc.

Questão: se Altair pode representar-se sob forma de Águias, sob qual forma podem representar-se os seres de Vega da
Lyra?
Isso depende em qual Dimensão.
Há Vegalianos (que são os Anjos do Senhor) que estão na 3D Unificada.

Há seres que estão em todas as Dimensões.

A forma é diferente conforme a Dimensão.

Um Arcanjo é diferente, conforme a Vibração e a Dimensão que ele percorre.

http://i21.servimg.com/u/f21/09/01/82/49/vibraz11.jpg
http://api.ning.com/files/tL71OEXocclB8FV78JvRzAetSbRF*D2nE9Cfw3sxOoUhrlI3pj9kCp8U81l4begeozKbi5FZD27H3ws6TxtWX3DGoP0P*flc/mary_j10.jpg
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Como nós dissemos, nos estados Multidimensionais, vocês não estão localizados numa forma e numa Dimensão.
Seu cérebro raciocina sempre na noção de identidade porque, sem identidade, não há cérebro, não é?
Portanto, vocês têm, sempre, o hábito de reconduzir à sua experiência e à vivência dessa consciência, querendo, a todo custo, atribuir
uma forma precisa e um estado preciso.
É impossível.
Lá em cima nada é fixo.
Vocês não estão localizados.
Nós nos localizamos, como Melquisedeques, para permitir algum trabalho.
Mas nada é fixo, no infinito.
E, sobretudo não a Consciência; sobretudo não o Espírito.

Vocês tomam um corpo, chamado Corpo de Existência.
Mas esse Corpo de Existência (que se chama um Corpo de Diamante, um Corpo de Cristal, um Corpo da
Civilização dos Triângulos) é um nível estabilizado.

Mas vocês não estão nesse estado, vocês estão em todos os estados ao mesmo tempo.
Vocês não podem compreender isso com o cérebro humano; vocês podem apenas vivê-lo.
O problema é que a consciência da personalidade é tão habituada a raciocinar em termos de identidade, por: meu corpo, meu
pensamento, minha vida.
Isso nada quer dizer lá em cima.
Vocês compreendem porque é necessário ter certo número de ensinamentos Vibratórios, digamos.

Questão: dizer que CRISTO viria como um ladrão na noite faz referência à qualidade de nossa consciência que está,
simbolicamente, na obscuridade?
É, ao mesmo tempo, uma referência simbólica, efetivamente, como isso acaba de ser exprimido.
Mas isso quer dizer, também, que Ele virá na noite escura da alma, ou seja, no processo chamado a estase, mesmo se muitos de
vocês a vivam já, em parte ou na totalidade.
Eu os Engajo, para isso, a reler, como lhes disse SRI AUROBINDO, o Apocalipse de São João , porque ele lhes diz que a estrutura
Vibratória do Apocalipse é completamente real, qualquer que seja a língua.
Mas, agora, como os eventos desenrolam-se sob seus olhos, se vocês leem o Apocalipse com a Consciência do que vivem, tanto em
vocês como no exterior de vocês, isso vai aparecer-lhes com uma limpidez a mais Transparente possível.
E, aliás, São João descreveu, de maneira exata e perfeita, o Retorno do CRISTO.

Questão: houve, em várias reprises, períodos de falsificação e de Liberações?
De maneira parcial, para alguns povos, sim.
Há um exemplo flagrante, que são os Mayas.
Mas isso não corresponde ao fim de um Ciclo, como hoje,
Há grupos de indivíduos, povos que, no curso desses períodos de falsificação, foram capazes, por sua Elevação Vibratória
comum, de desencadear uma Consciência Unificada e, portanto, de sair da matriz.
Mas é bastante raro.
Há fenômenos que são chamados de fim da vida, a cada 26.000 anos ou a cada 50.000 anos.
Mas não é por isso que a matriz não volta a fechar-se imediatamente.

A civilização Maya apareceu após os Viracocha terem dado a eles certo número de informações, que lhes permitiu criar uma
Consciência Unificada, simplesmente.
A única diferença é que essas Consciências Unificadas não puderam sair, coletivamente, do confinamento presente no conjunto do
Sistema Solar.
O que aconteceu?
Eles desceram ao Intraterra, na 3ª Dimensão Unificada, como os golfinhos de Sírius.

Questão: portanto, viveram-se, durante 320.000 anos, períodos sucessivos, de 50.000 anos de confinamento?
Perfeitamente, para aqueles que estão aí desde o início.
Vocês não estão, todos, aí desde o início.
Longe disso.

Questão: há pessoas, hoje, que poderiam ser ainda chamados pela Luz, ou, efetivamente, para nada serve falar disso ao
redor de nós? 
Falar disso?
Nada mudaria.
Contentem-se de Ser, e aquele que deve captar a Luz, ele a captará.
Não é pelas palavras que vocês farão mudar de opinião quem quer que seja.
É apenas pela Vibração.
Mas isso foi dito, já, desde anos, pelo Arcanjo MIGUEL.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

E eu lhes agradeço, caros amigos, por todas essas questões.
Eu quero transmitir-lhes todas as minhas bênçãos.
Até breve.
_______________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1138 

O.M. AÏVANHOV – 7 de agosto de 2011 
Mensagem publicada em 9 de agosto, pelo site AUTRES DIMENSIONS.

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

Versão para o português: Célia G.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/08/om-aivanhov-7-de-agosto-d...

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/08/om-aivanhov-7-de-agosto-de-2011.html
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http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/08/om-aivanhov-7-de-agosto-d...

Postado por Célia G.

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com

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

Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou Senhor METATRON e eu rendo Graças à sua presença.
Sementes de Estrelas, graças ao seu acolhimento e à Luz, eu venho, neste dia, concluir o sentido de minha Presença, no

desdobramento da Luz e na chegada em totalidade do Supramental, de CRISTO, da Verdade.
O conjunto das Trilhas do ser humano, da Terra e deste sistema solar está doravante permeável e estruturado, permitindo ao Reino dos

Céus estabelecer-se sobre a Terra.

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-7-de...

***

Questão: Quais são as características de pessoas que estão ligadas a Vega da Lyra?

clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1o-de-o...

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

*ARCANJO METATRON* - 7 de Agosto de 2011 -
AutresDimensions (com áudio)

**SAINDO DA ILUSÃO 29** - ARCANJO ANAEL - AutresDimensions
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LEIA TAMBÉM: 
O Verbo assumiu nossa natureza no seio de Maria
(JESUS CRISTO TEM O MESMO DNA DE MARIA)

CLIQUE AQUI: 
http://portaldosanjos.ning.com/group/rainhadosanjosearcanjos/forum/...

*********************************************************
Portanto, Jesus Cristo foi gerado pelo PAI CRIADOR (Jo 1.14) utilizando o óvulo completo de sua mãe DIVINA MARIA, tornando-se

assim um verdadeiro filho de Adão (do homem) e também filho de Abraão, Isaque e Jacó, e descendente do rei Davi, como o Leão da
Tribo de Judá (Ap 5.5).

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

APOCALIPSE DE SÃO JOÃO

João na ilha de Patmos
(Saint John on Patmos)

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/kyriosjesusosenhor/forum/topic...

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

Uma analogia é uma relação de equivalência entre duas outras relações.

As analogias têm uma forma de expressão própria que segue o modelo: A está para B, assim como C está para D. Por exemplo,
diz-se que: "Os patins estão para o patinador, assim como os esquis estão para o esquiador", ou seja, a relação que os patins
estabelecem com o patinador é idêntica à relação que os esquis estabelecem com o esquiador.

A maior parte das pessoas achará a analogia dos esquis/patins verdadeira. No entanto, é extremamente dificil estabelecer de
forma rigorosa porque é verdadeira. Normalmente, as analogias são fluidas e uma análise mais detalhada poderá revelar
algumas imperfeições na comparação. Afinal, esquiar e patinar são atividades parecidas, mas não são exatamente iguais.

Direito
Consiste em aplicar a um caso não previsto de modo direto por uma norma jurídica, uma norma prevista para uma hipótese distinta,
mas semelhante ao caso concreto. Aplica-se também o Art. 4º LICC- Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum. Podemos classificar de duas formas a analogia: a primeira como "in bonam partem"
que é aquela que não prejudica o agente, não gerando soluções absurdas. A segunda como "in malam partem", é aquela
que de alguma forma prejudica o agente, por isso não é admitida no Direito penal.

Agente "réu" sujeito ativo
Os requisitos para a aplicação judicial da analogia conforme prevista na LICC são a existência de anomia, a semelhança do caso em
tela com a norma, mediante o estudo científico na legislação vigente e ratio legis, ou seja, análise do bem jurídico tutelado.

A analogia não é permitida no ramo do Direito Penal, salvo para beneficiar o réu; tampoco em matéria tributária para a criação de
novos tributos.

Analogia

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Saint_John_on_Patmos.jpg/397px-Saint_John_on_Patmos.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/group/kyriosjesusosenhor/forum/topics/apocalipse-de-sao-joao
http://portaldosanjos.ning.com/group/rainhadosanjosearcanjos/forum/topics/o-verbo-assumiu-nossa-natureza
http://api.ning.com/files/tBGEOg601YIfSFAqVkBzuhS6GDvZ7B0x0Sek7W*BHJrG2fqHeRVQR3XiTKQqJT4A4-tA33RozWNvQWRIgYFovtRNCSA7MFY1/SJ1.png


É forma primordial para o preenchimento das lacunas no ordenamento jurídico, também sendo conhecida como autointegração, pois é
realizada com os próprios recursos do sistema legislativo.

Matemática
Em matemática foi desenvolvida uma versão mais formal de analogia, o isomorfismo.

Anatomia
Em anatomia, duas estruturas anatômicas são consideradas análogas quando elas possuem a mesma função, mas não são
relacionadas evolutivamente, tais como as pernas de um vertebrado e as patas de um inseto. Estrutura análogas são o resultado de
evolução convergente e são diferenciadas de estruturas homólogas.

Homologia pode ser: 
Na biologia, homologia é o estudo biológico das semelhanças entre estruturas de diferentes organismos que possuem a mesma
origem embriológica. 
Na matemática, homologia consiste na atribução de uma sequência de grupos a um espaço topológico. 
O adjetivo homólogo pode ser: Em genética, dado um par de cromossomas, um deles é homólogo do outro, ou seja, possui a mesma
forma e estrutura do outro, contendo genes correspondentes. Neste casos, eles são cromossomas homólogos. 
Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Analogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B3logo

***

Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Χριστός (Khristós) que significa "Ungido".[1] O termo
grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico ַחׁיִשָמ  (Māšîaḥ), transliterado para o português como Messias.[1]

A palavra é normalmente interpretada como o apelido de Jesus por causa das várias menções a "Jesus Cristo" na Bíblia. A palavra é,
na verdade, um título, daí o seu uso tanto em ordem direta "Jesus Cristo" como em ordem inversa "Cristo Jesus",
significando neste último O Ungido, Jesus.

Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos porque acreditam que Jesus é o Cristo, ou Messias, sobre quem falam as
profecias da Tanakh (que os cristãos conhecem como Antigo Testamento). A maioria dos judeus rejeitam essa reivindicação e ainda
esperam a vinda do Cristo (ver Messianismo judaico). A maioria dos cristãos esperam pela Segunda vinda de Cristo quando
acreditam que Ele cumprirá o resto das profecias messiânicas.

A expressão "Jesus Cristo" surge várias vezes nos escritos gregos da Bíblia, no Novo Testamento, e veio a tornar-se a forma
respeitosa como os cristãos se referem a Jesus, Homem Judeu que, segundo os evangelhos, nasceu em Belém da Judeia e passou a
maior parte da sua vida em Nazaré, na Galileia, sendo por isso chamado, às vezes, de Jesus de Nazaré ou Nazareno. O título Cristo,
portanto, confere uma perspectiva religiosa à figura histórica de Jesus.

A área da teologia cujo foco é a identidade, vida, e ensinamentos de Jesus é conhecida como Cristologia.

Khristós no Grego clássico poderá significar coberto em óleo, sendo assim uma translação literal de messias.

Visão Cristã Ortodoxa

Cristo o Salvador (Pantokrator), num ícone do século VI do Monastério de Santa Catarina, Monte Sinai.

Esta secção contém pontos de vista que de uma forma geral são comuns entre Cristãos durante dois milénios. O Novo Testamento
menciona que o Messias, muito esperado, chegou e descreve esse salvador como O Cristo. O apóstolo Pedro, no que se
tornou numa famosa proclamação de fé entre Cristãos desde o primeiro século, disse « Sois Cristo, o Filho de Deus vivo »[2].

Ensinamentos sobre Jesus e testemunhos sobre o que fez durante os três anos do seu ministério são encontrados na leitura do Novo
Testamento. Ensinamentos bíblicos sobre a pessoa de Jesus Cristo poderão ser resumidos em Jesus Cristo ser totalmente DIVINO e
totalmente humano ao mesmo tempo, numa única pessoa isenta de pecados.[3]

As escrituras mencionam que Jesus foi concebido milagrosamente através da obra do Espírito Santo, no ventre da sua virgem mãe,
Maria, sem um pai humano.[4]

Segundo a vertente cristã, nele haveria o cumprimento das antigas profecias

Entre os que entendem ser Jesus o Messias, seria relatado que nele foram cumpridas as profecias do Antigo Testamento. Tais como:

Nasceria em Belém de Judá (Miquéias 5:2)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Analogia
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de uma virgem (gr. phanteros) (Isaías 7:14)
por intermédio de Deus (Salmos 2:7)
descendente de Jacó (Números 24:17)
da tribo de Judá (Gênesis 49:10)
iria para o Egito (Oséias 11:1)
surgiria da Galiléia (Isaías 9:1)
um mensageiro prepararia o seu caminho (Malaquias 3:1) clamando no deserto (Isaías 40:3)
o Espírito de Deus iria repousar sobre Ele (Isaías 11:2)
faria profecias (Deuteronômio 18:18)
abriria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos (Isaías 35:5)
curaria os coxos e os mudos (Isaías 35:6)
falaria em parábolas (Salmos 78:2)
mesmo sendo pobre, seria aclamado rei, em um jumento (Zacarias 9:9)
seria rejeitado (Salmos 118:22)
traído por um amigo (Salmos 41:9)
por trinta moedas de prata (Zacarias 11:12)
moedas essas que seriam dadas a um oleiro (Zacarias 11:13)
seria ferido, e depois abandonado por seus discípulos (Zacarias 13:7)
seria acusado injustamente (Salmos 35:11)
seria ferido pelas nossas transgressões (Isaías 53:5)
não responderia aos seus acusadores (Isaías 53:7)
seria cuspido e esbofeteado (Isaías 50:6)
seria zombado depois de preso (Salmos 22:7,8)
teria os pés e mãos transpassados (Salmos 22:16)
na terra dos seus amigos (Zacarias 13:6)
junto com transgressores (Isaías 53:12)
oraria pelos seus inimigos (Salmos 109:4)
seria rejeitado e ferido por nossas iniquidades (Isaías 53:3-5)
lançariam sortes para repartir as suas vestes (Salmos 22:18)
o fariam beber vinagre (Salmos 69:21)
clamaria a Deus no seu desamparo (Salmos 22:1)
entregaria seu espírito a Deus (Salmos 31:5)
não teria os ossos quebrados (Salmos 34:20)
a Terra se escureceria, mesmo sendo dia claro (Amós 8:9,10)
um rico o sepultaria (Isaías 53:9)
Ele ressuscitaria (Salmos 30:3)
no terceiro dia (Oséias 6:2)
subindo também aos céus (Salm. 68:18; Atos 1:11)
e sendo recebido pelo seu Pai, à sua direita (Salm. 110:1; Atos 7:55)

As Curas Mateus Marcos Lucas João
Um leproso 8:2-4 1:40-42 5:12-13 -

O servo de um centurião romano 8:5-13 - 7:1-10 -
A sogra de Pedro 8:14-15 1:30-31 4:38-39 -

Dois endemoninhados Gerasenos 8:28-34 5:1-15 8:27-35 -
Um paralítico 9:2-7 2:3-12 5:18-25 -

Uma mulher com hemorragia há 12 anos 9:20-22 5:25-29 8:43-48 -
Dois cegos 9:27-31 - - -

Um homem mudo e endemoninhado 9:32-33 - - -
Um homem com a mão definhada 12:10-13 3:1-5 6:6-10 -
Um endemoninhado cego e mudo 12:22 - 11:14 -

A filha endemoninhada de uma cananéia 15:21-28 7:24-30 - -
Um menino lunático 17:14-18 9:17-29 9:38-43 -

Dois cegos 20:29-34 10:46-52 18:35-43 -
Um surdo que falava com dificuldade - 7:31-37 - -

Um endemoninhado na sinagoga - 1:23-26 4:33-35 -
Um cego de Betsaida - 8:22-26 - -

Uma mulher que andava curvada - - 13:11-13 -
Um homem hidrópico - - 14:1-4 -
Dez homens leprosos - - 17:11-19 -

Um servo do sumo sacerdote - - 22:50-51 -
O filho enfermo de um nobre - - - 4:46-54

Um enfermo do tanque de Betesda - - - 5:1-9
Um homem cego de nascença - - - 9:1-7

Os milagres relatados



O Poder Sobre a Natureza Mateus Marcos Lucas João
Jesus acalma o vento e o mar 8:23-27 4:37-41 8:22-25 -
Jesus caminha sobre as águas 14:25 6:48-51 - 6:19-21

A 1ª multiplicação de pães e peixes 14:15-21 6:35-44 9:12-17 6:6-13
A 2ª multiplicação de pães e peixes 15:32-38 8:1-9 - -
O peixe com uma moeda na boca 17:24-27 - - -

A figueira se torna estéril 21:18-22 11:12-14,20-25 - -
A água é transformada em vinho - - - 2:1-11

A 1ª pesca milagrosa - - 5:1-11 -
A 2ª pesca milagrosa - - - 21:1-11

O Poder Sobre a Morte Mateus Marcos Lucas João
Ressurreição da filha de Jairo 9:18-25 5:22-24,35-42 8:41-56 -

Ressurreição do filho de uma viúva - - 7:11-15 -
Ressurreição de Lázaro em Betânia - - - 11:17-45

Sua própria ressurreição 28:1-7 16:1-6 24:1-9 20:11-18

 

1. ↑ a b O Significado do Nome Cristo. Monergismo. Página visitada em 31 de Dezembro de 2009.
2. ↑ Bíblia, Mateus, 16:16
3. ↑ Grudem, Wayne A. Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine. Zondervan, 1994. ISBN 0310286700
4. ↑ Bíblia, Mateus,1:18-25; Bíblia, Lucas, 1:35; Bíblia, Lucas, 3:23
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

***

Pergunta: para os seres de outras Dimensões que se encarnam sobre a Terra, é uma decisão individual ou é organizada de
algum modo?

Não há operador turístico, sobretudo para ir à prisão, não é?
O que eu quero dizer por aí que as circunstâncias atuais são diferentes, porque vocês têm seres, hoje, que se encarnam, que tomam

um corpo, porque eles sabem que não vão permanecer muito tempo na prisão.
Sem isso, eles jamais teriam vindo fazer um ‘tour’ neste sistema solar, não é?

Há processos que se iniciaram, desde muito tempo, isso vocês sabem, mas ninguém, como dizer, decide pela primeira vez.
A primeira vez, as razões podem ser muito variadas.

Vocês desejam quando mesmo, talvez, para alguns, fazer a experiência da prisão.
Por que não?

Para outros, isso tem sido missões mais delicadas.
Para outros, enfim, isso foi, simplesmente, uma espécie de armadilha que se fechou de novo.

É muito complexo para explicar isso.
Isso pode não ser uma visão linear.

Mas, em resumo, hoje, há uma Liberdade para encarnar-se, para os seres que criam uma alma para a circunstância, porque vocês
estão em um momento particular.

Isso, vocês sabem, não é?
Agora, não há hierarquia, ninguém vai conduzi-los aqui, ainda uma vez.

Da mesma maneira que ninguém tira vocês daqui, nós estamos bem de acordo.
As circunstâncias ótimas, nós diremos, foram criadas para permitir fazer cessar o princípio de confinamento.

Mas fazer cessar o princípio de confinamento, reabrir o que estava fechado, não influencia o que vai se tornar cada alma.
Porque, como foi dito em várias reprises, vocês que podem decidir reencontrar a Liberdade ou permanecer no livre arbítrio.

Ninguém pode forçá-los, nem A Fonte.
É bem por isso que o princípio do confinamento, como dizer, foi alguma coisa de especial, porque foi preciso, como dizer, romper o

confinamento respeitando as Criações, mesmo falsificadas.
Ou seja, respeitando o livre arbítrio de cada Consciência que estava confinada inconscientemente, conscientemente, ou por

circunstâncias particulares.
Mas ninguém, vocês não, ninguém lhes disse: “você irá para a cadeia”.

Porque, como é que o que está Livre pode ir preso se isso não é por sua própria ação?
Principalmente eu lhes digo que, agora, as coisas são diferentes.

É para isso que Cristo insistiu, e nós insistimos, para que a maioria das Sementes de Estrelas, dos seres Despertos, esteja presente
sobre a Terra para viver o que é para viver.

Porque vocês têm uma infinidade de interesses, e nós temos uma infinidade de interesses, para que esses seres estejam presentes
para, de algum modo, serem os médiuns, o aparador e o revelador do que deve se revelar.

***

Pergunta: poderia desenvolver um dos comentários que fez Anael sobre os Eixos ATRAÇÃO / VISÃO e AL / UNIDADE?

Oh é muito simples.
Vamos explicar muito brevemente: primeiramente, com as Núpcias Celestes, foi aberto certo número de etapas, ou seja, fazer passar

de um sistema fechado de 7 séries a um sistema aberto, ou em via de abertura, de 12 séries.
Isso corresponde, e correspondia, à adição ou à abertura das 5 novas séries.

Essas 5 novas séries eram então os Corpos que haviam sido retirados durante o confinamento.
Seus Corpos, eles são onipresentes nos Mundos Unificados.

Isso era o que foi denominado OD – ER – IM – IS – AL, correspondendo aos 5 Novos Corpos.
Quando os 5 Novos Corpos foram (ao nível de uma Consciência, vamos dizer, coletiva) em parte Acordados, ou Despertos, ou

ativados, pouco importa as palavras, pôde se instalar os 4 Pilares, as 4 Linhagens: uma primeira fase de desdobramento da Luz, ao
nível do que foi chamado de Cruz Fixa, entre AL – OD e HIC e NUNC, e cruzando no Ponto ER.

Mas não mais em um Eixo Vibratório de desvendamento, mas de estabelecimento.
Quer dizer, se vocês querem, um primeiro desdobramento.

Em seguida, apareceram, como chamar isso?
Outras Estrelas, como vocês dizem, mas que correspondem a submúltiplos Vibratórios.
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Esses submúltiplos estão inseridos nas 12 Estrelas.
Além da Cruz Fixa, foram-lhes dadas 3 Cruzes Mutáveis que juntam essas frequências por pares.

Outro desdobramento que permitiu lançar a Luz sobre o Eixo falsificado e desviado da Luz.
Através desta tomada de Consciência Vibratória, as outras Cruzes Mutáveis puderam entrar em ressonância e constituir,

Vibratoriamente, o que eu chamaria de apelo ou ressonância do Cubo, isto é, do Anjo METATRON, em sua forma a mais próxima de
vocês.

Então, METATRON intervém no desvendamento das 5 frequências que haviam sido retiradas, instala-as, põe em funcionamento uma
espécie de ressonância Vibratória, entre diferentes Eixos, estendendo sub-Vibrações (mas não em um sentido negativo, não é isso)

em um sentido de interação, permitindo revelar frequências ao nível do cérebro).
Paralelamente a isso, para aqueles que foram os mais impactados pela primeira descida da Luz, desde muito tempo (quer dizer

mesmo antes que eu partisse desse Plano, 1984), foi o primeiro impulso do Espírito Santo que permitiu o despertar trabalhoso, para
esses seres, dessas novas frequências, sem que a eficácia dessas frequências fosse totalmente estendida.

Ou seja, não unicamente uma frequência, mas também todo um conjunto de manifestações, nesse corpo, ligado a esta frequência.
Uma dessas manifestações, por exemplo, está ao nível do 12º Corpo, ao mesmo tempo na Lemniscata Sagrada da

Interdimensionalidade, da Fusão dos hemisférios ou do retorno à Unidade, mas também da visão etérea.
Então, vocês veem, há uma ação em diferentes pontos.

Em seguida, a um dado momento, quando tudo isso foi trabalhado em um número considerável de seres humanos, foi revelada a
ressonância da Merkabah Interdimensional coletiva, tendo permitido, de algum modo, o basculamento da Ilusão Luciferiana, o

basculamento do Eixo que é redirecionado e, assim, a Reversão.
Essa Reversão possibilitou a instalação da Nova Tri-Unidade anunciada por MIGUEL.

Posteriormente, foi realizado, algum tempo depois, devido a esse basculamento, um processo de Passagem e de abertura da Boca,
realizado por URIEL.

E depois, quando chegou o Cubo Metatrônico, pôde se revelar o conjunto dessas estruturas, ou seja, os Eixos, as Cruzes Mutáveis, as
Cruzes Fixas, o Eixo falsificado, a Tri-Unidade.

A Reunificação de tudo isso, ao nível do 13º Corpo, pôde se revelar e investir o corpo.
E em seguida pôde se revelar, de maneira progressiva, em todo o corpo, esta estrutura Vibratória que corresponde ao Corpo de

Estado de Ser.
Portanto, vocês revelaram, uns e outros, estruturas Interdimensionais.

As Estrelas que estão no Céu, em sua cabeça, tornaram-se Portais sobre a Terra, sobre a sua Terra.
É exatamente o mesmo processo que foi realizado sobre a Terra, que foi realizado, em alguns de vocês.

Então, depois, no desdobramento completo da Luz, o que é que vai acontecer?
Isso foi denominado, eu creio, Fusão, pelos Arcanjos.

Eu, eu prefiro o termo permutabilidade, isto é, como tudo está no Todo, é preciso também realizá-lo no corpo.
E há primeiro uma ressonância que se cria em relação à linha mediana, entre o que se chama, quando encarnado, de esquerda /

direita e de direita / esquerda, que reunifica, aí também.
Do mesmo modo que vocês têm dois hemisférios do cérebro que são separados, mas que foram reunificados pela ativação do 12º

Corpo e da Lemniscata Sagrada, em sua parte alta.
Então, os opostos, ou as ressonâncias (porque não é sempre oposto), juntaram-se por um processo de ressonância e de

permutabilidade.
Eis, grosso modo, o que aconteceu e que foi concluído, como vocês sabem, pela abertura da Porta Posterior do Coração.

O Ponto KI-RIS-TI, que está situado na parte de trás do corpo, corresponde, efetivamente, ao chakra do Coração, mas em sua parte
posterior, entre as omoplatas: o que vocês denominam, e o que podemos denominar, as asas da borboleta.

Ou seja, a Vibração Etérea reencontrada, que permite viver o Éter, e ver a Visão Etérea, e viver a Reversão da energia Etérea que
havia sido fechada pela Atração, por Áriman, e pelo princípio Arimânico e Luciferiano, que se resolve pela Passagem.
Não mais a Passagem da garganta, que foi a segunda Passagem, mas a terceira Passagem que é a Ressurreição.

Está aí, esquematizado, o que eu posso dizer.
Então, para aqueles que fizeram a relação, havia ali, também, uma relação, é claro, entre o que se denomina Árvore da Vida, a coluna

vertebral, a Lemniscata Sagrada, os 12 trabalhos de Hércules, as 12 etapas das Núpcias Celestes, etc., etc..
Isso poderia ir muito longe.

***

Pergunta: se o círculo faz parte da falsificação, o que é então da Lemniscata Sagrada que é constituída por dois círculos que
se espelham?

Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade.
Jamais a Lemniscata é um círculo.

É impossível.
É a imagem do infinito, não é a imagem do círculo.

Quando essa Lemniscata está em duas partes, ela não forma um círculo, já que há esse movimento em espiral, no Interior.
A espiral não é um círculo.

Justamente, é exatamente o inverso do círculo.

***

Pergunta: a Lemniscata é um princípio de Vida, no interior de um quadrado que seria o fundamento?

Sim, pode-se dizer que o quadrado é um fundamento, em duas dimensões.
Mas esse quadrado transforma-se em Cubo pela ação da Lemniscata, mas não pela ação do círculo.

A Lemniscata é uma Lemniscata, é uma definição precisa.
Isso corresponde a algo que gira.
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Quando se vê, em um plano, é uma espiral.
Quando se vê estendida, é uma Lemniscata.

E essa Lemniscata permite a Passagem de Dimensão em Dimensão.
É o princípio, se vocês querem, do holograma no holograma.

É um desdobramento e um dobramento que faz com que, de um lado a outro (é dizer o Alfa e o Ômega), tudo circula e tudo é
informado.

Não pode ali haver interrupção de informação.
A informação é o que?

É o Amor, é a Vibração, é o Espírito, que é o mesmo, de Alfa a Ômega.
E isso é a espiral, não é o círculo.

***

Pergunta: no Cubo de Metatron, os 4 Pilares são os Hayoth Ha Kodesh?

Não exatamente.
É uma translação.

Se vocês lembrarem-se bem, os 4 Pilares são um desdobramento entre AL e OD, HIC e NUNC.
A base do quadrado do Cubo insere-se entre os Pontos CLAREZA / PRECISÃO e UNIDADE / PROFUNDEZ.

Depois, tudo isso, com os outros Eixos, vai entrar em ressonância com o que foi denominado (não é meu domínio), eu creio, as Cruzes
Crísticas Anterior e Posterior, que permitem, efetivamente (então, aí, com as coisas que eu não posso descrever, mesmo se eu as

vejo), o desdobramento da Lemniscata Sagrada e o desdobramento das arestas do Cubo que correspondem aos Eixos.
Mas não vale à pena entrar em um jargão matemático, não é?

O importante é vivê-lo e Vibrar.
Então, desde que isso Vibre e que vocês sentem os Eixos, vocês podem dizer-se que tudo vai bem, mesmo se vocês nada

compreendem.
Eu diria que é mesmo melhor.

***

Pergunta: como uma emoção forte pode coabitar com a Vibração?

Se há a Vibração, e naquele momento há uma emoção, isso quer dizer, simplesmente, que o medo está presente e que há um conflito
entre um aspecto e outro aspecto, simplesmente.

Porque, quando a Vibração está instalada, não pode ali haver emoção.
Apenas pode haver emoção quando há um medo desta instalação, ou seja, o ego, ele rejeita soltar completamente, senão não haveria

emoção.
É simples assim.

Já que a Vibração não é emoção, se há uma emoção, é que há uma reação à Vibração.
E quem é que reage à Vibração?

É o ego, o medo.
Suponha que você seja um macaco e que esse macaco quer comer os amendoins que estão no pote, e que você pegou, com a mão,

os amendoins e que você viria me dizer: “como é que eu não posso comer os amendoins?”.
Eu lhe diria: “solte os amendoins”.

E, naquele momento, a mão sairia do pote, e os amendoins também, e depois você poderia comê-los.
Isso quer dizer que, nos momentos iniciais onde a Luz pode preenchê-los (com, como dizer, com tumulto), vocês podem estar

desconcertados, estar em uma crise de emoção aguda (por exemplo, de medo da morte, de choro, de exacerbação), mas não é algo
que pode durar.

É o primeiro encontro.
Se isso dura, é que há resistência, é claro.

Resistência e, portanto, medo, e, portanto, não Abandono à Luz.
Então, isso pode ser não importa qual medo: o medo de morrer, o medo do desconhecido, et., etc..

Mas é o mesmo processo.
Posso lhe dar outro exemplo: imagine que você está pendurado em um galho e que, abaixo de você, há 300 metros e que você tem o

Espírito que lhe sopra: “solte, você nada arrisca”.
E você responde: “o meu olho”.

Mas isso pode durar muito tempo hein.
É, aliás, paradoxal, porque lhes dizem: “é preciso soltar”.
Ora, quando se solta, o ego, ele diz o que?: “eu vou cair”.

Mas não, é preciso soltar para Ascensionar.
Vocês veem a diferença de visão.

Solta e sobe diretamente.
Isso é? o Espírito.

Eu disse “meu olho” porque qualquer um que se tem com as duas mãos, é obrigado a soltar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu vou lhes desejar uma noite muito, muito boa porque vocês irão viver energias fantásticas.
Vocês se aproximam, aí, de um clímax energético.

Isso foi anunciado por METATRON, um dia após sua intervenção, e esta semana vocês vão ver-se em um pico de atividade Vibratória.
Portanto, soltem os galhos e soltem os amendoins.

Eu lhes digo: boa decolagem para esta noite e até breve.
Portem-se bem.



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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1158

12 de agosto de 2011
(Publicado em 13 de agosto de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
************

http://api.ning.com/files/eixsDxflLAznv*8wtTcmVCZvt9u6qlKpKZxNh13q23BxVNeQ86e1BXgCfRlZafAVIjw4t510koVD3ARScFCrqOMJd*5Xf-oa/00adOMRAAM.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1158
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, como de hábito, tenho muitas coisas a dizer-lhes. 
Eu venho, hoje, para apresentar-lhes minhas saudações, dizer-lhes bom dia e, sobretudo, interagir, como de hábito, com vocês, através das questões que fazem
porque, como vocês sabem, vocês não são os únicos a fazê-las. 
Então, sejam bem-vindos e eu os escuto.

Questão: como caminhar, que fazer para melhor ver e ouvir meus guias? 
Como qualquer processo novo da Consciência, há momentos em que essa Consciência, que ainda não está instalada, totalmente, na Unidade (porque vocês
ainda estão sobre esta Terra, até prova em contrário), faz movimentos de ioiô. 
Há momentos em que é mais fácil estar alinhado.
Há momentos em que vocês vivem a Vibração de maneira mais intensa.
Há momentos, similares, em que os contatos com as outras esferas vitais são mais fáceis do que outros.
Portanto, não é uma questão de caminho.
É uma questão de algo a fazer.
É, simplesmente, que as Dimensões se interpenetram, atualmente, para alguns de vocês.
Essa interpenetração é mais fácil a viver em alguns momentos do que em outros.
Não é uma questão de caminho a fazer; não é uma questão de humor porque, nesses processos, vocês não são os únicos envolvidos, é claro. 
Não há apenas sua pequena consciência em seu canto.
Há interações entre todas as Consciências, de seu Plano e dos outros Planos, de esferas planetárias, do Sol, de corpos celestes que chegam para
vocês.
Tudo isso cria alquimias específicas, que faz com que haja momentos que são mais propícios do que outros para viver esse gênero de contato ou
outros contatos, aliás. 
Não há que considerar que há um caminho a fazer, que é necessário, ainda, avançar.

Nada há a avançar, uma vez que realizar a Unidade é viver no Instante.

Não há distância, é uma ilusão do ego crer que há uma distância ou uma separação.
Essas distâncias já estão desaparecendo, totalmente, tanto ao nível de sua própria consciência como ao nível do conjunto da consciência desse Sistema Solar,
digamos, bem além da Terra. 
Questão: sente-se sempre a presença no tórax ou pode-se senti-la no ventre? 
A presença no ventre é chamada a presença do ego, simplesmente.

A Presença no Coração é chamada a Presença do Coração.

O Coração não está no ventre.
Agora, tudo pode ser definido pelo que você chama a Presença.
Se é a Presença que você sente em seu ventre, é sua consciência que está em seu ventre, de acordo? 
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A presença do ventre não é a Presença do Coração.
O Coração não está no ventre.
A cabeça não está no Coração. 
Questão: eu falo de uma presença que se abre e se fecha. 
Eu compreendi. Isso se chama um chacra.
E isso se chama o plexo solar.
Isso se chama o Hara ou Svadisthana; é outro chacra, mas não é o coração.
É uma presença, mas não é uma Presença Unitária. 

A Presença Unitária pode manifestar-se apenas no Coração, no chacra do Coração.

Agora, pode-se sentir uma consciência presente em cada um dos chacras ou em cada parte do corpo.
Pode-se dizer: «tenho minha presença em meu artelho», a partir do instante em que a consciência é levada no artelho.
Mas isso nada tem a ver com a Presença (com um grande P, maiúsculo, digamos) tal como é definido na Unidade, isso nada tem a ver.

Há uma diferença essencial: é que a presença no ventre, como você a nomeia, está sujeita a flutuações.
Você mesmo diz: «isso abre e fecha»; portanto, há oscilações, que são características. 

Ao nível do Coração, quando a Coroa Radiante está aberta, a Presença estabelece-se no Coração e vocês acedem à Unidade, há uma
Paz incomensurável que se instala, com um estado de Consciência específico, que não pode ser confundido com estritamente nada
mais, a partir do instante em que se vive isso, é claro.

Questão: isso se fecha quando é o ego, e isso se expande quando é pleno? 
Mas o coração não é nem o vazio nem o pleno.
O ego continua o ego.
A Presença não pode ser manifestada, com um grande P, no ventre.
Caso contrário, isso não se chama a Presença.
É a consciência do eu, não é a Consciência do Si. 
Questão: sinto as Vibrações da Cabeça e do Coração repercutirem nos ouvidos. 
Mas é perfeitamente normal.
Assim que há a ampola da clariaudiência, assim que o Antakarana é construído, o que isso quer dizer?
Que ou a Coroa Radiante da Cabeça ou a Coroa Radiante do Coração está ativa. 
Quando há um trabalho Vibratório, quando há uma elevação Vibratória, o som ou a pressão vai modificar-se nos ouvidos.
Há uma conexão direta que existe entre o que é chamado o Antakarana (a ampola da clariaudiência), de cada lado do chacra da garganta, mas, também, por
alguns pontos de Estrelas, em ressonância com alguns pontos situados ao nível das Portas. 
Como foi dito, não é questão de dar-lhes todas as correspondências entre a Cabeça e as Portas.

Há circuitos, extremamente precisos, que passam, para alguns, pelos ouvidos.
Tudo é interconectado.
Portanto, se um chacra se põe a Vibrar, ao nível da Luz Vibral, com mais acuidade, se um Atalho se põe a trabalhar de modo mais importante,
os sons nos ouvidos vão modular-se.

Do mesmo modo que o Som da Terra, o Som do Céu, o som de sua própria alma, de seu próprio Espírito modulam-se em função de sua própria consciência.
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Há uma adequação total.  
 

Questão: e o fato de sentir uma pressão muito forte nos ouvidos? 
Ao nível dos sons, a primeira etapa é uma pressão.
Quanto mais os níveis Vibratórios da consciência elevam-se para o Coração e lá se estabelecem, mais o som vai transformar-se num som Si (isso foi
descrito nos Casamentos Celestes).
E isso vai terminar pelo silêncio absoluto, o momento em que vocês entram na Eternidade, que precede o acesso à Consciência Unificada, não de
maneira transitória, mas de maneira final. 
 
Questão: qual é a diferença entre uma origem cármica ou transgeracional? 
Se é transgeracional, não é cármico.
Como é que pode ser transgeracional e cármico?
Isso não toca os mesmos chacras. 

Uma doença transgeracional é ligada a um carma de um antepassado (Jesus dizia: «sete gerações») que empreendeu uma ação e que
sofreu uma ação que se manifesta por uma doença ou um problema, qualquer que seja, que vai transmitir-se aos descendentes.
Mas esses descendentes não têm carma.
Isso se chama transgeracional.
É ligado ao veneno da carne, ou seja, a tudo o que foi ligado pela carne, de que Jesus veio livrar-nos.

Mas, é claro, é necessário, também, que os seres humanos, que estão nessas dinâmicas transgeracionais, saiam, eles também, da
influência, em todos os níveis, do que é chamada a família.
Isso se vê, muito frequentemente, nas famílias, como dizer..., muito, muito ligadas pela carne; muito, muito ligadas por histórias que remontam a
gerações, em que todas as gerações têm enorme dificuldade para livrar-se da autoridade e do peso da hereditariedade.

Portanto, são famílias – sem ali ver qualquer noção negativa – um pouco fossilizadas e enrijecidas em histórias, justamente, familiares, quaisquer que sejam: o
peso da linhagem, o peso da educação, o peso do que é transmitido ao nível genético, mas, também, em diferentes níveis: moral, social,
financeiro, pela linhagem.
E são pessoas que são condicionadas por sua linhagem. 
 

Questão: como resistir a seres que querem forçar-nos a segui-los no caminho deles? 
Então, cara amiga, quando você é forçada, é que, no interior de você, há a possibilidade de ser forçada.
Isso não vem, jamais, do outro, nós sempre o dissemos. 

A Lei de Atração e de Ressonância leva-se a efeito de modo muito mais flagrante do que antes.

Portanto, se vocês são confrontados a algo de terrível que lhes parece vir do exterior, qualquer que seja esse terrível (e, aí, é algo não terrível, é um jogo de
tomada de poder), qualquer jogo como esse, de tomada de poder, traduz, em você, um problema em relação ao poder.

Portanto, há uma ressonância que vai atrair o que está presente em você.

Não pode, jamais, ser diferentemente. 
É o mesmo princípio para tudo o que pode acontecer-lhes, hoje mais do que em minha vida, mais do que há cinco anos, mais do que há alguns anos. 

Tudo o que se manifesta à sua consciência, ao seu corpo não pode, jamais, vir do exterior, sobretudo neste período.

É durante este período que vocês devem pôr-se às claras.
Pôr-se às claras, como eu tenho dito há anos, é não mais pôr a poeira sob o tapete.
É retirar o tapete, ver a poeira e aceitar vê-la.
Aceitar vê-la não quer dizer tentar compreender por que há tal poeira.
Não é tentar rejeitar a falta no outro.
É ainda a Dualidade, isso.
Mas é transcender tudo isso. 

Vocês não podem penetrar a Vibração Una e viver o Coração enquanto estão ocupados em viver seus pequenos conflitos e suas
pequenas contradições.

O empurrão da Luz Vibral – e isso será desenvolvido por IRMÃO K (ver em nosso site a canalização de IRMÃO K, de 20 de agosto, na rubrica «mensagens a
ler» – vai tornar-se mais intenso no que vocês vivem (já, desde a intervenção de METATRON), e vocês o viverão de modo ainda mais gritante de Verdade, no
interior de vocês.
O que vocês não quiserem ver ser-lhes-á mostrado.
O que vocês querem apagar ser-lhes-á mostrado novamente. 
Quem faz isso?
Não é a maldade da Luz.
Vocês devem decidir.

Vocês querem permanecer na ação/reação perpétua do Bem e do Mal (o que é sua liberdade) ou aceder à Unidade?
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Aceder à Unidade apenas se pode fazer sem qualquer bagagem, sem qualquer sofrimento, sem qualquer personalidade, sem qualquer doença.
Isso não quer dizer que a doença não existe, mas isso quer dizer, simplesmente, que sua Consciência não está mais nesses mecanismos de funcionamento, de
querer encontrar um culpado no exterior de si, de querer encontrar o Mal no exterior.
Tudo isso são projeções. 
Nós insistimos, muito, muito longamente.
E nós sabemos que muitos de vocês vivem, através de Vibrações da Unidade, sua própria Presença, e, portanto, estão transcendendo todas essas oposições,
todos esses conflitos no Interior de si. 

O que vocês veem no exterior é também o que acontece no Interior.

Vocês são referidos, porque há um único campo de Consciência.
E o que vem a vocês, através do que lhes damos há anos, é exatamente isso. 

Portanto, se vocês ainda estão olhando – e eu emprego essa imagem simbólica, seu umbigo –  ao invés de olhar a Luz que vem bater à porta,
vocês não estarão na Luz, porque sua consciência terá decidido olhar o umbigo.
Quer o umbigo chame-se papai, mamãe, o bom, o mau médico, o médico gentil, ou não importa o que mais.

A Unidade e a Verdade são a esse preço.
Ser-lhes-á feito – e isso nós dissemos de múltiplos modos – segundo sua Vibração, segundo sua fé.

A Luz não é algo que se projete, assim, como um ideal exterior.
Ainda que os céus se modifiquem, não é isso que faz a transformação Interior, é sua capacidade para penetrar em vocês, em lucidez e em toda Unidade.

É isso que se chama a Presença, com um grande P.

Isso nada tem a ver com todas as ocupações da personalidade, que vocês têm e que nós tivemos, durante milênios.
E isso, nós o dissemos e nós o repetimos essa noite, e vocês vão ouvi-lo ainda mais, durante este período: não é mais tempo, agora, como dizer..., de
tergiversar; não é mais tempo de se fazerem filmes. 
É tempo de viver a Verdade, mas a Verdade da Luz.
Não a Verdade de meandros, de interações, de reações, de reações de uns, de outros, de uns em relação aos outros.
É um ou o outro.
E essa escolha engaja-os.
Ela os engaja Vibratoriamente.
Ela os engaja ao nível de sua Consciência. 

Os processos da Ascensão, do Choque da Humanidade, nos quais vocês entraram, iniciaram-se em março deste ano.

Ele termina em outros prazos, que eu dei, mas vocês estão, como dizer..., no ápice desse processo.
Vocês não poderão, depois – como dizer – voltar atrás.
Vocês ainda poderão ir, talvez, um pouco adiante, até o momento em que, como disseram o Anjo METATRON e MIGUEL, os Céus voltarão a fechar-se (ndr: ver
as canalizações do Senhor METATRON, de 7 de agosto, e do Arcanjo MIGUEL, de 9 de agosto, na rubrica «mensagens a ler»). 
Naquele momento, vocês estarão diante do que vocês são.
Nada mais, nada menos. 

Portanto, é necessário, verdadeiramente, preparar-se para isso.
E preparar-se para isso é entrar, o mais frequentemente possível, na Unidade, ou seja, um lugar onde não existe qualquer mental,
onde não existe qualquer emoção, onde não existe qualquer passado e qualquer futuro.

Se vocês estão pensando no futuro ou no passado, vocês não estão mais no Presente, Vibratoriamente e em Consciência.
E disso, cabe a vocês fazer a experiência.
Mas, de qualquer modo, vocês o viverão. 
Tudo o que nós lhes demos foi para permitir-lhes ajustar-se, ao mais próximo possível, desse Presente, e cruzar as últimas Portas, passar as últimas Portas.
Mas se vocês não querem cruzá-las, é necessário, também, que vocês o façam em consciência. 
Portanto, cabe a vocês saber o que vocês buscam, mais do que nunca: vocês buscam respostas ou vocês buscam a Unidade?
Porque, na Unidade, não há questões.
E, quanto mais vocês se aproximarem, Vibratoriamente, desse estado, mais vocês viverão a certeza desse estado e menos o que eu poderia chamar de
preocupações comuns da vida poderão afeta-los, de maneira alguma. 
Se vocês são afetados, isso quer dizer o quê?
O que é afetado?
Será que é a Presença que é afetada?
Não, é sempre a personalidade, nada mais. 

Quando vocês estão na Presença, o mundo pode desaparecer que vocês, vocês continuam aí.
Seu corpo pode desaparecer, a Consciência continua aí.
A Unidade é isso.

http://95.img.v4.skyrock.net/957/ekim-34/pics/2309637057_1.jpg


Não é uma visão de um futuro melhor, em condições de vida melhores (nesse corpo, nessa matriz). 
É claro, há muitos que creem nisso.
Será feito a eles segundo sua vontade, segundo sua Vibração.
Mas haverá ranger de dentes.
E há, verdadeiramente, mais do que uma urgência.
É mais do que uma urgência, agora: é o momento, verdadeiramente, dessa passagem da lagarta à borboleta.

Vocês vão, em breve, tecer a crisálida.

Portanto, é necessário estarem lúcidos disso.
É necessário estarem lúcidos de que isso está inscrito num tempo cada vez mais curto.
E isso já foi dito, há pouco tempo.
Não é mais tempo, agora, de imaginar mudanças essenciais de vida, porque o que devia ser realizado realizou-se. 
Agora, vocês enfrentam o que vocês criaram, inteiramente.

E lembrem-se, uns e outros: vocês estão, todos, estritamente, no lugar que é o seu, e nada há de exterior que possa impedi-los de
estar, estritamente, em seu lugar.
É impossível.
Sobretudo pela instalação da Luz Vibral, que se faz de maneira cada vez mais concreta, agora.

Vocês sabem: o que havia sido chamado de franjas de interferência, o astral, que foi dissolvido e desagregado ao nível coletivo, faz
com que os parâmetros de vida (que lhes pareciam normais e habituais, seja ao nível material ou ao nível do que vocês chamam de
espiritual) estejam, de qualquer forma, bizarramente, em vias de ser totalmente invertidos.

Alguns de vocês já viveram isso, tanto no Interior como no exterior.
Mas tudo isso está agora presente.
E está presente sobre a Terra, e vocês vão constatá-lo a cada dia um pouco mais.
E, aí, eu não falo mais, como o disse o Anjo METATRON, há alguns anos, de algo a vir.
Não é a vir, uma vez que vocês o vivem. 
Então, é claro, haverá seres que, até esse momento, quererão continuar a pôr tudo sob o tapete, para não ver, mesmo não ver o tapete.
Que grande bem lhes faça, é a escolha deles.
E, até o momento preciso desses últimos basculamentos, de algum modo, eles não se darão conta de nada, é claro, uma vez que se recusaram a dar-se conta
disso.
Cada um é livre em seu caminho.
Mesmo ao redor de vocês, qualquer caminho é respeitável. 

CRISTO havia dito também: «Há muito, muito numerosas Moradas na Casa do Pai».

E não há uma que seja melhor do que outra.
A única coisa que é diferente – mas isso é para depois – é o processo de Liberação da Terra e do Sistema Solar, que faz com que os processos de encarnação
cortados da FONTE não possam mais existir.

Mas vocês vão tornar-se o que vocês criaram.

E o que vocês criaram é, muito exatamente, o que vocês vivem nesse momento.

Questão: um sentimento de paz, de alegria, sem qualquer medo específico, enquanto estava no lugar de um acidente que acabava de ocorrer é um
estado Unitário? 
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Há uma coisa essencial: o estado Unitário dá o estado que foi chamado Sat Chit Ananda.

A Felicidade, a Paz, o Amor indizível e a suavidade indizível, ao mesmo tempo em que a totalidade da Luz.
Sentir a alegria, sentir a luz não é viver a Luz.

Viver a Luz é um estado de Vibração no qual a consciência não está mais limitada a esse corpo, a essa pessoa, a uma circunstância
exterior.

Então, é claro, uma circunstância exterior, como um medo, como um grande sofrimento pode, por reação, desencadear um mecanismo de sobrevivência, de saída
da personalidade, de extração da consciência comum para outra consciência. 

Agora, quando você vive esse processo de acesso à Unidade, você não se faz a pergunta, uma vez que você o vive e sabe que é isso,
mesmo sem, jamais, tê-lo vivido.

Não pode ali haver questionamento sobre a Unidade, porque aquele que passa do outro lado e que vive a Presença Unitária não se coloca a questão de saber se
ele viveu a Presença Unitária. 
Não pode ali haver, como dizer..., dúvida, porque é o conhecimento íntimo, ou seja, é algo (é a única coisa, aliás, nessa humanidade encarnada) que não pode
enganar-nos, de maneira alguma, porque é totalmente independente de circunstâncias, mesmo se há uma circunstância desencadeante.

É totalmente independente de qualquer relação humana ou outra.

E, quando se vive, sabe-se que o viveu, porque não pode ali haver a mínima dúvida. 

A Consciência Única, Unificada, mesmo se se começa a colocá-la em palavras (não separação, não fragmentação, vocês sabem que há
Anciões que são muito fortes para isso), o que eu quero dizer é que o momento em que isso acontece (seja quando de um sofrimento
inconcebível, seja quando de uma emoção, seja tranquilamente em seu leito, seja praticando), quando essa experiência acontece, em
nenhum momento pode imiscuir-se a mínima dúvida desse estado.

É impossível, porque isso nada tem a ver com o que vocês podem viver ou experimentar.
Como dizer?
É uma ruptura, é uma fratura da consciência que vivia confinada e que, de um dia para o outro, reencontra-se numa situação de não confinamento. 

É o mesmo princípio que as pessoas que viveram (como vocês chamam isso?) as experiências de morte, e que se viram atravessar um
túnel e que viram a luz ao longe.
E, no entanto, elas não foram à Luz.
Mas elas sabem que algo vive após a morte, e isso basta para mudar sua consciência, mesmo se não é a Consciência da Unidade.
Já é uma mudança em relação à consciência comum.
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Portanto, a experiência da Unidade, da Presença é suficientemente transformadora, em si mesma, para que, em momento algum, vocês possam
manifestar a mínima dúvida de que isso ocorre consigo mesmos.

A Consciência não pode mentir a ela mesma.
É impossível.
Então, é claro, vocês podem, por exemplo, viver, como dizer..., a Coroa Radiante do Coração e sentir esse Fogo que os invade por momentos.

Mas enquanto a Porta Posterior não foi aberta, enquanto a Porta da última Passagem não foi aberta, de maneira definitiva, isso
continua a ser aproximações da Unidade.

Já é enorme, porque isso impulsiona, de algum modo, na alma, a necessidade de viver isso, não como uma experiência, mas como um estado. 
Então, a experiência e o estado não são, de modo algum, a mesma coisa.
Mas a experiência da aproximação da Unidade, que já é (como dizer) entusiasmante ao nível da alma e do Espírito, quando é vivida num estado de Unidade total
(ou seja, o que IRMÃO K chamou a Compartimentação da consciência, a fragmentação, desaparece), naquele momento, vocês não podem mais ser enganados
pelo que quer que seja, porque é uma evidência.
Não é uma suposição ou um questionamento, é a resposta para todas as questões. 
Questão: todo o mundo vai viver o sentimento de abandono pelo Pai, no momento do acesso à Unidade, descrito ultimamente por GEMMA GALGANI? 
Cara amiga, é evidente.
Para alguns, isso vai durar uma fração de segundo.
Para outros, isso vai durar três dias.
Mas o princípio da Unidade está inscrito em vocês, em todo ser humano.
Agora, cada ser humano não pode ser forçado a viver a Unidade.
Isso faz parte da Liberdade, não confunda com o livre-arbítrio.
Vocês têm a Liberdade da Graça, ou seja, de estabelecer-se onde quiserem.
Mas é ou um ou o outro. 

Em resumo, vocês não podem ser, como eu já disse, uma lagarta com asas.
É ou a borboleta ou a lagarta.
É ou uma ou a outra, não as duas.

Vocês compreenderão facilmente que não se pode ser infinito e finito ao mesmo tempo. 
Não temos mais perguntas, agradecemos. 
Caros amigos, eu lhes agradeço, sobretudo por sua atenção, ao escutar o que eu tinha a trocar com vocês.
Eu lhes digo, certamente até muito em breve e, sobretudo, pleno de Luz e pleno de Alegria, porque a Unidade é a Alegria e, sem Alegria, não há Unidade. 
Eu lhes digo até muito em breve, com todo o meu Amor. 
___________________ 
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor caloroso e eu os escuto.

***

Questão: no futuro, haverá outras formas de terapias e de terapeutas?

Cara amiga, há algo que é importante de apreender: o sofrimento e a doença não são um efeito, stricto sensu,
da Dualidade.

É um efeito da falsificação que os privou da Luz.
Portanto, se esse mundo se transforma em Luz, a terapia não é necessária.

Não há mais Dualidade.

O que isso quer dizer?
Mesmo nos mundos de carbono Unificados, que são chamados de 3ª Dimensão Unificada, nenhuma doença

pode instalar-se, uma vez que a Luz é onipresente.
E a Luz é atuante.

Em meio a uma Dualidade Unificada, digamos, não há doença.
Portanto, por que querer que os terapeutas existam nas Dimensões nas quais não se tem, absolutamente,

necessidade deles?
É como se você me perguntasse: ter-se-á necessidade de músicos?

Mas a Música das Esferas, ela é tocada pela Luz.
Não importa qual Consciência Unificada, seja um Arcanjo, seja você, em uma outra Dimensão, toca da Luz.

Vocês são a Luz e vocês são a música.
Portanto, vislumbrar formas de terapias, por que fazê-lo?

A menos que você tenha medo de perder o seu emprego.

***
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Questão: poderia desenvolver sobre os eventos a vir?

O importante - e também, parece-me que isso foi dito, há pouco tempo - como isso se diz...? Aqui e Agora.
Dá-se a vocês uma data não para que se preocupem com a data, é claro, nem para dar-lhes esperança ou

colocá-los em uma espera.
É, simplesmente, para estimular, em vocês, a noção de urgência, porque há urgência, e uma urgência

premente.
É tudo.

Mas a urgência premente, vocês devem vivê-la, aí, imediatamente, no instante, porque, se vocês passarem o
seu tempo a perguntar-se: «oh la la, o que vai acontecer naquela data?», vocês vão perder o que acontece

agora, que é importante.

***

Questão: que significa sentir alfinetadas, comichões na pele?

É a precipitação da Luz Vibral, isso.
É a irradiação pela Luz.

***

Questão: o que há para fazer?

Pedir ainda mais.

***

Questão: o que fazer quando processos são iluminados, olhados, mas que continuam a existir?

É necessário deixar passar, é necessário não se ocupar disso, é necessário olhá-lo, por outro lado.
Não é preciso desviar-se disso.

Mas olhá-lo não quer dizer querer fazer algo nele.
Isso quer dizer vê-lo.

E é tudo.

E você pode, também, usar técnicas que vão permitir-lhe subir sempre mais na Vibração.
Você pode usar modos, como disse, por exemplo, Irmão K, há pouco: respirar e outros.

É necessário olhar isso, mas não é necessário ocupar-se disso, no sentido: «oh la la, vou lutar contra».
Caso contrário, você recai na Dualidade.

***

Questão: formas de formigamento na perna, durante os períodos de alinhamento, podem estar
ligados à Luz Vibral?

Sim.
Tudo o que é processo Vibratório pode refletir-se, nas palavras que vocês empregam, por formigamentos.

Aí também, você irá constatar que os formigamentos são uma ressonância, não uma circulação.
Isso cria formigamentos, agulhadas, mas que sempre permanecem no mesmo lugar.

Não há uma agulhada que vai seguir um trajeto, mas, progressivamente, de um ponto a outro.
Isso está diretamente ligado à Luz Vibral, seja onde for que vocês sentirem, durante o alinhamento.

Muitos de vocês percebem que, em alguns dias, mesmo fora do alinhamento, quando estão ao Sol ou em
outras circunstâncias, sentem formigamentos, como você diz, de Vibrações com agulhadas, no nível da

cabeça, cada vez mais importantes.
É normal.

***

Questão: meu metabolismo desacelera e tenho necessidade de deitar-me, frequentemente, durante
o dia.

Bem-vinda à Unidade.
Não é o metabolismo que é desacelerado, é a consciência comum.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.
Porque, se o metabolismo desacelerasse do mesmo modo que a consciência, todos vocês se tornariam



obesos.
Não é o objetivo, hem?

***

Questão: eu sou confrontado com a raiva de um parente há muito tempo. O que fazer?

É, precisamente, aquilo com o que você é confrontado, em você, com a Luz que cresce.
Hoje, atualmente, aquilo com o que vocês são confrontados é, exatamente, o que é necessário para vocês.

É necessário, talvez, aí também, sem querer absorver e pegar, talvez, manifestar uma neutralidade.
Se você diz que é afetado, isso quer dizer que você não está desvencilhado, tampouco, disso.

Se você não pode absorvê-lo, não pode, tampouco, rejeitá-lo.
Tanto um como o outro é uma reação.

Então, isso necessita de extrair, em você, algo de mais potente do que essa Vibração perturbadora.

Qual é essa Vibração?
É a Vibração da Unidade.

Nos tempos, e curtos, que vocês permanecem, não há mais tempo de elaborar estratégias complexas.
Mas tente, portanto, agora, não ver o porquê ou como isso o afeta há tanto tempo, mas, assim que isso

acontecer, tente colocar-se, não no desprendimento, mas na transcendência disso.
Porque, para você, é também um fator de transcendência, hoje.

Algo que dura tanto tempo não é para culpar, não é para dizer-se: é necessário que compreenda o que isso
quer dizer, sobretudo agora.

Mas é para transcender.

***

Questão: o que você chama de «transcender» e como viver essa transcendência?

Não é desviar-se de um problema, é olhá-lo tal como ele é.
Quer ele esteja no seu corpo ou com um parente, com um filho, ou seja com quem for, e subir na Vibração.
A um dado momento, se vocês forem capazes de não mais voltar-se para o ego, para o sofrimento, para o

ambiente, mas, frente a este problema, subir a sua Vibração, vocês podem transcendê-lo.
Mas isso não quer dizer que vocês querem pôr Luz sobre o problema.

Isso não quer dizer que vocês projetam algo sobre o problema.
Isso não quer dizer que vocês emitem o desejo de superar algo.
Vocês mostram a capacidade para transcender, vocês mesmos.

É isso que lhes será pedido, a todos vocês, sobre a Terra, de uma maneira ou de outra.

A Alegria é importante porque, quando vocês estiverem, realmente, na Alegria, quando se aproximarem da
Unidade, do Samadhi ou da estase, vocês irão viver um estado de Alegria.

Isso quer dizer que vocês não estão em outro lugar, vocês estão totalmente aí, totalmente aqui (como diria
Irmão K), mas, estando totalmente aqui, vocês transcendem a consciência comum.

Por conseguinte, como vocês querem, estando nesse estado Vibratório, que algo do ambiente, ou algo do seu
corpo, ou algo do seu mental, ou algo das suas emoções possa alterá-los de alguma maneira?

É impossível.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas as suas questões.
Eu permaneço com vocês para o alinhamento, em Comunhão e com toda a potência do Comandante dos

Melquisedeques, ou seja, o elemento Fogo.

Comunguemos, todos juntos, na Alegria, no contentamento, no Amor.
E com todo o meu Amor, vamos para o Amor e para a Vibração.

Vamos!

Eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

***

Pergunta: ao que pode corresponder uma dor, muito intensa, sentida nas costas, entre as
omoplatas, e o que convém fazer naqueles momentos?

Então, aí, caro amigo, a Vibração pode, às vezes, ser uma dor no nível da Porta posterior do Coração, ou seja,
no nível de KI-RIS-TI.

Se for isso, não há grande coisa a fazer.
Alguns de vocês começaram a sentir as Vibrações (e, por vezes, dores), tanto nas diferentes Portas, por

exemplo, tanto na UNIDADE, na AL, como nas pregas da virilha, no nível do sacro.
As Portas, quando são ativadas, podem efetivamente causar dores, por vezes muito intensas e, nesses casos,

não há muito que fazer.

***

Pergunta: o que significa “alcançar os Estados de Graça”?

Alcançar os Estados de Graça significa, simplesmente, viver a Graça.
A Graça é o quê?

Isso foi chamado de diferentes nomes.
Isso foi denominado os diferentes Samadhi.

É um estado, como vamos explicar isso?
É um estado de Unidade, mas isso não é intelectual.

É como se vocês estivessem em um êxtase, em um gozo permanente.
O gozo dos sentidos, todo mundo conhece isso.

Isso dura um instante.
Mas, aí, isso não dura um instante.

Isso dura muitos instantes, muito mais tempo do que os instantes que podem existir com um deleite, qualquer
que seja.

É alguma coisa que, no mais, acompanha-se de algo que é completamente incomum, mas que é, ao mesmo
tempo, deleitoso.

Isso se chama a Graça, simplesmente.
É o Samadhi ou, então, a Consciência que se estabelece na Paz, na Morada da Paz Suprema.
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Naquele momento, mais nada da personalidade, mais nada das preocupações usuais (digamos, da vida, dos
problemas) podem vir manifestar-se à Consciência.

Não há nem emoção, nem mental.
Isso pode ser definido como uma vacuidade e, às vezes, como uma plenitude.

Há uma espécie de imensidão que está aí e, sobretudo, um Amor extraordinário.

***

Pergunta: o que significa Vehuiah, pronunciado por METATRON?

Vehuiah é um dos quatro Hayoth Ha Kodesh que é o Hayoth Ha Kodesh do Fogo.
Portanto, METATRON (sendo o Senhor METATRON, como dizemos) sendo um Arcanjo que está ligado ao

Fogo (como MIGUEL, em outro nível Vibratório), que é a estruturação, pelo Fogo, das Dimensões.
Assim, ele põe em ressonância a sua Presença com a Presença do Hayoth Ha Kodesh do Fogo.

***

Pergunta: conectar-se com as estrófes de um canto composto das palavras Vibratórias de URIEL é
um bom meio de frear o mental?

Sim, na totalidade.
O Arcanjo URIEL (para aqueles que já o escutaram), vocês sabem muito bem que as palavras que ele

pronuncia são portadoras de uma Vibração.
A rigor, se vocês lerem as palavras (intelectualmente, assim), vocês correm o risco, até mesmo, de não
compreender porque é uma sequência de sílabas que são agenciadas de tal modo que elas vão pôr em

ressonância zonas específicas da cabeça e no nível da estrutura Vibratória.
Isso é feito de propósito.

Então, é claro, as bicicletas (o mental) têm dificuldade de acolher isso.

***

Pergunta: em meio à 3D Unificada, existem mundos onde as entidades estariam em fase de
reaprendizado da sua Unidade, da sua Eternidade, enquanto Seres Multidimensionais?

Para a maior parte dos seres que irão a mundos de carbono Unificados, esses seres não têm problema já que
estão unificados.

Efetivamente, não é a palavra “aprendizado”, é, digamos, de preferência, uma reaclimatização.
Isso não é uma escola.

São, simplesmente, os períodos em que as Vibrações (que estavam, de algum modo, muito densificadas)
tornam-se mais leves por si só.

Nada podemos remover, do exterior, pela Luz.
É por isso que pedimos a vocês para se olharem, vocês mesmos, enquanto observadores (espectadores, etc.)

para vocês próprios fazerem o trabalho, porque ninguém pode fazê-lo no seu lugar.
Portanto, isso não é um aprendizado já que a conexão com A FONTE, com a Unidade, foi restabelecida.

Simplesmente, há zonas de densidade (de resistências), em meio à Consciência, que faz com que a Unidade
não possa ser instalada de imediato, digamos.

Então, a palavra “reaprendizado” é um pouco forte.
Isso é, simplesmente, uma descristalização, digamos.

Isso é muito simples, de fato: imaginem uma alma sendo o máximo de Amor possível, mas que, em todas as
suas vidas, teve por hábito colecionar.

Então, isso pode ser colecionar selos, isso pode ser colecionar filhos.
É alguém que, mesmo estando no Amor, vivenciou o Amor em uma forma de posse e em uma necessidade de

possuir.
Os selos ou os filhos, isso é a mesma coisa, no nível Vibratório.

Isso não quer dizer que um filho seja um selo.
Isso quer dizer, assim, que será preciso desacostumar e há apenas a alma, ela própria, que pode fazê-lo, do

interior.
Isso ocorre instantaneamente.



Há, por vezes, graus de cristalização (ou de densificação) que se tornaram (no nível da Consciência da alma)
elementos bloqueadores, de algum modo, e elementos limitantes que impedem a alma de se voltar, na

totalidade, para o Espírito.
Portanto, isso necessita, como dizer, de uma reaclimatização.

E depois (nós lhes dissemos, também), há seres que adoram os mundos de carbono.
Por que não, afinal de contas?

Então, eles vão ficar aí onde eles se sentem bem.
O principal é que não haja mais ruptura em relação à Unidade.

***

Pergunta: as pessoas, de mente aberta e de Coração benevolente, têm a possibilidade de transmutar
seus corpos sem ter experimentado o Samadhi?

Mas isso é impossível porque, quando vocês dizem “de mente aberta”, é a consciência que iria querer viver a
Luz, tal como eu entendo.

Mas vocês sabem que é a Vibração que é o marcador da Consciência.
Portanto, o Samadhi está ligado (vocês compreenderam) à Coroa Radiante do Coração ou, pelo menos, à

pressão do primeiro Samadhi que conecta com os chakras de Enraizamento da Alma e do Espírito.
Se isso não existir, como é que haveria um acesso completo à Unidade?

Isso não é possível.
Lembrem-se de que isso não é um desejo.

Não é o fato de crer que isso existe que vai mudar alguma coisa.

***

Pergunta: se o mundo é ilusão, a ação dos cristais é também ilusória?

Se você entrou na Unidade, efetivamente, todas as crenças desaparecem, mas, por mais que você esteja no
ilusório, eu não acho que você possa passar através de uma parede que, ela também, é tão ilusória quanto

você.
Mas, por enquanto, a armadilha matricial é tal que o conjunto da precipitação das Consciências propiciou uma

densidade.
Vocês sabem, de fato, fisicamente, que mesmo uma parede é uma Vibração.

Isso é uma mistura de ondas.
Essas ondas são muito lentas.

Agora, quando a Consciência Vibra no nível da Unidade, o corpo, ele não desaparece, não ainda.
Portanto, o corpo, ele está efetivamente consciente de que este corpo é uma ilusão, mas não é por isso que o

corpo desaparece.
Se as crenças não desaparecerem, isso significa que não há Unidade, simplesmente.

Então, naquele momento, os cristais (ou qualquer outra coisa) são também inúteis, mas os cristais não
pertencem à Ilusão.

Jamais foi dito que a vida era uma Ilusão, aqui.
É a Consciência que está confinada em uma Ilusão.

Existem corpos de carbono que não são ilusórios, porque eles estão na Unidade.
Portanto, é preciso, como dizer, não misturar os dois.

A Consciência Unitária toma consciência de que este corpo é uma Ilusão, de que esta vida é uma Ilusão,
porque houve confinamento.

Os Anjos do Senhor estão na 3ª Dimensão Unificada desde sempre, porque é a sua maneira de viver, mas eles
não estão limitados a esse corpo.

Eles não estão na Ilusão.
A Ilusão é a separação.

É o confinamento pelo corpo biológico, que é um Templo.
Mas este corpo é uma Ilusão nesta Dimensão falsificada, porque ele foi confinado, porque há funções, em

meio aos órgãos (diversos, aliás, não há apenas o cérebro), que foram alteradas, ou seja, separadas, cortadas.
Então, esta ruptura é uma Ilusão, e quando vocês vivem a Unidade, vocês concebem que tudo é Ilusão, não

nos mundos em carbono, mas neste mundo em carbono.
Isso não é igual.



Ainda que a Vida esteja presente.
Por exemplo, um cristal, ele é o mesmo, desde sempre.

Ele não foi submetido à falsificação, exceto que, como a Terra foi cortada d’A FONTE, a irradiação do cristal
não é absolutamente a mesma que aquela que poderia ser se ele estivesse conectado, na totalidade, com A

FONTE.
Mas isso não significa que o cristal vai desaparecer, já que o cristal é a própria Essência da Vida, em todas as

Dimensões (enfim, pelo menos até a 11ª Dimensão).

***

Pergunta: a mudança de paradigma anula o nosso contrato de alma?

Então, isso depende do paradigma que você adotar.
Se você penetrar no Espírito, na totalidade, a alma é dissolvida.

Se a alma é dissolvida, qual contrato pode existir já que não existe mais a alma?
Agora, se vocês quiserem manter o seu contrato de alma, com certeza, vocês irão mantê-lo, ou seja, vocês irão

manter a alma e o corpo (ou outra alma, ou esta alma em outro corpo).
A mudança de paradigma é a ligação e a reconexão com a Unidade.

Mas, como foi dito, há vários destinos.
Agora, se vocês valorizarem a sua alma, vocês irão permanecer na alma.

Não tem problema.
Mas, agora, isso depende de quais são os contratos de alma porque, o que significa um contrato de alma, ou

seja, por exemplo, ter estabelecido um contrato com outra alma?
O que vocês irão fazer se esta outra alma, ela, ela decidir de juntar à Unidade?

Vocês vão se ver totalmente sozinhos com o seu contrato de alma.
Portanto, vocês podem rasgar a folha do contrato de alma.

Vocês não podem manter ninguém no seu contrato, se vocês estiverem ligados a um contrato.
Iria faltar mais isso.

Por outro lado, se o seu contrato de alma for importante para vocês, então vocês irão seguir o seu contrato de
alma.

A liberdade é total.

***

Pergunta: durante os espaços de alinhamento, eu sinto flashes nos meus olhos, acompanhados, por
vezes, de Alegria no nível do Coração. O que eu devo compreender disso?

Viver o que é para viver.
Por que querer analisar a fundo?

Porque, a Consciência, quando ela começa a passar para um estado, assim, de Samadhi, há um afluxo de Luz
Adamantina.

O que faz a consciência fragmentada?
Ela não se coloca como espectador.

Ela quer se apropriar, ela quer compreender, ela quer colocar palavras.
A partir do momento em que vocês quiserem compreender (a partir do momento em que vocês quiserem

colocar palavras ou quiserem explicações), vocês não estão no processo.
Portanto, no momento em que o processo é vivido, é preciso vivê-lo, completamente.

Não há nada a compreender.
Agora, fazer a pergunta depois, isso quer dizer que o ego (naquele momento, depois) bem que gostaria de

saber o que é aquilo para se apropriar do mecanismo, ao passo que não é questão de se apropriar seja do que
for.

É questão de se tornar esse mecanismo, já que a Consciência Unificada é isso.

***

Pergunta: a Luz de CRISTO, que nos transpassa, vai do ponto KI-RIS-TI ao ponto de MARIA no
triângulo MARIA / CRISTO / MIGUEL?



Vocês têm a possibilidade de ser transpassado pela Energia do Espírito e da alma, o que dá o
primeiro Samadhi, a Vibração do 9º Corpo e a dor, em forma de barra, acima do chakra do Coração.

Vocês têm a Espada de Miguel que pode transpassar os pontos do centro, ou seja, de MARIA.
Vocês têm o Impulso Metatrônico que chega, ele, e que transfixa o Coração, de trás para frente.

Os Querubim, eles, podem passar por toda a parte (ou seja, por um dos três pontos da Tri-Unidade), tanto pelo
chakra do Espírito como pelo chakra da alma, assim como pelo centro do chakra do Coração, assim como pelo

Ponto ER.
MIGUEL irá passar, de preferência, pelo Ponto de MARIA, mas ele também pode passar pelo Ponto de

MIGUEL ou de CRISTO.
A única regra é que METATRON é a única Vibração (eu os lembro de que na Dimensão mais elevada, o que é

METATRON? É um Tubo de Luz branca) que é a cópia do seu Canal do Éter.
Lembrem-se de que o corpo físico, mesmo aqui, é mantido como um Templo.

Tudo ali é simbólico.
Tudo é referência à imagem, não d’A FONTE, mas é referência à imagem arquetípica que, ela, situa-se em

planos muito mais elevados, no nível Dimensional.
Mas quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão em vocês (que nós estamos em vocês), é a estrita

Verdade.
Os Hayoth Ha Kodesh também estão em vocês, não unicamente no nível dos Triângulos elementares, das

Coroas da cabeça, mas também nos átomos, nas células, já que tudo é, como dizer, uma redução
eletromagnética (até uma determinada densidade) de uma Vibração original, apesar da falsificação.

A falsificação nada criou.
Ela apenas cortou a Criação, mas ela não pôde criar, a não ser mexendo com algumas formas específicas de

animais (como parodia, porém, disso, nós já falamos há mais tempo), mas isso iria nos afastar do assunto.
O Anjo METATRON sendo análogo ao Canal do Éter (ou seja, o canal mediano da coluna vertebral), é
perfeitamente normal que ele estabeleça a sua ressonância no nível da Porta KI-RIS-TI e das Trilhas

específicas deste Canal do Éter.
Poderíamos ir muito mais longe na descrição das Trilhas.

Por exemplo, a Vibração que vai de OD a ICI é a Trilha Micaélica (bom, mas, não vamos desenvolver tudo isso,
não vale a pena lhes dar uma compreensão intelectual de algo que será vivido no Interior).

Mas, é claro, não é por nada que existem sete vértebras cervicais.
Mas, é claro, não é por nada que existem doze vértebras dorsais.

Cada órgão do corpo está sob a ressonância Vibratória para cristalizar de um, como se chama isso, de um Anjo
Cabalístico, mesmo isso não estando ligado realmente à Cabala, mas ele tem esse nome.

Por exemplo, falamos, em uma pergunta anterior, de Véhuiah, que é o Hayoth Ha Kodesh do Fogo.
Vocês têm, por exemplo, o Gênio que prediz o baço (o órgão baço, eu não falo de Áriman).

Ele se chama Belkabalel, etc., etc..
Há um nome para cada coisa.

Portanto, eu poderia lhes dar, assim, milhares de nomes.
Isso não tem qualquer interesse.

Agora, a quinze, vinte anos, isso poderia ter interesse porque a pronúncia Vibratória, do nome original
Vibratório, desencadeia uma ação no nível do corpo.

***

Pergunta: para facilitar a interiorização, o IRMÃO K sugeriu ativar os três Pontos ICI (cabeça,
garganta, sacro). Existe uma ordem para respeitar nessa ativação?

É preciso melhor, talvez, começar pela cabeça e descer, mas cabe a você ver isso.
O principal é que a Atenção seja levada, sucessivamente, sobre os três pontos.

***

Pergunta: quando somos confrontados, como fazer e o que fazer para não entrar em reação?

Se houver reações espontâneas, impulsivas, elas vêm de onde?
Do ego.

A partir do momento em que vocês são confrontados (e nós lhes dissemos), tudo o que se manifesta
(principalmente agora) na sua vida (que isso se refira ao seu corpo, que isso seja o seu vizinho de cima que

vem lhe dar um tapa), é o mesmo princípio: vocês estão frente às suas próprias resistências.



O que é que entra em reação?
É sempre o corpo de desejo, o corpo da personalidade e o corpo do ego.

Portanto, não se pode encontrar a solução no nível do ego.
Então, é preciso tentar, agora, não reagir imediatamente quando acontece alguma coisa.

Deixem passar o momento da reação.
Ao dar este tempo, vocês vão ver, por si mesmo, que não haverá reação.

Se, no momento em que o vizinho de cima lhe der um tapa, você lhe disser “me aguarde em cinco minutos” e
você for se colocar, em algum lugar, no Coração, realmente, vocês vão ver que, bem facilmente, vocês não

terão mais qualquer desejo de reação e isso é igual para qualquer mecanismo que lhes chegar hoje.
Por exemplo, vamos tomar outra coisa que os envolva, vocês consigo mesmo: sem qualquer razão aparente,

vocês sentem uma emoção que sobe até a garganta e que dá vontade de chorar.
Em geral, vocês choram.
O que vocês vão fazer?

Vocês irão dizer: “bom, eu sinto uma emoção, eu não vou procurar saber de onde ela vem, se foi o tapa que
me deu o vizinho, ontem, se foi o meu avô que agiu errado com a minha bisavó”, não importa.

“Eu sinto uma emoção com vontade de chorar”.
É preciso que eu esqueça, durante alguns instantes, esta emoção e esta vontade de chorar.

Todos nós somos capazes de fazer isso, não é?
Quando vocês sentem uma dor, vocês são capazes de esquecê-la.

Imaginem que vocês queimam a mão, mas que há um leão correndo atrás de vocês.
Será que vocês vão pensar na mão que foi queimada?

Não.
Do mesmo modo, vocês sentem uma emoção (com vontade de chorar) e a garganta que aperta.

Coloquem-se no seu Coração.
Esqueçam (intelectualmente, mentalmente, emocionalmente) o que chega a vocês porque isso não é vocês, se

vocês chegarem a tomar um mínimo de distância em relação ao que os invade.
Porque, até agora, o ser humano sempre foi persuadido de que ele é as suas emoções, de que ele é esta

vontade de chorar.
Foi dito a vocês (mas, é claro, não é porque nós lhes dissemos que vocês vivem isso) que vocês não são nada

disso.
Portanto, é preciso colocar em prática, ou seja, é preciso distanciar-se das suas próprias emoções.

O que vai acontecer?
Muito rapidamente, porque a Luz Vibral é cada vez mais importante (a anos atrás, isso lhes teria tomado algum
tempo para realizá-lo, mas, agora, isso ocorre bem depressa), vocês irão se colocar em uma das suas Coroas

Radiantes.
Se vocês sentirem o Coração, isso fica ainda mais fácil.

Vocês se colocam no Coração.
Se vocês sentirem a Coroa Radiante da cabeça, vocês levam a sua atenção para uma das Estrelas que vocês

sentirem, ou a várias Estrelas.
O que vai acontecer?

A vontade de chorar, a garganta apertada, a emoção, vão desaparecer.
É assim a ação da Luz.

E para tudo na vida isso deve ser assim.
É a parábola de CRISTO que pergunta: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.

Vocês não podem estar (pretender estar) na Luz e querer tudo gerir.
É a Luz que é Inteligente, não são vocês.

Naturalmente, não peçam à Luz para dirigir o carro (isso, ela não conhece, hein), mas eu falo de tudo o que é
para conduzir, em vocês: as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sofrimentos, o ambiente, o vizinho

de cima, a mão queimada, o leão.
Tudo isso é a mesma coisa.

***

Pergunta: quais são os diferentes meios para elevar a taxa Vibratória?

Abandonar-se à Luz é o mais importante (principalmente agora, a cada dia), haja vista a quantidade de
Partículas Adamantinas que precipitaram sobre a Terra, haja vista a reação do Núcleo terrestre ao

bombardeamento de Partículas Adamantinas e de Radiações do Ultravioleta.
Vocês podem ficar ao Sol, vocês podem se Abandonar à Luz (Abandonar-se, realmente), ou seja, então, vocês



se colocam frente ao Sol (na cama), vocês dizem: “eu me Abandono à Luz” e vocês deixam acontecer a
Vibração.

Então, é claro, há os Anciãos (que estão comigo) que lhes deram uma variedade de técnicas baseadas na
respiração, baseadas nos cristais, etc., etc..

Cada um deve encontrar o que lhe corresponde.
Mas lembrem-se de que o que podia parecer extremamente difícil, antes das Núpcias Celestes, fica

extremamente facilitado, principalmente agora.
Se vocês forem capazes de se deitar, de não mais mexerem o corpo, de não mais terem emoções e

pensamentos, durante alguns minutos, a Vibração vai tomá-los, certamente, mesmo se nada mais houver.

***

Pergunta: que influência pode ter o conjunto do zodíaco sobre o nosso planeta?

Então, aí, vocês sabem, há muita astrologia.
A astrologia é condicionante (enquanto vocês evoluírem segundo a personalidade), mas existe uma astrologia

da personalidade, uma astrologia da alma (com influências diferentes) e existem, também, astrologias que nada
têm a ver com as Casas zodiacais já que isso é uma visão, como dizer, centrípeta onde tudo é levado para a

Terra.
Mas vocês sabem muito bem que a Terra apenas sofre as influências dessas constelações zodiacais pelas

quais ela passa.
Há um montão de influências que vêm de muito mais longe (por exemplo, a irradiação de estrelas fixas, por

exemplo, a radiação do Sol Central, desta galáxia ou do conjunto das galáxias, etc., etc.).
Agora, enquanto vocês considerarem que vocês estão submissos a algo ao qual vocês aderem, vocês ali

ficam submissos.
É o princípio de atração, de maneira geral.

Portanto, por mais que vocês acreditarem (ou não acreditarem) na astrologia, as influências Vibratórias são
reais.

Mas, será, no entanto, que vocês devem ficar submissos a esta influência Vibratória?
Tudo depende do seu nível Vibratório que é próprio de vocês.

Se o seu nível Vibratório se aproximar da Unidade, o que acontece na Unidade?
Vocês não são mais afetados pelo karma (nem pelo seu, nem pelo dos outros) porque isso é uma Ilusão do

confinamento.
Portanto, não há mais motivo de serem afetados pelos ciclos, quaisquer que sejam.

Portanto, vocês escapam aos condicionamentos e às condições (tanto no nível da personalidade como da
alma) do que é ditado pelas influências Vibratórias planetárias, zodiacais ou das estrelas fixas.

Mas, eu os lembro de que o zodíaco está também em vocês.
Falamos, por exemplo, agora, da coluna vertebral com as doze vértebras dorsais.

Elas significam os doze signos do Zodíaco.
Poderíamos multiplicar os exemplos indefinidamente.

Tudo o que está fora, está dentro.
Mas vocês não são obrigados a ficar submetido a tudo o que está dentro.

São vocês que escolhem, de algum modo, a gama de frequências que vocês experimentam, quando vocês
estão na Unidade, não antes.

***

Pergunta: qual a diferença entre Universo e Multiverso?

O Universo corresponde a um conjunto de elementos que evoluem em uma determinada Dimensão, não
confinada, mas determinada.

Os Multiversos são Universos que decidiram existir, de maneira simultânea, com a mesma intensidade (eu não
posso dizer com a mesma Vibração) em vários estados Dimensionais.

Por exemplo, a Terra estará na 5ª Dimensão.
Alfa de Centauro é um Universo que evolui na 5ª Dimensão.

Há, sobre Vega da Lyra, um Multiverso (que vocês não veem), mas, nesse Multiverso, há a 3ª Dimensão (dos
Anjos do Senhor), há a 11ª Dimensão (dos Elohim) e há também mais elevado ainda.

Portanto, um Multiverso é a associação de vários Universos, como (não sobrepostos, mas encaixados)
imbricados, mas que evoluem em diferentes Dimensões e que estão conectados, certamente.



***

Pergunta: esta manhã, eu senti uma pressão muito forte na cabeça e depois no nível da mandíbula,
na parte inferior, à direita, na raiz dos dentes, no osso da mandíbula.

As Vibrações, através do que vocês fazem (através deste lugar, através do que acontece sobre a Terra),
aqueles que vivem as Coroas Radiantes (pelo menos a Coroa Radiante da cabeça) sabem pertinentemente

que há uma amplificação, não unicamente no nível das Estrelas, mas no nível da Coroa central, especialmente.
Quando a Energia está descendo (as Vozes do Senhor sendo impenetráveis), isso pode passar efetivamente

(e, aliás, isso passa) no nível dos Pontos IM e IS.
O desdobramento da Luz, os Circuitos, eles não foram dados a vocês porque isso não tem qualquer

importância, mas vocês podem imaginar que, para ir de uma Estrela até uma Porta, é preciso, também, alguma
coisa.

Existe uma ressonância que se cria através dos Circuitos.
Quando sentimos muito, muito forte o topo da cabeça, isso é a pequena Coroa da cabeça, que está ligada ao

Coração, que se ativa.
Isso significa que vocês estão na fase de desdobramento da Luz (no nível do corpo) e isso passa,

efetivamente, de preferência, pelos dois Pontos laterais ali associados.
O Eixo HIC e NUNC (no nível dos Pontos IM e IS) vai passar pelo ângulo da mandíbula e do pescoço,

lateralmente, para descer nos chakras de Enraizamento da Alma e do Espírito, por exemplo.
Há outros e isso pode perfeitamente causar dor no nível de um dente, porque não.

Aqueles que são muito sensíveis (no nível da cabeça, é claro) sentem as Estrelas ao redor da cabeça
(algumas, todas), mas sentem também uma pequena Cruz (no nível da calota craniana) que está associada ao

desdobramento da Luz e ao que acontece, nesse momento (desde já algumas semanas), no reforço das
Partículas Adamantinas.

Lembrem-se de que, enquanto a Luz não for desdobrada, os pontos de entrada privilegiados são ainda pela
cabeça.

Naturalmente, quando vocês estiverem totalmente na Coroa Radiante do Coração, vocês captam a Luz Vibral
tanto pelo Coração como pela cabeça.

Mas, antes da abertura total do Coração, ela desce no Coração passando pela cabeça.

***

Pergunta: GEMMA GALGANI, ao falar do Encontro, nos disse que era conveniente não buscá-lo para
poder vivê-lo. Então, como se aproximar da última Porta sem parecer querer atravessá-la?

Será que vocês acreditam que CRISTO escolheu ser crucificado?
Lembrem-se: no Jardim do Getsêmani, ele agonizou por três vezes.

Ele disse (aparentemente): “Pai, afastai de mim este Cálice”.
Ele disse: “por que me abandonastes?”.

O que vocês têm que viver, de maneira coletiva, é então parecido (mesmo não havendo pregos) com o mesmo
processo.

Vocês não vão me fazer acreditar que a personalidade vai ficar contente de desaparecer.
Isso não é verdade, exceto para aqueles que já acederam ao Estado de Ser, na totalidade.

Mas, para aqueles que vivem a Unidade, por enquanto, há um reflexo (totalmente humano e que vai permanecer
até o último momento), isso se chama instinto de preservação.

A Unidade está aí para prepará-los, para abrandar este instinto de preservação.
Isso significa, assim, que a Luz trabalha em vocês, mas que, se vocês procurá-la, ela foge de vocês.

Porque, quem é que procura?
É a personalidade.

Deem-se conta de que a Luz (mesmo sendo por um período específico), a Consciência Unitária, ela foi
ocultada de vocês.

Vocês foram privados.
Nós fomos privados, de diferentes maneiras.

Mas ela sempre esteve aí.
Portanto, isso é um problema de conscientização que foi (que é) ajudado pelo afluxo da Luz.

Mas, é preciso viver a crucificação.
Ou seja, vocês não podem motivar-se, vocês mesmos, e dizer: “eu passo a Porta Estreita”.

Vocês apenas podem passar a Porta Estreita quando vocês se Abandonarem, totalmente, à Luz.



Abandonar-se à Luz não é ir se deitar e esperar, dizendo: “que a Luz me tome”.
Isso, agora, é refletir sobre tudo o que vocês fazem na sua vida, sejam quais forem as interações que vocês

façam, sejam quais forem as ações que vocês realizem.
Será que é a Luz que age, em vocês, na sua vida, ou será que são vocês que estão agindo?

É isso o Abandono à Luz.
O Abandono à Luz e a Passagem da última Porta apenas ocorrem quando houver Abandono à Luz e

Crucificação simbólica, ou seja, quando não houver mais presença, em si, do mínimo desejo.
As necessidades estão aí, elas são fisiológicas, disso vocês sabem.

Mas enquanto vocês manifestarem um desejo, isso significa que o corpo de desejo está aí.
Então, vocês não podem desejar a Luz porque é a personalidade que deseja a Luz.

Portanto, vocês são obrigados, de uma maneira ou de outra, a fazer calar a personalidade.
Como é que fazemos calar a personalidade?

Não expressando mais qualquer desejo.
É o que o Mestre PHILIPPE chama de Humildade e Simplicidade.
É todo o simbolismo que foi desenvolvido sobre a Porta Estreita.

Lembrem-se do que disse, também, o IRMÃO K: houve almas, extremamente raras, que tiveram tal tensão.
Mas foi mais do que uma tensão: eles estavam obcecados pela Luz, isso equivalia ao Abandono à Luz porque

a vida deles não existia mais, todos os pensamentos, tudo na vida (comendo, fazendo qualquer outra coisa)
estava centrado na Luz.

Será que vocês acreditam que ainda há muitos seres humanos, hoje, que são capazes de pensar na Luz o dia
inteiro?

Agora, vocês mesmos, fora dos alinhamentos, quanto tempo vocês acham que vocês dedicam à Luz?
Se vocês chegarem a fazê-lo durante 24 horas ou 20 horas, isso é uma tensão para o Abandono.

É uma tensão para a Luz.
Mas, o resto do tempo, se isso for unicamente durante os seus alinhamentos, unicamente quando vocês

encontram os amigos, unicamente quando vocês pensam nisso (ou quando vocês têm dor de cabeça), naquele
momento, é possível que vocês estejam vivendo isso com desejo.

É preciso Abandonar-se, ainda mais.
Aí está a diferença entre tensão para o Abandono à Luz (que é uma mente que está obcecada pela Luz: ela

pensa apenas nisso, 24 horas por dia) e, simplesmente, alguém que mantém a vida da personalidade, da sua
pequena pessoa, das suas pequenas relações, dos seus pequenos prazeres, sejam quais forem.

Não há julgamento no que eu disse.
Simplesmente, é um ou outro, e isso será, cada vez mais, um ou outro.

Portanto, quando vocês falam de Abandonar-se à Luz, é preciso estar bem lúcido disso.
Se houver, em vocês, desejos mundanos, desejos usuais (normais do ser humano, eu não falo de ganância ou

de vício, eu falo de desejo normal), enquanto o desejo normal estiver aí, isso significa que a personalidade
normal está aí.

Então, como vocês querem que a Luz possa agir em vocês?
É impossível.

Ela vai fazê-los viver algumas experiências, que são como a cenoura e a vara, vocês
conhecem, mas isso para por aí.

É nesse sentido que eu insisti (agora, desde muito tempo), sobre a separação das
duas humanidades, sobre o fato de que, agora (isso sempre foi dito), nem todos

vocês são levados a viver a Unidade, a instalar-se na Unidade.
 Evidentemente, tudo o que nós lhes damos é fundamentado nisso, porque nós

esperamos que o máximo possível de seres descubra a total Liberdade.
Mas, vocês não têm que se martirizar, se esse não for o seu caminho.

Sigam o seu caminho.
Deem-se conta de que, enquanto vocês reivindicarem a Luz, é a personalidade que

ali reivindica e, então, há um grande risco de apropriação da Luz pelo ego.
É melhor, como dizer, não se interessarem pela Luz, e é por isso que lhes dissemos que “os primeiros serão

os últimos”, “os últimos serão os primeiros”.
Há seres que vão se abrir como flores quando CRISTO chegar.

Eles nem mesmo sabem que Ele se chama CRISTO.
Eles jamais ouviram falar das Coroas Radiantes.

Simplesmente, em meio aos mecanismos da alma (mesmo eles não sabendo disso, no nível da
personalidade), eles estão prontos para Abandonar-se à Luz.

Porque há muitos caminhos de almas onde existe uma vontade (que foi chamada de ‘vontade de bem’), ou
seja, é a alma que quer a Luz, não o Espírito.

Tudo isso é chamado de Ilusão Luciferiana, e há muitos seres (nos caminhos ditos espirituais) que estão nesta
busca, nesta avidez da Luz, para possuí-la e não para se tornarem Luz.

http://api.ning.com/files/*JoV1omPzSOdAok*nbNZrFNAvIhyUBH8fEQeHBuBx14bhknvDG4StXoRoA68GAw58KQ0Enq2HM6cHa20uvzPPfl4gi8TjFyn/000omraam26.08.2011b.jpg


Não é a mesma coisa.
A única testemunha é a Vibração do Coração.

Nós sempre lhes dissemos isso.

***

Pergunta: o Verbo Criador, quando ele foi transmitido por URIEL a uma pessoa, ele pode ajudar esta
pessoa e, se sim, como empregá-lo?

É uma faca de dois gumes, esta pergunta.
Ajudar no quê?

Isso significa, simplesmente, no Espírito de URIEL (eu não me coloco no seu lugar), isso significa que você
cria a sua própria realidade.

O que você pensa, você se torna.
É a lei de atração.

É exatamente (não mais as atrações) a Lei de Atração que vai fazê-los tornarem-se o que foi chamado de
“cocriadores”, ou seja, que vocês vão ver a criação, diante de vocês, de tudo o que vocês criaram.

Se vocês criarem a discórdia, vocês irão se tornar a discórdia.
Se vocês criarem (nos seus pensamentos) a doença, vocês irão se tornar a doença.

Portanto, é o ‘princípio de atração e de ressonância’.
Então, o Verbo Criador, sim.

Agora, tornar-se o Verbo Criador, ajudar, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que há uma falha e necessidade de ajuda, em alguma parte.

O Verbo é Criador.
O Verbo é Alegria.

Ele é o Sopro da Vida.
Ele é a Verdade.

Ele é, portanto, a Alegria da Consciência que está no Espírito.
Portanto, a partir do momento em que vivemos este Verbo Criador, nós somos, evidentemente, ajudados.

Então, há ajuda sendo levada.
Mas não é preciso acreditar que, porque o Verbo é Criador, que, se vocês aplicarem (por exemplo, vocês

sentem dor em algum lugar e vocês dirão “eu não sinto dor” ou “esta dor foi transmutada pela Luz”), isso irá
ocorrer.

Isso se saberia.
Porque, aí também, há um princípio.

O Verbo é Criador, na condição de penetrarem no Verbo e de não permanecerem na personalidade.
Toda dificuldade que existe (vocês observam, atualmente) é a dificuldade do ser humano de se Abandonar à

Luz.
Já faz muito tempo que ANAEL falou disso, mas isso se refere a todos os setores da vida de vocês.

Isso corresponde ao que disse CRISTO.
Quando CRISTO disse: “deixem os mortos enterrarem os mortos”, será que isso era uma falta de Amor?

Quando Ele disse: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.
Não.

Era para ter confiança na Vida.
Para confiar na Luz.

Então, vocês irão me responder (se vocês estiverem na personalidade): “sim, mas se eu não ganhar a minha
vida, quem é que vai me alimentar? Se eu não tiver um teto, quem é que vai me dar abrigo?”.

Isso se chama a Divina Providência.
E vocês serão, cada um, confrontados, aí também.

Porque é fácil de dizer: “eu vivo a Luz” ou “eu vivo a Vibração da Coroa Radiante da cabeça”.
Mas, se vocês estiverem realmente na Luz, não será no momento em que chegar uma prova (qualquer que

seja) que vocês irão voltar às costas para a Luz.
Sem isso, vocês nada compreenderam da Luz.

Porque, é fácil de acreditar na Luz (e de viver a Luz) quando a vida é linear.
Mas a vida não será mais linear.

Então, o que vocês vão fazer já que vocês serão, todos vocês, sem exceção, confrontados com o que vocês
não querem ver?

As zonas de Sombra foram iluminadas.



Há coisas que foram eliminadas, em diferentes épocas.
Eu falei disso.

Há mais de um ano, eu falei da poeira que era colocada debaixo do tapete.
Em seguida, eu disse que retiramos o tapete, então, nós fomos obrigados a ver a poeira.

E depois, houve quem tivesse, realmente, mantido as coisas no interior.
São essas coisas que devem, agora, ser eliminadas.

Vocês não podem passar pela Porta Estreita sem soltar todas as bagagens.
Vocês não podem renascer, na Verdade do Espírito, se vocês ainda tiverem coisas pesadas com vocês.

Está aí o que isso quer dizer.
Por outro lado, mais uma vez, toda a humanidade está liberada e, isso, é o mais importante.

Agora, lembrem-se de que o que nós lhes dizemos (uns e outros) é dirigido ao Espírito, uma vez mais, porque
nós sempre esperamos que muitos, muitos seres humanos possam ir a esta Unidade sem serem presos em

algum lugar (depois, isso não é uma armadilha, mas armadilhas por si só) ou não irem, como dizer, sofrer esse
choque da humanidade.

Vocês têm sido os amortecedores da Luz.
Vocês amortecem e vocês irão amortecer o choque, no exterior como em vocês, isso é a mesma coisa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bom. Então, caros amigos, eu lhes agradeço muito pela sua atenção e eu vou lhes transmitir todo o meu Amor,
todas as minhas Bênçãos.

Até muito em breve.

************
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Bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los.
Então, estou, agora, à sua disposição e eu os escuto.

***

Questão: qual trabalho fazer para superar da melhor maneira possível os bloqueios?

A palavra trabalho não é adequada porque, como vocês sabem, vocês estão nos tempos extremamente
reduzidos, nos quais a Luz Cristo está chegando.

A Luz é atuante.
Ela confronta, efetivamente, com as resistências, mas, assim que as resistências forem vistas, elas não têm

necessidade de serem vistas nos mecanismos da causa inicial.
Elas não precisam ser vistas, necessariamente, em um plano psicológico, às vezes, no corpo (vocês chamam

isso de eliminações).
Portanto, há apenas que deixar trabalhar a Luz.

Quanto mais vocês deixarem agir em vocês a Vibração, mais será fácil, porque, no que vocês são e nos seus
casulos de Luz, há uma vontade de agir por si mesmo.

Mas a Luz não pode agir nessas condições.
Ela apenas pode agir se houver uma transcendência dessa vontade de ação.

É claro, o ser humano, mesmo no nível espiritual, desde muito tempo, sempre buscou, por exemplo, querer
viver o bem para apagar o mal.
Querer apagar o mal pelo bem.

Tudo isso faz parte dos antigos mecanismos de funcionamento.
Não se pode penetrar o novo mantendo o antigo.
É semelhante, também, para os modos de ação.

A sensibilidade é algo que está ligado a outra esfera.
Naturalmente, como eu disse, há sempre uma história pessoal que vem falar de porque isso é assim.

Mas, a rigor, tudo isso não tem mais importância.
É necessário elevar a Vibração para estabelecer-se no Coração.

Todo o resto deve apagar-se diante da majestade da Luz.
E isso não é um trabalho.

***

Questão: se cada órgão tem um papel, fisiológico ou em outros planos sutis, o que advém quando
um órgão é retirado?

Nenhuma importância.
A função dita energética permanece.

O.M. AÏVANHOV - 29 de agosto de 2011
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A função psicológica permanece e a função espiritual também.
Felizmente.

***

Questão: o centro da Coroa Radiante do Coração é o centro do triângulo da Tri-Unidade?

Perfeitamente.

***

Questão: o ponto que está à frente do ponto KI-RIS-TI é esse ponto?

À frente, sim.
Ele está, muito exatamente, na metade entre o que é chamado de centro do chacra do Coração e de ponto ER

do Coração.
Aliás, todos os seres que tiveram, digamos, visões – para não dizer outra coisa – de Cristo, viram-no,

frequentemente, com raios que saíam daí.
Eles não saem do coração órgão, eles não saem do centro do peito, eles saem exatamente acima.

É o equivalente, se preferirem, ao que é chamado, no nível de órgão, de timo.

***

Questão: o que fazer se alguém tiver necessidade de ajuda? Ajudá-lo ou não?

É sempre a cabeça que faz essa questão.
Porque, se você estiver, você mesma, centrada no Coração, essa questão não pode sequer aflorar.

É, portanto, uma projeção, em algum lugar do mental.

Lembrem-se de que a Luz vai, a um dado momento, tornar-se totalmente visível para todos, não é?
Mesmo aqueles que não querem vê-la, por mais que colocarem a cabeça no buraco, a Luz estará aí, também.

Obviamente, conforme a sua capacidade para ressoar com a Luz e para entrar em ressonância, na
interioridade, se preferirem, ou na nova Dimensão – isso dá no mesmo – o que vai acontecer?

Vocês irão penetrarão essa nova Dimensão.

Aos outros, que vão querer reagir, mesmo através de uma 'vontade de bem' ou qualquer outra coisa, o que isso
vai querer dizer?

Vai querer dizer, simplesmente, que eles não estão no Coração.
É tão simples assim.

Eu repito: ninguém conhece a data e a hora porque, como vocês sabem, efetivamente, a Luz chega de
diferentes lugares, mas tudo depende da libertação da Terra sobre a qual vocês estão, até prova em contrário.

Quando a Luz estiver maciçamente presente haverá, obviamente, seres que vão ressoar com essa Luz
(princípio de atração) e que vão entrar no Samadhi o mais total.

Àqueles que não entram no Samadhi, o que isso quer dizer?
Que eles estão na Dualidade, simplesmente, e que eles não podem ressoar com a Luz.

Portanto, não há que se fazer a pergunta: o que vou fazer, se vivo isso ou aquilo?
Porque, se vocês estiverem no Coração e na Vibração do Coração(eu não falo do Coração da cabeça, hein?),

naquele momento, tudo vai desaparecer.
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Vocês estão transcendendo.

Olhem o que lhes foi descrito por MA ANANDA MOYI ou GEMMA GALGANI ou por outros, é exatamente isso
que vocês vão viver.

É claro, toda a humanidade vai ver a Luz, sem exceção alguma.
Contudo, será que toda a humanidade vai entrar nessa Luz?

Haverá resistências.
Portanto, não há que se fazer a pergunta.

Ou vocês estão na atração e na ressonância em relação à Luz e vocês se tornam Luz, ou vocês estão na
resistência e na oposição.

Naquele momento, vocês irão reagir ao que estiver aí (uma casa que desaba ou não importa o quê).
Portanto, é a consciência que decide, não é o mental, a consciência que vocês estabelecem naquele momento

preciso.

Portanto, é muito, muito claro.
Tudo isso lhes foi explicado pelas Estrelas e, também, por outros Anciões entre nós.

E isso será, estritamente, assim.

O que vocês querem que seja mais?
É o período prévio, no qual vocês entraram.

Desde o mês de março, eu lhes digo que é a Ascensão, mas cada um está em um grau variável da Ascensão
segundo, justamente, a sua capacidade para vibrar o Coração e para penetrar nessa Alegria inefável

do Samadhi.

Mas não são vocês que decidem entrar no Samadhi.
É a Luz que decide conforme, justamente, a sua permeabilidade à Luz Vibral.

É tudo.

Em resumo, pode-se dizer que, vivendo o Estado de Ser e a Unidade, totalmente, naquele momento, vocês
sairão, totalmente, da Ilusão.

Simplesmente, a sua consciência não será mais, como se diz, projetada no exterior.
Ela estará totalmente na Luz.

Enquanto vocês se prepararem exteriormente, é que vocês não estão no interior, ou não suficientemente.
Mas isso não é algo que se decida na cabeça.

É o apelo do Espírito.
Ou esse apelo do Espírito e da Luz Vibral está cada vez mais presente em vocês, ou ele não está.

Mas, se ele não está, o que isso quer dizer?
Isso não quer dizer que vocês não estão prontos.

Isso quer dizer, simplesmente (como foi dito por TERESA e por outros), que há muito numerosas Moradas na
Casa do Pai.

Por que vocês querem que todo o mundo vá ao mesmo lugar?
É como se alguém decidisse, em um país, por exemplo, na França, que, no próximo ano, todos vocês iriam de

férias ao mesmo lugar.
Mas, se vocês não gostam do mar e se vocês detestam a montanha, o que vocês fazem?

A Luz não vem privá-los do que quer que seja.
Ela vem, simplesmente, realizar o que vocês são.

Nada mais, nada menos.

Se vocês estiverem no Espírito e na Unidade, vocês viverão o Espírito e a Unidade.
Se vocês tiverem necessidade de um corpo, da matéria em carbono, ser-lhes-á feito, muito exatamente,

segundo o que vocês são, ou seja, segundo a sua Vibração.

Tudo o que eu digo, aí, progressivamente e à medida das semanas, vai aparecer-lhes cada vez mais
claramente.

Não vale a pena, como dizer..., angustiar-se, uma vez que o choque é um mecanismo íntimo.
Mas, uma vez que o mecanismo íntimo se revelar, bem, a vontade da Luz se faz, que é, necessariamente, de

acordo com o que vocês são e não com o que vocês queriam ser.
É um mecanismo que, quando é explicado com palavras, pode parecer terrivelmente complicado para o

mental, mas é terrivelmente simples.



Disseram-lhes que havia apegos que era necessário superar.
Tudo isso lhes foi falado de tantos modos que eu não vejo como se pode dizê-lo melhor.

Agora, se vocês estiverem apegados, bem, permaneçam apegados, se for o seu prazer e sua alegria de
estarem apegados.

Agora, se estiver apegado – e ao que quer que seja, eu falo – lhes colocar um problema, então, deixem a Luz
agir.

Não pode ser diferentemente.

***

Questão: quais são as indicações que mostram que a Vibração evolui bem?

É muito variável, de acordo com os indivíduos.
Há os que vão, apenas, sentir a Vibração entre AL, UNIDADE e ER; outros, que vão sentir o Triângulo da Tri-

Unidade; outros, que vão sentir o Fogo no Coração (ou uma pressão no Coração), e outros, que vão sentir essa
Coroa Radiante.

Essas diferentes fases, se quiserem (isso havia sido dito, não por mim, mas eu o reconfirmo), é como para os
sons nos ouvidos: há sete Sons; há sete Samadhi diferentes; há sete Estados Vibratórios diferentes de Luz.

Portanto, não há um que seja melhor do que o outro.
Simplesmente, é a Vibração que decide (aí também, nesse nível) e a Vibração vai trazê-los (ou levá-los) em um

dado nível Vibratório, simplesmente.

Mas é claro que, fora de todo espaço Interior na sua vida, no sentido mais comum, o que quer que vocês façam
(a faxina, a louça, o trabalho, não importa o quê), se vocês estiverem na Unidade (ainda que não sintam,

naquele momento, a mesma Luz quando vocês estão no interior), há uma característica essencial e, isso, todo
o mundo pode saber.

Não há necessidade de colocar-se a pergunta de saber se «estou na Unidade, estou na Dualidade?»
É o mental que faz a pergunta.

Simplesmente, olhem como vocês estão.
Vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria?

O que quer que aconteça em sua vida (tanto agradável como desagradável), vocês não podem trapacear com a
Alegria.

Ou vocês estão, ou vocês não estão.

É claro que se, por exemplo, vocês tiverem um problema que os incomoda, mas não é o Coração que
desencadeia isso.

O que é?
É, obviamente, o corpo inferior, entre aspas, ou seja, o corpo de desejo, o corpo da personalidade.

O Coração nada conhece de tudo isso.
É o estado do seu Ser, essencial, que não é desse mundo.

Eu creio que, há anos, nós lhes temos dito isso, de muitos modos.
Não há razão alguma, nesse período, para que vocês não estejam no lugar correto.

De qualquer modo, todos os elementos (chamam isso de cármicos) da Alma, todos os elementos do Espírito e
da personalidade convergem para um ponto focal.

E, aí, vocês estão no gargalo que conduz ao ponto focal.
Portanto, vocês estão, exatamente, no seu gargalo, quer esse gargalo seja um peso ou a Alegria.

Vocês não podem mais trapacear.

*** 

Questão: se a Luz, que descerá para toda a humanidade, será vista interiormente, haverá,
igualmente, uma manifestação exterior?

Obviamente, porque ela é, também, exterior.
Vocês podem bem imaginar que, para aqueles que não podem entrar no Interior, é necessário que lhes mostre

de alguma forma.
É um processo, justamente, que faz desaparecer a distinção interior/exterior, pela ressonância.

Então, é claro, atualmente, há os que vivem essa Luz no Interior (esse Fogo Interior e esse estado quase
de Samadhi), mas, a um dado momento (como nós sempre o dissemos), isso será por toda a parte.
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***

Questão: quando eu pratico ativações com os cristais, tenho frio, sistematicamente.

O frio corresponde, geralmente, a uma crispação da Energia ou da Vibração.
É uma reação que evoca a sensibilidade ligada às emoções.

A Consciência é uma Vibração de Amor.
Ou ela é neutra, no nível térmico, ou é um calor ou um Fogo.

O frio expressa, simplesmente, não um desequilíbrio, mas uma não adequação total do processo com o corpo
de personalidade.

O calor dilata e expande.
O frio contrai.

Então, é claro, mesmo quando há alguns Arcanjos que descem, vocês podem, por reação (de medo ou de
retração), sentir esse frio, mas, se vocês captarem o Fogo e o Amor do Fogo, vocês não podem ter frio.

Pode haver uma sensação de frio epidérmico, mas, no interior, vocês estão em ebulição ou têm calor.

***

Questão: a Noite Escura da Alma é vivida uma única vez ou, efetivamente, pode-se vivê-la várias
vezes?

É muito variável, conforme as pessoas.
Vocês viveram os primeiros entusiasmos da Luz.

Sim, mas depois?
É necessário, efetivamente, que a personalidade se apague diante da Luz, e isso é, como vocês dizem «uma

coisa totalmente diferente».
Portanto, pode vivê-la em uma vez, pode-se vivê-la quando de um processo extremamente intenso e único ou,

então, reproduzir-se por pequenos toques sucessivos.
É diferente para cada um.

***

Questão: foi-nos dito que, a um dado momento, o céu vai rasgar-se. Isso corresponde à abertura de
um envelope que circunda a Terra e, naquele momento, ver-se-á o Céu como ele é, na realidade,

negro?

A resposta é sim.
É, também, o envelope do Céu, mas a Luz jamais é negra, Ela é branca.

São vocês que a veem negra.
Vocês estão invertidos, não se esqueçam.

***

Questão: e, então, naquele momento, ver-se-á o Céu branco ou negro?

Todo branco, exceto para aqueles que estiverem na Dualidade.
Eles irão permanecer no escuro (e um negro de tinta), mas, a um dado momento, tudo irá se tornar branco,

mesmo para aqueles que ali viam apenas o negro.

***

Questão: não poder dormir ou não dormir, ou dormir menos, faz parte do processo?

Para alguns, sim, ter menos necessidade de sono.
Aliás, isso é descrito em todos os textos orientais ou que falam de místicos porque, quando a Consciência vai

para a Unidade, para a Luz Vibral, ela tem cada vez menos necessidade de sono.
Mas, para alguns, será o inverso.

Vocês vão passar por episódios em que poderão dormir vinte horas, 30 horas, conforme as fases de
Ajustamento, digamos.



***

Questão: e quando não se consegue dormir à noite, que se sente como em hiperatividade?

Isso se chama uma perturbação do sono.
Isso nada tem a ver com a Luz.

A Luz Vibral faz com que vocês estejam despertos, conscientes e lúcidos (sem qualquer hiperatividade),
quando começam a ver o que é chamado de Trama Etérea e de Luz Vibral no seu teto.

Mas sem qualquer perturbação, na Paz mais total.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e eu lhes desejo muito boas Vibrações de Luz
e plenos de Alegria no seu Coração.

E eu lhes digo até muito em breve.

************
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É bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Nós vamos primeiramente começar a lhes falar de algo particular.

Como vocês talvez notaram, eu nunca intervi a respeito de tudo o que foi chamado de Yoga da Unidade, o Desdobramento da Luz,
que foi acompanhada por exemplo por SRI AUROBINDO ou pelo IRMÃO K.

Hoje, eu vim lhes falar de algo que me toca muito, porque isto corresponde a algo que eu aprecio muito, eu diria. São aqueles que se
chama (aqueles que eu chamo, em todo caso) os Hayoth Ha Kodesh, se vocês preferem, os quatro Elementos. Eu vou revisar,
se vocês quiserem, certo número de coisas que vos foram dadas já desde a Yoga da Unidade (nota: ver a rubrica “protocolos” de
nosso site), passando pelo Desdobramento da Luz, passando pela Cruz Fixa Metatrônica, quando de sua vinda no ano
passado, não é.

Então, nós vamos considerar certo número de coisas. METATRON vos havia falado dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse,
vocês se lembram (nota: ver a canalização de METATRON de 15 de agosto de 2010, na rubrica “Mensagens a ler” e “Mensagens a
escutar” de nosso site). Ele vos havia falado dos 4 pontos da Cruz Fixa que estavam ligados aos pontos OD, AL, IM e IS (ao
nível da cabeça), que se cruzavam em uma Cruz ao nível do ponto ER.
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Cada um destes pontos, chamados de Estrelas, estavam ligados (se vocês se lembram) com um Triângulo particular que,
reunidos 3 a 3, estes Triângulos davam (3 pontos a 3 pontos, 3 Estrelas a 3 Estrelas) as 12 Estrelas da cabeça.
Então, eu não voltarei acerca disso, mas vocês se lembram que havia: um Triângulo atrás da cabeça, um Triângulo a frente da
cabeça, um Triângulo a esquerda da cabeça e um Triângulo a direita da cabeça (nota: ver a rubrica: “protocolos/ As 12 Estrelas
de Maria” de nosso site). Mas é preciso saber que a estrutura triangular está inscrita desde a origem dos Mundos, desde a
origem do conjunto das Dimensões.

Os Hayoth Ha Kodesh ou, se vocês preferem, o que vocês chamam os Quatro Elementos, o que foi chamado por São João (SRI
AUROBINDO, quando ele foi São João), pelo que ele viu: os Quatro Cavaleiros. É o termo que utilizou também METATRON:
estes Quatro Cavaleiros.

Um cavaleiro, é alguém que monta um cavalo (isto, vocês sabem, vocês não precisam de mim). Mas o que é importante
compreender, é que um cavalo, é algo que vai muito rápido, ao menos no Espírito de João, quando ele viu a ação destes
Elementos. Ele os caracterizou (talvez vocês saibam) por cores, hein: o Cavaleiro pálido, o Cavaleiro cinza, o Cavaleiro
esverdeado, etc, etc. Ele deu, de fato, simplesmente (no que para ele era perceptível, naquela época) características ligadas aos
Elementos.

Então, é claro, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, eles estão ligados a certo número de elementos, que eu poderia qualificar de
desagradáveis para aqueles que estão sobre a Terra. Isto é, simplesmente, a Revelação da Luz Adamantina em suas 4 partes.
Não em seus 3 componentes, que vocês conhecem: quer dizer o Espírito Santo, a Radiação da Fonte, a Radiação do Ultra Violeta (as
Partículas Adamantinas). Ai, isto é a quádrupla constituição da estrutura e da moldura de todas as Dimensões.

Como vocês sabem, esta Dimensão foi fechada, falsificada, desviada de sua conexão com a Luz Vibral. No ano passado,
METATRON, através do estabelecimento da Cruz Fixa, e então depois do estabelecimento das Cruzes Mutáveis, permitiu,
de alguma forma, restabelecer certa retidão.

Esta retidão, ela se manifestou primeiramente pela Reversão do Triângulo compreendido entre o ponto AL, os pontos
ATRAÇÃO E REPULSÃO (ou se vocês preferem, BEM e MAL). O ponto AL, que estava na frente da cabeça, na raiz dos cabelos,
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veio se colocar abaixo do 3º olho, ao nível da raiz das sobrancelhas. 
Tudo isto para ilustrar, de alguma forma, um processo de Reversão e um mecanismo que iria antecipar, de alguma forma, o
Desdobramento da Luz, entre isto que é chamada a Coroa da Cabeça e todas as partes do corpo.

Tudo isto, nós vos demos (meus Amigos e as Estrelas, vocês deram) a localização, as funções, não mais das Estrelas, mas de suas
projeções, entre aspas, ou seu desdobramento, ao nível do corpo, sobre estas famosas Portas que foram chamadas de Portas ou
de Portais Interdimensionais.
Estes eram pontos (como dizer) de colisão, da Luz, pontos de Transcendência, pontos Interdimensionais que permitem
sintetizar o Corpo de Luz (ou o Corpo de Seidade) idêntico àquele que está no Sol, ele mesmo, neste corpo carbonado no
qual sua Consciência é ainda um pouco prisioneira.

Bem. Nós vos havíamos dito que este desdobramento da Luz se fazia segundo Sendas particulares. Tudo isto, vocês sabem, se
vocês seguiram. Então, nós vamos continuar.

Por outro lado, nós nunca dissemos como a Luz ia se desdobrar, partindo das Estrelas, para terminar sobre pontos ou Portas que
levavam o mesmo nome, mesmo que a função não seja completamente sobreponível. Por exemplo, se eu tomo o ponto ATRAÇÃO
(que é ligado ao baço como disse IRMÃO K, que é ligado às Forças Ahrimânicas), ele é ligado também ao que é chamada a
Estrela ATRAÇÃO (ou BEM, se vocês preferem), ao nível da cabeça.
Mas, jamais  foi expresso (porque foi dito que isto poderia ser muito complexo) todos os Circuitos de ressonância que correspondiam a
este desdobramento entre a cabeça e o resto do corpo. É claro, não está no meu propósito, hoje, lhes dar todos estes Circuitos. Eles
são inumeráveis.

Por outro lado,  isto que eu vou dar, é certo número de elementos deste famoso desdobramento entre a cabeça e o corpo,
porque através destes elementos (que são ao número de 5), vocês vão compreender e sobretudo, por a funcionar, a
ativação da Coroa Radiante do Coração, pondo a Consciência ao nível das Estrelas, para levá-las ao nível do Coração.
Portanto, é algo que, neste período, eu diria, particular, que vocês vivem, pode ser importante para alguns dentre vocês que não tiveram
ainda a capacidade, a oportunidade (ou o timing, eu diria) de estabelecer ao nível da Coroa Radiante do Coração.

Lembrem-se: nós sempre vos dissemos que, somente vocês podem cruzar a Porta Estreita, para subir ao Coração.

Mas pode-se também favorecer o Desdobramento desta Luz particular (ligada aos Elementos, aos Hayoth Ha Kodesh, aos Triângulos
elementares), para conduzir a Consciência ao Coração. Isto que vos deu o Arcanjo ANAEL, no ano passado, chamada a Nova
Aliança (nota: ver “Nova Aliança” na rubrica “Protocolos a praticar” de nosso site), o que foi realizado pelo Arcanjo MIKAEL,
no dia 29 de setembro, e por todos vocês, quer dizer a realização da Tri-Unidade no Coração (nota: ver “Ligação da Nova Tri-
Unidade no Coração” na rubrica “Protocolos a praticar” de nosso site), tudo isto, participa do mesmo processo.

Estes não são processos separados, divididos, sucessivos.
Eles são todos concomitantes. Mesmo que, para muitos dentre vocês, a concomitância não tenha sido evidente, vocês puderam, talvez,
ativar mais alguns pontos, algumas Portas que outras, ou algumas Estrelas mais que outras.

Existe um meio relativamente simples que lhes permitirá, talvez, drenar a Luz Vibral entre a cabeça e o Coração. E fazer, em todo
caso, ressoar o que se chama a Coroa Radiante do Coração e da cabeça, na mesma Vibração, quer dizer de Unificá-las. É
naquele momento que o ego (o ego espiritual), é naquele momento que a personalidade vai tender a desaparecer, totalmente, pela
potência da Luz Vibral, que vai ser desdobrada entre estas conexões particulares entre os Triângulos elementares da cabeça e do
corpo.

Agora, eu vou vos dar os elementos constitutivos destes Circuitos particulares. É um Circuito que vai fazer chamado aos
Triângulos: os Triângulos da cabeça, as Estrelas, agrupados portanto em 3.

O Triângulo do Fogo: o topo é o ponto AL.
O Triângulo da Terra: o topo é o ponto OD.
O topo lateral esquerdo da cabeça, que corresponde ao Ar e que está, portanto, centrado sobre o ponto IM (ou se vocês
preferem, HIC).
E do outro lado da cabeça, vocês tem o Triângulo da Água, que está em relação com a Estrela IS (ou se vocês preferem,
NUNC).

Como vocês puderam notar (e eu espero que vocês tenham notado), muitas Estrelas se exprimiram entre vocês. Para o ponto AL,
vocês tiveram MA ANANDA MOYI. Para o ponto OD, vocês tiveram quem? IRMÃ ANA ou SANTA ANA (a mãe de MARIA). Por
outro lado, para os pontos IM e IS, talvez vocês fizeram a relação com MIKAEL e Isis, mas não houveram Estrelas que vos
falaram naquele nível. Pouco importa.
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O que é importante, é que o desdobramento destes 4 Triângulos elementares correspondem ao arquétipo do Elemento.
O arquétipo do Elemento, há um que vocês foi feito conhecer porque o nome foi pronunciado por METATRON, a cada vez que
ele veio entre vocês: é o Hayoth Ha Kodesh do Fogo, que se chama Vehuiah.
Vehuiah está portanto inscrito no ponto AL, o ponto ATRAÇÃO e o ponto REPULSÃO (ou AL, BEM e MAL). 

Este é o primeiro Triângulo que voltou para o lugar.
É aquele que condicionou, de alguma forma, o Desdobramento da Luz, ao nível deste Templo que é o corpo. Eu vou falar dos
Triângulos correspondentes aos 4 Elementos porque eles correspondem, cada um, a um ponto preciso correspondendo ao
chacra do Coração.

Os pontos importantes ao nível do chacra do Coração (que estão em conexão com estes Triângulos elementares), isto vai ser, é claro,
primeiramente, o que foi chamado a Porta UNIDADE e a Porta AL, quer dizer os chacras chamados de Enraizamento do Espírito e de
Enraizamento da alma. Porque é por estes 2 pontos que a alma se encarna na matéria, no momento em que há o nascimento
do bebê: há certo número de fios de Luz que são projetados, pela alma, para tomar possessão, totalmente, do corpo.
 O ponto UNIDADE, vocês sabem, a Porta UNIDADE, está à esquerda, ela corresponde ao Espírito. A Porta AL, está, ela, à
direita e corresponde à alma.

Ora, vocês tem 2 outros pontos, e se vocês estão atentos, isto vai constituir também uma cruz, naquele nível.
Primeiro, uma Porta extremamente importante, porque é, justamente, a Porta Estreita: é o ponto OD que está situado na
ponta do esterno. É a Passagem do Embrião Crístico, é o nascimento no CRISTO, é o nascimento do CRISTO Interior. Com
este ponto OD, que está situado na ponta do esterno, apareceu, desde a intervenção de agosto de METATRON (nota: ver sua
intervenção de 7 de agosto de 2011 nas rubricas “Mensagens a ler” e “Mensagens a escutar”), a Impulsão ligada à Porta KI-RIS-
TI.  

Eu falo da Porta KI-RIS-TI que está situada nas costas, lá onde se encontra o que se chamam as asas, simbolicamente
(nota: entre as omoplatas). Lá onde se encontra a Porta Posterior do Coração que comanda o pericárdio, quer dizer esta
membrana que fecha ainda o Coração carbonado, e que impede de liberar seu pleno potencial.
Eis os 4 pontos que vocês tem, ao nível do Coração (nota: AL/UNIDADE/OD/Ki-Ris-Ti). Cada um destes pontos está em
relação direta com um Elemento. Isto, isto é muito importante a compreender.

OD, é claro, é a Terra, o Triângulo da Terra, ao nível da cabeça. Mas, ao nível do corpo, se reverteu, portanto é o Fogo. O ponto
OD, que está aqui (nota: na ponta do esterno), vai corresponder ao desdobramento do Elemento e do Cavaleiro do Fogo. OD, é
o Fogo do Coração, é aquele que consume o Coração. É por ai que passa a Espada de MIGUEL quando a Espada de MIGUEL,
para os místicos, vem perfurar o Coração, pela frente (entre o Coração e OD) para incendiar o Coração a sua Dimensão de Luz
Supramental quer dizer colocar o Coração em estado de consumação de Amor.
Esta consumação de Amor foi descrita pela maior parte dos místicos, em todas as tradições e em todos os povos: se vocês
olham, por exemplo, o Padre Pio, se vocês olham Santa Teresa (nota: THERESA DE LISIEUX), se vocês olham GEMMA
GALGANI. Eles aliás se expressaram acerca disso. Ou se vocês observam, bem mais longe, São João da Cruz, se vocês olham
Santa Teresa d’Ávila, se vocês observam os Mestres da Advaita Vedanta, eles vos descreveram estes processos de consumação
Interior, no Fogo do Amor.

É MIGUEL que provoca isto, cercado por quem? Os Querubins, quer dizer os Hayoth Ha Kodesh. São os Hayoth Ha
Kodesh, que se transformando em seu próprio corpo, que conferem o acesso ao que vocês chamam, hoje, o Despertar, a
transformação final, o acesso à Seidade (há muitas coisas que são similares, naquele nível).
É um Fogo devorante. Quer dizer que o Coração não vai mais se contentar em bater, para fazer viver este corpo: o Coração vai se
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tornar Transfixado de Amor, ele vai se tornar um Fogo radiante. O que explica porque se representa frequentemente o
CRISTO (em sua versão gloriosa, e não crucificada, de igreja) com um Coração que emite raios.

Esta radiação do Coração, é o Fogo do Coração.
É esta consumação de Amor que descreveu tanto GEMMA GALGANI, como Padre Pio. Na França, vocês tiveram Marthe Robin
e muitos outros. É a Transfixação do Coração, realizada pelo Arcanjo MIKAEL. É o que durante minha vida eu chamei Tiphereth, a
Passagem da Porta Estreita, a Passagem e o Nascimento do CRISTO Interior.

Então, um novo Impulso foi dado.
Este Impulso, ele não existia, no meu tempo. Ele é ofertado pela chegada da Luz Metatrônica. Esta foi a abertura e o Impulso
Posterior, que foi dado ao nível do ponto KI-RIS-TI, nas costas, não é?  
Lembrem-se, OD, é o Fogo (nota: OD da ponta do esterno), ele está ligado ao ponto OD que é exatamente ligado ao Triângulo OD
(nota: da cabeça) rodeado, eu  lembro, pelos pontos KI-RIS-TI e VISÃO.

Este Triângulo atrás da cabeça está ligado (e isto foi dito) ao Olho do Guerreiro. Ele está ligado a tudo o que dá a capacidade de
Ver atrás de si, de Ver em 360 graus. Está ligado à Visão do Coração. Está ligado também ao Elemento (ou Hayoth Ha
Kodesh) da Terra.

Aqui, vocês estão sobre o Fogo (nota: o Triângulo AL – ATRAÇÃO – REPULSÃO à frente da cabeça).   

Aqui, vocês estão sobre a Terra (nota: o Triângulo OD- KI-RIS-TI – VISÃO atrás da cabeça).

Aqui, vocês estão sobre o Fogo (nota: o ponto OD na ponta do esterno).
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Aqui, atrás, vocês estão sobre a Terra (nota: o ponto KI-RIS-TI nas costas).

Há um casal dinâmico que foi chamado o Eixo AL/OD, que é o braço horizontal da Cruz da Redenção, entre o Elemento
Fogo (nota: AL da cabeça) e o Elemento Terra (nota: OD da cabeça).

O que vocês vão encontrar ao nível do corpo?
 Vocês vão encontrar este mesmo Eixo, que é sempre um eixo AL/OD, mas ele é diferente porque o ponto AL, aqui, ligado ao
Fogo, se transformou em OD (nota: OD da ponta do esterno. Quer dizer que o Triângulo do Fogo da cabeça:
AL/REPULSÃO/ATRAÇÃO, vem criar o Pilar OD da ponta do esterno).

E o ponto OD, atrás (nota: OD, atrás da cabeça, ao nível do Triângulo da Terra), se transformou no ponto KI-RIS-TI (nota: das
costas). (Nota: Quer dizer que o Triângulo da Terra da cabeça: OD/ VISÃO/KI-RIS-TI, vem criar o Pilar KI-RIS-TI das costas).

Em seguida, vocês tem outro desdobramento que está ligado ao Triângulo do Ar.
O Triângulo do Ar está situado à esquerda da cabeça.
Ele está ligado a IM que é a Vibração de MIGUEL, em parte.
Este é o lugar do Mistério. Este é o Elemento Ar. Retenham isto.
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Este Triângulo está inscrito entre o ponto CLAREZA, o ponto IM, e qual o ponto que está atrás da orelha? UNIDADE (o ponto
portado pela Estrela GEMMA GALGANI).

Este Triângulo do Ar vem se impactar, onde isto? Sobre o chacra de Enraizamento do Espírito, quer dizer sobre o ponto
UNIDADE. Que não é mais a Estrela UNIDADE, mas que retoma o ponto UNIDADE.

Da mesma maneira que nas costas (entre as omoplatas), vocês tem o ponto KI-RIS-TI (a Porta KI-RIS-TI), a Porta posterior
do Coração que foi aberta por METATRON e que dá, também, a Transfixação do Coração.
O Coração é transfixado por MIGUEL (pela frente) e por METATRON (por trás), dando sensações, talvez, que alguns dentre vocês
vivem, como de calores e de dores, entre as omoplatas.
Esta Porta Posterior está ligada ao Triângulo da Terra (nota: da cabeça).  

KI-RIS-TI quer dizer (vocês sabem) Filho Ardente do Sol.
E como por acaso, ele se encontra ao nível do Triângulo da Terra (nota: da cabeça), mas a Terra transfigurada, a Terra
sacralizada, quer dizer a Terra ascensionada. KI-RIS-TI é o agente da Ascensão, decidida pela Terra, em seu momento, e KI-
RIS-TI é o agente final que vos foi anunciado: o Retorno da Luz Branca, a Estrela que anuncia a Estrela, que permite ao
mecanismo Ascensional se desenrolar, tal como vocês vivem neste momento, e desde que eu vos disse (quer dizer desde o fim de
março, não é?).

É claro, neste processo, ainda uma vez, cada um tem seu próprio timing, hein, não é mesmo?

Então, vocês tem um último Triângulo que, ele, está situado à direita. Vocês tem o Triângulo da Água (nota: da cabeça), que
está ligado à MARIA, que está ligado a Isis (nota: IS), que está ligado aos pontos que são simétricos, quer dizer aqui, vocês
tem PRECISÃO.
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E atrás, vocês tem que ponto? PRONFUNDIDADE.

Vocês, ao nível deste Triângulo elementar da Água, desta vez, uma conexão e um desdobramento que vai se fazer, onde
isto?
Sobre o chacra de Enraizamento da alma que está situada, eu vos lembro, acima do seio direito (é do mesmo lado).

E, entre vocês, há talvez os que sentiram as Vibrações que existiam entre este Triângulo elementar da Água, e o ponto AL do
peito (como havia o Triângulo elementar do Ar, do lado esquerdo, e o ponto UNIDADE do peito).

Estes pontos transfixantes da cabeça foram chamados, pelo Arcanjo MIGUEL (porque isto corresponde àquilo), HIC et NUNC (quer
dizer AQUI e AGORA), porque é a Transfixação do tempo e a Passagem a outro Tempo, que está além do aprisionamento.

Se vocês notaram, também, o Arcanjo METATRON lhes falou de Saturno.
As esferas planetárias (a maior parte, não todas) estão, e estiveram, sob a influência de forças opostas à Luz, quer dizer da Luz
desviada.
Saturno era a casa daquele que se chamava (ele se chama sempre, mas que se chamava para vocês, porque ele não está
mais ai) Yaldebaoth, quer dizer Yahvé, o diabo. O diabo é o Mestre do Tempo, Cronos, é ele que vos fechou neste tempo.

O Aqui e o Agora desta Dimensão, na Luz Vibral, vos extraiu, cada um a seu ritmo, da influência de Kether (e não de ER).
Kether que era, eu os lembro, o Triângulo que se chama Sefirótico superior que foi revertido, porque no início os 3 Triângulos
são de ponta para baixo. 
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Kether deveria estar ao nível de Dahat, e há um pequeno maligno que reverteu o
Triângulo e que o pôs para cima: é Saturno, o Mestre do Tempo.
É Cronos, é Yahvé, é Yaldébaoth, é o diabo, se vocês preferem, que os fechou num tempo ilusório, que os privou do acesso
à Multidimensionalidade, que é uma regra de vida em todas as Dimensões, sem nenhuma exceção, salvo esta que foi
chamada 3ª Dimensão dissociada.

Portanto, há um trabalho realizado pelo Arcanjo METATRON, quando de sua segunda aproximação. METATRON entregou
as 5 Novas Frequências chamadas as Chaves Metatrônicas (OD, ER, IM, IS, AL) ao fim das Núpcias Celestes. Exatamente
depois, ele desdobrou a Cruz Mutável.

Em seguida ele desdobrou a Luz e imprimiu sua marca ao nível do ponto KI-RIS-TI.
Ele preparou o caminho para Aquele que vem como um ladrão na noite, quer dizer a Estrela que anuncia a Estrela. Portanto,
OD e KI-RIS-TI, ao nível do Coração, é o braço vertical da Cruz. Os pontos CRISTO e MIKAEL, que estão sobre os chacras
de Enraizamento da alma e do Espírito, que são permutáveis (eles podem se reverter), é o braço horizontal de AQUI e
AGORA.

Vocês veem se desenhar, através do que eu lhes digo (eu espero, em todo caso), uma estratégia desta manifestação da Luz
e da encarnação da Luz, da qual havia sido privada esta Dimensão.  
E tudo isto se desenrola em seu Templo, em sua carne, em seu corpo e no Corpo da Terra.
Eu lhes disse que o período de Ascensão estava iniciado desde agora, fim de março, começo de abril. A cada vez, nós lhes
dissemos que é agora, é claro, porque os processos Vibratórios, ligados à conexão, ao que foi chamado a Merkabah
Interdimensional Coletiva (realizada no ano passado, pela festa do Arcanjo – nota: Arcanjo Mikael, festa de Miguel) permite, a
todos e a cada um, sobre esta Terra (e agora, independentemente, como se vos disse, do período de 19 horas), de religá-los a esta
Luz Vibral.

Religando-vos a esta Luz Vibral, o Eixo falsificado tendo sido endireitado por intermédio das Cruzes Mutáveis, isto permitiu
o desdobramento da Luz e a chegada de METATRON pela Porta Posterior do Coração. À hora atual, os Quatro Elementos (os
Quatro Hayoth Ha Kodesh) estão no lugar.
Eles estão no lugar na cabeça, no Coração.
Eles estão no lugar sobre a Terra.
Eles estão no lugar no cosmos, ao redor do Sol, prontos a acolher a Terra em sua nova Dimensão. E vocês também, pela
mesma ocasião.

Então é claro, nós também dissemos que a Consciência é Vibração, UM AMIGO insistiu muito sobre isso.
A Consciência é Vibração porque enquanto vocês não vivem a Vibração, sua Consciência não pode se expandir. O que pode
se expandir, é claro, é o mental, são as emoções, é a Luz Luciferiana, mas jamais a expansão da Consciência.
A expansão da Consciência, o acesso ao que foi chamado, por UM AMIGO, a Alegria, a Serenidade, o Samadhi (pouco
importa os nomes que vocês lhe dão) sempre esteve ligada à ativação das Coroas Radiantes da cabeça, e sobretudo do
Coração. E também, ao Despertar da Kundalini. Tudo isto está ligado, é claro.

Então, agora, existe a possibilidade de fazer ressoar os Hayoth Ha Kodesh, de fazer descer o Supramental diretamente
sobre o Coração. Vocês tem também da possibilidade de fazer descer a Energia elementar transmutada, que corresponde ao
Triângulo do Fogo, ao Triângulo da Terra, ao Triângulo da Água, ao Triângulo do Ar (presentes em sua cabeça enquanto
estruturas Vibrais, porque a Luz ai se acumulou mais que em qualquer outra parte).
E de transportar esta Luz, que está presente nestes Triângulos elementares, nos Quatro Pilares, não mais da cabeça mas os Quatro
Pilares do Coração. Quer dizer passar da Tri-Unidade (MARIA/CRISTO/MIKAEL) à ancoragem da Coroa Radiante do Coração.
Esta ancoragem da Coroa Radiante do Coração, através dos Quatro Pilares, reproduz, de forma idêntica, os Quatro Pilares da cabeça
que vos foram chamados ÉTICA, INTEGRIDADE, AQUI e AGORA. A mesma coisa se vive, agora, no Coração, e no Fogo do Amor, e
no Fogo da Luz.

Então, para isto, se lhes explicará como se faz descer a Energia, por exemplo, do Triângulo da Água (nota: da cabeça) no
ponto AL (nota: peito, à direita). Como se faz descer o Triângulo do Fogo (nota: da cabeça) no ponto OD (nota: ponto do
esterno).
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Como se faz descer o Triângulo OD (nota: Triângulo da Terra, da cabeça) no ponto KI-RIS-TI. E enfim, como se faz descer o
Triângulo do Ar (a Vibração do Hayoth Ha Kodesh do Ar) diretamente no ponto, a Porta UNIDADE.

Isto permite, se vocês querem, passar da Tri Unidade ao Quaternário quer dizer ao Quatro. 3 em 1, tudo isto, vocês conhecem: é a Tri
Unidade. 4 em 1, é o que se vai chamar a finalização da Transmutação. Quer dizer que após ter desdobrado a Cruz Mutável (da
cabeça), após ter desdobrado a Tri-Unidade (ao nível dos pontos Coração, UNIDADE e AL), agora, é questão de estabilizar,
pelos Triângulos elementares, ao nível dos 4 pontos do Coração, importantes, os Quatro Pilares do Coração. 

Os Quatro Pilares do Coração vão, de alguma forma, servir de pontos Vibratórios para a Ascensão.
A Porta OD (nota: OD do ponto do esterno), que era fechada por Ahriman e Lúcifer (os Guardiões do Umbral), os permite
aceder ao Coração.
O Impulso da Luz Metatrônica, que restabeleceu a Liberação das 5 Frequências que ele deu (OD, ER, IM, IS, AL), permite dar o
Impulso à Terra, pelo seu Triângulo da Terra, para os estabelecer no Coração, por intermédio dos Quatro Pilares que são OD,
KI-RIS-TI, UNIDADE e AL: as 4 Portas maiores do Templo Interior, ao nível do Coração (nota: quer dizer estes 4 pontos situados
sobre o tórax).

É claro, nós não podíamos falar antes, porque era preciso a ação de METATRON, ao nível da Porta KI-RIS-TI.
A Porta KI-RIS-TI, vocês compreenderam (eu falei desde muito tempo, desde 2005), o que é isto, sobre a Terra? É o cinturão de Fogo
do Pacífico, são os 22 vulcões (23, se se contar 1 que está bem do lado) que devia se acender para permitir a Ascensão da Terra.
Todos estes vulcões acordaram, vocês sabem, no início do ano 2011. Eles estão agora, quase todos, ativos.
O que quer dizer que efetivamente, o período da Ascensão se vive, neste momento.
Quando eu digo, neste momento, é imediatamente. Mas vocês tem os sinais, MARIA falou deles novamente: o Som da Terra, o
Som do Céu, seu Anúncio. Portanto, ao limite, vocês podem não se ocupar disto, mas se ocupar unicamente do que vocês vivem,
em vocês.

O fato de fixar, ao nível destas 4 Portas particulares (OD, KI-RIS-TI, UNIDADE e AL) (nota: situados sobre o tórax), os permite,
definitivamente, os estabelecer, não na Nova Tri-Unidade (isto está feito já), mas nos novos Pilares da nova Fundação da vossa
nova Dimensão de vida, qualquer que seja sua Dimensão onde vocês forem. Quer dizer, não são mais as fundações do 1º
chacra, são as Fundações do chacra do Coração.

É a Transcendência dos mundos carbonados, que faz com que haja uma Ascensão além dos mundos carbonados,
chamados Mundos de Silício, Mundos de Luz, Mundos Triangulares, etc, etc.

Vocês estão, agora, totalmente prontos (através desta última coisa que eu tive a hora de lhes anunciar) a viver o mecanismo
Ascensional. Então, é claro, as Estrelas que são implicadas nestes processos dos Hayoth Ha Kodesh, da cabeça, (e portanto das
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Portas correspondentes, ao nível do peito), intervirão, eu penso.

Eis os elementos que prefiguram, um pouco, o que se passa sobre a Terra, e que começou a se passar, desde o mês de agosto, mas
que não pôde ser expresso senão agora.

Eis o quadro geral do que eu tinha a lhes dar.
Então, eu os agradeço por ter me escutado.
Então caros amigos, eu os transmito todas as minhas bênçãos.  
Portem-se bem. Até breve.

  

  

 

 

___________________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1189
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Série **PROTOCOLOS** - YOGA da VERDADE
O nome Yoga da Verdade foi dado, por aqueles que nos acompanham em outros planos, ao conjunto das práticas seguintes:

Yoga da Luz (*)

Yoga Celeste (**)

Yoga da Unidade (***)

Este conjunto de Yogas é destinado a conscientizar a Vibração para que esta última se torne Consciência, ela mesma.

Clique aqui
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*ARCANJO METATRON* - 15 de Agosto de 2010 - AutresDimensions (com áudio)

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-d...

************
MARIA e suas Estrelas - 2011
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Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

************
Série **PROTOCOLOS** - YOGA INTEGRATIVO - prioritário em abril (2011)

As Cruzes Mutáveis das Estrelas – PRIORITÁRIO EM ABRIL

Esse protocolo foi dado por UM AMIGO, ao longo de suas intervenções, em canalização, nos dias 6, 8, 10 e 11 de abril de 2011.

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

Vocês encontrarão os detalhes das posições dos pontos das Estrelas na série de protocolos sob o título: “as 12 Estrelas de Maria”.
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

************
Série **PROTOCOLOS** - a contar de 8 de Fevereiro de 2011

Sumário em função das evoluções em curso

Protocolos prioritários

Aqueles que nos acompanham em outros Planos Dimensionais transmitem regularmente informações ou protocolos que permitem
adaptar-se o melhor possível às evoluções em curso.

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

************
*ARCANJO METATRON* - 7 de Agosto de 2011 - AutresDimensions (com áudio)

Eieh. Asher. Eieh.

Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou Senhor METATRON e eu rendo Graças à sua presença.

Sementes de Estrelas, graças ao seu acolhimento e à Luz, eu venho, neste dia, concluir o sentido de minha Presença, no
desdobramento da Luz e na chegada em totalidade do Supramental, de CRISTO, da Verdade.

O conjunto das Trilhas do ser humano, da Terra e deste sistema solar está doravante permeável e estruturado, permitindo ao Reino dos
Céus estabelecer-se sobre a Terra.

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-7-de...

************
MARTHE ROBIN - que viveu 50 anos somente com O CORPO VIVO DE JESUS CRISTO, isto é, a Santa Eucaristia & Marthe e

Nossa Senhora
  Marthe fez sua primeira comunhão em 15 de agosto de 1912: “Creio que minha primeira comunhão foi uma tomada de posse de
Nosso Senhor. Creio que Ele já se apoderou de mim naquele momento.” E Marthe diz com toda a simplicidade: “O coração de

Jesus bateu em meu coração”.
 

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/grandefraternidadebrancaeosanjos/forum/topics/marthe-robin-que-viveu-50-anos-somente-com-o-

corpo-vivo-de-jesus-

************
Padre Pio de Pietrelcina - o "Frei"estigmatizado
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ARCANJO MIGUEL - 2009 e 2010
 

Clique aqui
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************
Kronos, Krios (ou Crius), Créos - Créos, titã do frio e inverno assim como dos rebanhos e das manadas. Saturno (Cronos)

Clique aqui
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Ética, Humildade, Integridade e Simplicidade: 

Atenção, Pobreza, Intenção e Transparência:

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Shylton.
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Leia antes a Primeira Parte, clique aqui

Questão: Ultimamente, eu tenho sentido como uma espada me transpassar, ao nível do coração e uma Luz Branca se ampliar
para cima. Isto corresponde aos novos Pilares?

Isto pode corresponder, mas isto depende também, é claro, de qual é o efeito.
Bem evidentemente, quando a espada de MIGUEL transpassa verdadeiramente o Coração, o que se passa? Vocês se tornam um
Crucificado e vocês estão na consumação do Amor. Se não há consumação do Amor, este Fogo Interior do Coração, depois, isto
é uma aproximação mas não é a Verdade.
Tudo depende das consequências.
Quando MIGUEL transpassa verdadeiramente o Coração, vocês o sentem passar no momento, mas a sua vida é transformada logo
após, e definitivamente. Portanto é preciso diferenciar o que é visto, do que tem um efeito, efetivamente, sobre a energia. Da realidade
do processo que, ele, transforma toda a vida, instantaneamente.

Questão: Se, antes da falsificação, os caminhos que você acabou de descrever foram ativados (nota: ver intervenção do
mesmo dia – 1), isto significa que se poderia hoje lembrar da relação entre estes diferentes caminhos?

Mas com a condição de que vocês estivessem, naquele momento, num corpo carbonado. Mas não há necessidade de lembrar, porque
(isto já foi tomado como exemplo) quando vocês mexem o indicador, vocês conhecem o nome do nervo, dos vasos, dos músculos, dos
tendões, que fazem mexer o indicar?
Quando vocês estão em Unidade, estes Circuitos são ativos, mas não se tem que se lembrar: vivem-se eles, Vibram-se eles.
Eles desencadeiam processos espirituais, que lhes foram dados pelo IRMÃO K, por SRI AUROBINDO e outros. Portanto a
lembrança intelectual não quer dizer nada.
É um estado Vibratório. Com os filtros que vocês em encarnação, nós somos obrigados a lhes dar palavras. Mas imaginem, por
exemplo, que vocês são um bebê que acabou de nascer com um cérebro de adulto, e que iremos explicar como funciona o indicador
para que vocês cheguem a fazê-lo funcionar: mas depois, vocês têm necessidade de saber qual é o nome do nervo, do músculo, dos
tendões que fazem mexer o indicador? Não, vocês se servem dele.

É exatamente a mesma coisa para todas as Sendas, todas estas Estrelas, todas estas Portas e todas estas transformações
de Luz Vibral, em seu Interior. Não é o conhecimento das funções que cria a função. Simplesmente, por causa da
particularidade do cérebro humano e da encarnação, nós lhes demos elementos particulares. Mas compreendam bem que não é
porque vocês conhecem isto, intelectualmente, que isto é necessariamente vivido. Como sempre, não é o conhecimento, como
este, exterior, que é importante, é a vivência Vibratória.
O conhecimento não traz nada, ao nível da Consciência.

Questão: Desconfortos ao nível da garganta (problemas de deglutição, raspagens da garganta, formas de bloqueio naquele
nível) podem impedir estes processos?

Sim, é claro.
Porque, em particular, os desdobramentos do Triângulo do Ar e da Água, passam pelas faces laterais da garganta, para
aqueles que sentem os Circuitos energéticos.
É por isto que o Arcanjo URIEL, durante o mês de dezembro, havia iniciado a Abertura da Boca e a Passagem da Garganta,
que alguns viveram naquele momento.

Mas lembrem-se que vocês tem, como eu disse, cada um, seu timing. Alguns começam a viver somente agora, a Passagem da
Garganta, que pode-se ajudar, efetivamente, pelos Triângulos elementares laterais, quando eles se desdobram, e sobre as Portas
UNIDADE e AL.

Questão: Se a ionosfera é um envelope que corresponde aquele do mental no humano, a ionosfera tendo desaparecido, o
mental humano terá igualmente completamente desaparecido?

Sim.
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Da mesma forma que o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Porque não haverá mais corpo causal.
O mental é uma especificidade do cérebro em 3D dissociada porque vocês estão cortados do Supramental. Se não há mais mental e
não há mais corpo, resta apenas o que? Apenas a Luz Branca e a Consciência.
 

Questão: Naquele momento, o Supramental terá justamente substituído absolutamente tudo?

Totalmente, sim, é claro.
Mesmo aqueles que irão, no que se chama em 3D Unificada, com este corpo (de maneira temporária), ou sem este corpo,
terão uma estrutura Unificada.
Quer dizer que, mesmo em um corpo carbonado, a estrutura do cérebro não será mais jamais cortada. Isto quer dizer o que: não será
mais jamais cortada?
Isto quer dizer que, em particular, os pontos dos quatro Hayoth Ha Kodesh, os quatro Triângulos elementares, serão ativos,
completamente.

Vocês tem, sobre a Terra, um animal que é multidimensional (há muitos, mas um sobretudo que é muito interessante), que é
o golfinho.
O golfinho, ele não tem absolutamente o mesmo cérebro que o homem. Ele tem lóbulos a mais. E estes lóbulos são
justamente o que está religado a esta multidimensionalidade, quer dizer o Triângulo do Ar e da Água.

Questão: As baleias têm as mesmas características?

Sim, completamente.
O que é a multidimensionalidade, num corpo carbonado?
É muito simples. É estar ao mesmo tempo num corpo carbonado, mas poder estar, ao mesmo tempo, consciente e lúcido dos outros
Corpos, nas outras Dimensões. Por exemplo, nos tempos antes das falsificações, havia, sobre a Terra, uma multitude de formas de
Vida, não unicamente Humanas. Havia Gigantes, vocês sabem.

Havia outros seres, como os golfinhos, já, que estavam presentes. Mas não unicamente golfinhos que vivem na água. Há
também golfinhos que vivem no ar. Estes são os Delfinóides. Eles são multidimensionais.
 Eles eram multidimensionais a despeito (a despeite, este é um mal termo mas digamos, sim, a despeito) de que eles tivessem quando
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mesmo um corpo carbonado. Portanto, eles estavam, ao mesmo tempo, neste corpo, mas também, da mesma maneira,
religados à Unidade, vivem a Unidade e vivendo a Seidade.

A separação consistiu justamente de isolar este Plano, dos outros Planos. Mas, com o tempo, não é um simples corte, como se
corta um fio.
Há estruturas que se desenvolveram, a seguida disto. Estas estruturas, vocês as conhecem, isto foi desenvolvido há pouco tempo,
sobre as quais se apoiaram Ahriman e Lúcifer: o baço, o fígado. Mas também as atrofias do cérebro sobre zonas precisas.
 É tudo isto que deve ser reencontrado.
Mas isto não pode ser reencontrado, totalmente, em um corpo que funciona menos rápido que o Corpo de Seidade. Porque o hábito
está ai, porque as transformações do DNA foram tais que esta estrutura humana, tal como nós a conhecemos, não é adaptada à
Unidade.

Questão: Eu vivo sonhos fortes, potentes, dos quais eu guardo o impacto ao acordar. Eu vivo realmente, em outros planos
de Consciência, o que eu vivo nos sonhos, ou isto é uma ilusão?

Tudo é possível durante os sonhos.
Alguns sonhos, para alguns dentre vocês, são acessos a estados de Consciência Unificada. Para outros, é simplesmente o
acesso ao outro lado do astral. Portanto, isto pode ser tanto ilusório quando Verdade. A única diferença é a impressão que é
deixada, a impressão extremamente potente, Vibratória, da informação que é vivida, que pode prosseguir no dia: neste caso, há
fortes chances que isto seja ligado ao acesso à Seidade.
Foi-lhes dito que alguns seres acederiam à Seidade de diferentes formas.
E alguns, durante seu sono.

Questão: O que são os formigamentos, em lugares precisos, um pouco sobre todo o corpo?

Isto, isto é a ativação da Luz Vibral, em vocês. Vocês acolhem Partículas Adamantinas. Antes, isto era, mais frequentemente,
sobre a Coroa da cabeça, a Coroa do Coração, o Sacro. Agora, isto pode tomar o conjunto do corpo. São formigamentos
extremamente rápidos, como picadas de agulhas que percorrem todo o corpo. Isto, isto é a irradiação pela Luz.

Questão: A que pode corresponder a percepção de batimentos cardíacos irregulares, muito intensos, mas com uma sensação
muito desagradável associada?

É preciso bem um dia ou outro, para viver a Ascensão, abandonar este corpo, me parece.
Estas são as premissas. Há a respiração pelo coração, isto lhes foi explicado aliás. Mas é preciso compreender também, que o
calor do Coração (o Fogo do Coração) dá uma impressão de coração que para, e às vezes de palpitações, ou de coração
que não tem mais seu lugar para bater.
Mas todos estes elementos concorrem para levá-los rumo ao estabelecimento na nova Dimensão. Cada um vai, a sua maneira.

Questão: É a mesma coisa, quando se sente sensações de queimações, de traspassamento ao nível do coração físico?

Sim, é claro, é o coração físico do qual eu falo, também.

Questão: Uma grande fadiga (física ou intelectual) faz parte dos mesmos processos?

Isto pode fazer parte.
Eu repito, ainda uma vez: como vocês querem transferir a sua Consciência num Corpo de Seidade se tudo funciona perfeitamente
bem, aqui neste Templo, cardíaco ou corporal? É preciso bem que num dado momento ou outro, o processo de Ascensão se
realize, não?

Questão: Eu esperava que as Vibrações me deixassem mais leve.

É completamente o caso, desde o momento em que você aceita e não enquanto há resistências à Luz.
Então, sejamos claros: o que eu chamo resistência não é jamais inconsciente. É sempre, nestes tempos últimos, as coisas que
vocês não querem ver. As coisas que vocês não querem ver (e isto foi explicado, de maneira admirável, por algumas Estrelas e por
alguns Anciãos), isto se chama, o mais frequentemente, o ego espiritual.

O Abandono à Luz, isto é a não resistência.
Portanto viver a Dissolução e a Alegria, se você sabe, você mesmo que é isto e você me descreve algo que lhe pesa, isto quer dizer o
que? A resposta está encontrada, não é? Aquele que não resiste, aquele que não tem medo, vive a Dissolução, na Alegria.

O que eu chamo ego espiritual, isto é o que?
Não é nada mais que a personalidade que se apropria da Luz, para o pequeno si. Quer dizer para o eu. Há duas soluções:
resistência ou Abandono.
O Abandono, isto é a Leveza e Alegria, o que quer que viva o corpo, o que quer que viva a Consciência, quer seja a doença
a mais terrível. Se vocês estão em Unidade, qual a importância vocês querem que isso tenha?
Se, ao contrário, vocês estão nos mecanismos de apropriação da Luz, o que vai se passar? Sim, é claro, vocês vão manifestar peso,
náuseas e medos. E vocês se dizem: “mas eu, eu sei o que é a Dissolução”, “eu quero viver a Dissolução”, “eu quero viver a
Leveza”.
E eu respondo, naquele momento: o que é que te impede?
Isto é um processo que estaria ao seu exterior, fora de ti?
A ação da Luz, seja ela direta e ela não encontra nem oposição, nem resistência, e naquele momento, há a Dissolução na Alegria. Eu
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diria mesmo, qualquer que seja a zona de peso, ela não é mais vivida como um peso.

Enquanto há persistência de um sintoma que vem incomodar, o que é que incomoda? É muito importante o que eu disse. Quando a
Luz os invade, vocês vivem a Paz, a Alegria, a Serenidade e a Dissolução (é o acesso ao Samadhi). Se a Luz desencadeia
processos que vão ao inverso, o que vocês concluem?
A Luz os quer mal? Sim, ela quer mal ao ego, isto é claro.
Se vocês aceitam, totalmente, a Luz, é o mesmo princípio que SRI AUROBINDO tinha chamado o Choque da Humanidade, com as
diferentes etapas (nota: ver a canalização de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010, na rubrica “mensagens a ler”). Enquanto
há resistências, há sofrimento. Enquanto há resistências, há medo.
 Enquanto há resistências, pode haver a Vibração, pode haver momentos de Dissolução, mas isto vai se alternar com momentos de
pesos, com náuseas, com a atividade mental que vai se reforçar.
O que é isto que resiste, naquele momento, se não é o ego?
Não há outras palavras para isto. Quer vocês queiram ou não. Nós lhes dissemos, aliás, que a Luz, ela penetra, não da mesma
maneira, mas em quantidade igual, em todo o mundo. Simplesmente, segundo os centros que estão abertos, o efeito não é o
mesmo sobre a Consciência e sobre o corpo. Isto foi (em todo caso, me parece) muito claro, no que lhes disse uns e outros, com
relação a este período final particular.

Questão: O mental é indissociável do ego?

Totalmente.
Salvo aquele que acedeu à Unidade, e que viveu o acender da Coroa Radiante do Coração, totalmente, que tem um mental
que está ao serviço de sua Luz.
E isto não é mais o mental que se apropria da Luz.
A diferença, ela é fundamental, e ela se vê no comportamento, no humor e na ação destas pessoas. Num caso, há
Abandono. No outro, há resistência.
Enquanto vocês estão no ego, o mental é o mestre a bordo.
Quando vocês viveram, totalmente, o Supramental ou a ativação da Coroa Radiante do Coração, realmente, naquele
momento, o mental está ao serviço da Luz e não pode mais lhes perturbar, de qualquer maneira. Nem por medos, nem por
projeções, nem por qualquer interrogação.

Questão: Eu estou triste, conquanto eu estava feliz. Como então encontrar esta Unidade?

Abandonando-se à Luz.

Questão: Como se Abandonar melhor à Luz?

Abandonando-se.
Aceitando a Humildade e a Simplicidade. Mestre PHILIPPE (nota: PHILIPPE DE LION) lhes falou: enquanto há a menor
grama de falta de Humildade ou de Simplicidade, ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, se não se tornar como uma
criança. É preciso aceitar não ser completamente nada, aqui, para ser tudo, lá em cima. Isto não reivindica agir com a Luz.
Isto reivindica estar na Transparência (isto vos foi explicado em todos os recortes possíveis).

É preciso ser claro consigo mesmo. Se vocês viveram estados de Dissolução, como muitos, e que hoje se manifesta mais que o
sofrimento, isto quer dizer o que? Isto quer dizer, simplesmente, que há resistências. Mas não é preciso se condenar por isso. É
preciso aceitar vê-las e aceitar deixá-las se transformar.
Não por qualquer vontade. Simplesmente, dizer, como o CRISTO: “Pai, entrego meu Espírito em tuas mãos”. E, naquele
momento, tudo se passará bem, mesmo a Crucifixão.

Questão: Por que SERETI, em 2005, preconizou ter velas de cera de abelha?

É muito simples, eu também o disse.
Mas há muitas coisas que se passaram depois. Houve as Núpcias Celestes, que foram completadas maravilhosamente. E a
quantidade de Ancoradores de Luz e de Sementes de Luz não é de todo a mesma como naquela época, quando nós
estávamos muito inquietos.
Mas ai, nós não estamos mais inquietos, vocês vão, todos, Ascensionar. Elas não são mais indispensáveis, salvo para
aqueles que acreditam.
Eu mesmo, na época, eu tinha falado de fazer provisões, mas isto não quer dizer mais nada porque, lembrem-se: quanto mais o
tempo encurta, com relação às datas limites, menos o tempo, portanto, que resta, é largo. Ele se torna cada vez mais estreito,
não é? Portanto vocês não tem que se ocupar de grande coisa, com relação ao que nós pensávamos há dez anos ou há vinte anos.

Questão: Eu sinto dois pontos que vibram permanentemente sobre os ombros, que não correspondem aos pontos descritos.

Mas nós não demos todos os pontos que existem. Não sairíamos deles nunca. Há os que vão sentir Vibrações no dedão do pé. E nós
falamos do dedão do pé? Não. E no entanto, isto existe.
Há outros pontos, mesmo ao nível das Coroas Radiantes da cabeça: nós lhes falamos de 12 Estrelas e do ponto ER, mas nós
jamais falamos dos pontos que estão sobre a pequena Coroa. Há outros também.

Nós não temos mais perguntas, nós te agradecemos.

Então, caros amigos, eu vos transmito todas as minhas bênçãos.
Portem-se bem.
Até breve.
___________________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1190

 
***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1190
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro


Versão para o português: Asul
http://toquenaunidade.com.br/

Postado por Lenon Veronese
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LEIA TAMBÉM

 
Mensagem do Intraterreno RAMATAN

PERGUNTA: PORQUE ME SINTO TÃO PRÓXIMO DOS GOLFINHOS AO PONTO DE TER EXPERIÊNCIAS QUASE MÍSTICAS
EM SUA PRESENÇA?

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...
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*REDESCOBERTAS* - RAMATAN (Intraterreno) - AutresDimensions

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/redescobertas-ramatan

************
*SRI AUROBINDO* - 17 de Outubro de 2010 - AutresDimensions

 
Essa palavra é a palavra medo para permitir que saibam, além das palavras, se isso for possível, o que representa o medo para a

humanidade encarnada hoje.

O medo é uma secreção do mental.

O medo é uma secreção, mais especificamente, da parte arcaica de seu cérebro.

O medo é então uma secreção, ele não é vocês.

Clique aqui
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Para melhor compreensão do que realmente é a felicidade, vamos batizar com o nome de seidade o sentimento que é capaz de
satisfazer toda a nossa ânsia de felicidade. Precisamos batizá-lo pois é algo desconhecido para a humanidade ou melhor
esquecido pela humanidade.

A seidade é resultado de um corpo esotericamente equilibrado. Deste equilíbrio nasce uma harmonia em todo nosso corpo físico.
Assim cada célula de nosso corpo trabalha equilibrada e harmoniosa. Nosso sistema nervoso, que esta ligado a todos os confins de
nosso corpo, capta este fenômeno e nosso cérebro o reconhece como sendo seidade. Um completo contentamento, paz, tranqüilidade
e doçura, que brota de dentro de nossas entranhas e não por possuirmos algo, alguém ou estar em tal ou qual lugar, simplesmente
brota pelo perfeito equilíbrio de nosso organismo.
Isto é a felicidade. Isto é a seidade...

Trecho extraído de: http://seidade.zip.net/
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas minhas Bênçãos, primeiramente, e eu me alegro de estar, de novo, entre vocês.

Então, eu os escuto.

Pergunta: o que significa a expressão: “a estrela que anuncia a estrela”?

Isso quer dizer que há uma estrela que segue uma outra estrela.

O que é uma estrela?

É algo que vocês veem, que vocês sentem ou na cabeça (com as 12 Estrelas), ou que vocês veem no céu.

É algo que brilha e que tem uma forma de estrela, acessoriamente.

Então, se Maria lhes diz que havia uma estrela que anunciava uma outra estrela, vocês deveriam aguardar para ver uma estrela e esta
estrela é seguida de uma outra estrela e esta estrela é profundamente diferente de todas s estrelas que vocês veem.

Então, primeiramente, elas vão ser vistas.

A primeira será vista de noite e não de dia.

A segunda será vista de dia.

Uma estrela, se vocês querem, é uma Vibração, é uma Consciência, do mesmo modo que o Sol, do mesmo modo que a Terra, do
mesmo modo que vocês, do mesmo modo que nós.

É uma Consciência e possui, como eu poderia dizer, uma codificação Vibratória.

O Sol, a codificação Vibratória, vocês o veem cedo de manhã.

Isso reaquece vocês.

Uma estrela, ela possui outra forma de codificação Vibratória.

Nas astrologias mais antigas (da Caldéia e outras), os cometas, as estrelas que aparecem no céu e, até mesmo, os meteoritos que
passam no céu (mas o cometa é diferente porque vamos vê-lo por vários dias, por várias semanas, isso depende), elas passam em
certos locais e, segundo o local onde ela passa, ela significa alguma coisa.

Da mesma forma que vocês têm trânsitos astrológicos que significam coisas para a personalidade.

Esta influência, que vocês veem a olho nu (por seus olhos), tem uma ação, desta vez, não para uma pessoa, mas para o conjunto do
sistema solar e, dependendo do local onde se localiza as estrelas (eu falo pela astrologia antiga, da Caldéia, por exemplo), vocês irão
ver indicações precisas sobre o significado desta estrela que passa (ou deste cometa).

O significado, lembrem-se, é uma mudança na Consciência da humanidade global.

Eis o ponto mais importante.

Pergunta: na ocorrência, qual será o significado da passagem da primeira estrela?

Ela está, a priori, passando no Leão e depois, na Virgem.

Então, isso significa a chegada do Mestre de Leão.

Qual é o Mestre de Leão?

O.M. AÏVANHOV - 14 de setembro de 2011
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É o Sol já que o Leão é um signo solar.

Qual é o par Vibratório do Sol e da Virgem?

É, naturalmente, o Sol (Cristo/Miguel) e a Virgem, ou seja, Maria.

Pergunta: e sobre a segunda estrela, então?

Então aí, é uma outra história.

Pergunta: você poderia nos contar?

Agora não.

É preciso, inicialmente, viver a primeira.

Pergunta: como irá se manifestar a Vibração do Fogo que permitirá acolher KI-RIS-TI?

Então, a Porta KI-RIS-TI (como todas as Trilhas e, sobretudo, como todas as Portas que estão ligadas ao Desdobramento da Luz),
manifesta-se por uma percepção de peso, às vezes de calor, mas é algo que é sentido como um ponto ou uma zona que é sensível.

No que se refere à Porta KI-RIS-TI, o Impulso da Luz de Cristo, naquele nível, vai dar uma Vibração (ou um calor muito intenso) que não
se situa, unicamente, no ponto que corresponde a toda a zona, no meio das costas, entre as omoplatas.

É um calor, uma dor, uma pulsação, como se o coração batesse atrás.

Às vezes, isso pode ser uma dor.

Às vezes, isso pode ser uma ressonância da respiração.

É uma zona sensível, um pouco, como dizer, como se vocês tivessem um hematoma naquele nível, ou como se vocês deslocassem
uma vértebra quando a dor é mais complicada, vamos dizer.

As Portas são perceptíveis, do mesmo modo que vocês sentem as Estrelas, mas, se se pergunta a cada um como ele sente as
Estrelas, primeiramente, vocês não sentem as mesmas Estrelas.

Em seguida, alguns vão dizer: “isso pica”, outros: “isso esquenta”, outros: “isso dói”, outros: “isso realmente fere”, outros: “isso é
intolerável”.

E, no entanto, é a mesma Vibração que está nesse nível, mas cada um traduz a Vibração em uma linguagem que lhe é própria.

Mas, quando nós dizemos Fogo, é uma sensação de calor, obviamente.

Isso não vai ser uma sensação de gelado.

Aí, é realmente um calor.

Isso esquenta.

Pergunta: qual é o tempo que vai separar o aparecimento da primeira estrela, da segunda?

Dado que essas Consciências são inteligentes, elas se adaptam, elas também.

Ao quê?

À Terra e, isso, vocês sabem.

Da resposta à passagem da primeira estrela (ao nível Terrestre e ao nível da Consciência humana), dependerá a passagem da
segunda estrela, mas é muito curto, digamos.

Quando eu digo “passagem”, compreendam bem que as Vibrações que chegam sobre a Terra, já desde certo tempo, elas são
tríplices.

Vocês têm a Radiação do Ultravioleta, iniciada pelo Arcanjo Miguel, por um efeito de Efusão solar, diretamente sobre a Terra.

Vocês têm uma irradiação específica que vem de Sirius, que é a Radiação do Espírito Santo.

Vocês têm uma irradiação do Centro Galáctico, de Alcyone.

Vocês têm o que vocês chamam de Cinturão de fótons, de Cinturão de Luz (pouco importa, aquilo lá, ele é fixo).

São vocês que se deslocam neste sistema solar, junto.

Mas a irradiação que vem d’A Fonte, de Alcyone, é sempre no mesmo lugar.

Mas vocês têm um sistema que serviu de retransmissor para o Espírito Santo.

Este sistema que serviu de retransmissor para o Espírito Santo é, evidentemente, veiculado, de alguma forma, por uma Consciência.

Eis o que é a segunda estrela.



Então, a Irradiação do Espírito Santo, que correspondeu à abertura do primeiro Portal Intergaláctico sobre a Terra, em agosto de 84 (eu
ainda era vivo), vai, agora, revelar-se à Consciência da humanidade.

Portanto, tudo isso são acontecimentos de Consciência.

O mais importante é o acontecimento da Consciência.

O mais importante é estar aí onde vocês estão, em função do que vocês têm a viver, dentro de vocês.

O exterior, para muitos de vocês, não irá querer mais nada.

Como eu disse uma vez, não são vocês que desaparecem, é a Terra.

Vocês vão ter que se acostumar com esta ideia, hein.

Pergunta: qual é a Vibração da Merkabah Interdimensional?

A Vibração da Merkabah Interdimensional é aquela que vocês vivem às 19 horas (ndr: Alinhamento das 19h00 às 19h30, hora francesa
no relógio [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]).

É o que os conecta, por intermédio da Fonte de Cristal (do Bindu), uns aos outros, a esse veículo de Luz que é a Yérushalaïm, ou seja, a
Jerusalém Celeste que é conduzida por METATRON.

Portanto, vocês são conectados, nos períodos de Alinhamento, ao nível da Coroa Radiante da cabeça.

É a dissolução na Luz, com graus diversos para cada um.

Pergunta: o que são as luzes amarela, vermelha ou azul que pulsam às vezes no céu?

É simplesmente o que vocês chamam de ‘atmosfera’ que está profundamente alterada devido à desagregação dos diferentes
envelopes.

Portanto, o que vocês veem, com os olhos, não é mais perfeitamente a mesma coisa do que vocês viam antes.

Isso não quer dizer que a irradiação mudou.

Isso quer dizer que vocês veem outra coisa, sempre no mesmo lugar porque, no plano simbólico, o Céu foi rasgado e, no plano
atmosférico, também.

Lembrem-se de que, já, antes da Liberação do Sol, havia uma comunicação, por brechas magnetosféricas, entre o Sol e a Terra.

Evidentemente, esta conexão elétrica modificou a composição da magnetosfera e da heliosfera e, portanto, o que vocês veem não é
mais a mesma coisa.

O que o olho percebe não é mais a mesma coisa.

Pergunta: é possível que isso seja Embarcações?

Toda estrela é uma Embarcação.

Isso poderia ser todo tipo de coisas, a partir do momento em que vocês aceitam que o Sol é uma Embarcação e, também, que a Terra
é uma Embarcação.

O que nós denominamos Embarcação, no sentido etimológico, é o quê?

É algo que se desloca.

Então, ao nível da Consciência Unificada e ao nível do que existe em suas Dimensões, há alguma diferença entre MIGUEL e o Sol.

Ambos são Embarcações.

E, eu mesmo, eu sou uma Embarcação.

E isso não é uma invenção da imaginação.

É a estrita Verdade.

A estrela que vem é uma Embarcação já que é inteligente.

É, simplesmente, a visão da Terra que está ligada a esta falsificação que os fez crer que o que vocês veem é a realidade.

O que vocês veem não é a realidade já que vocês estão confinados em um negativo.

O que vocês veem, que lhes parece negro, para nós, não é negro.

É a Luz.

É como o palco de um teatro.

É um palco já que, quando nós lhes dizemos que tudo está em vocês, nós não brincamos.



Vocês, vocês veem alguma coisa no exterior, mas este exterior não existe.

É isso que vocês têm dificuldade de viver.

Tudo está no Interior do que vocês são.

Tudo o que está no exterior é apenas uma projeção.

É um palco de teatro.

Então, é claro, quando vocês estão na consciência da personalidade, a ciência vai demonstrar que o sol está a tal temperatura, que há
reações nucleares no sol, mas todos aqueles que percorrem o Sol sabem bem que isso não é verdadeiro.

É justamente o fato de estar confinado sobre a Terra que cria esta Ilusão.

Nas outras Dimensões (por exemplo, nas Dimensões intraterrestres), não há Luz que vem de um ponto.

A Luz está por toda parte.

Lembrem-se de que (como lhes disseram alguns Anciãos e alguns Arcanjos) vocês têm o hábito de funcionar estando localizados em
um corpo e em um tempo.

Quando vocês estão em multidimensional, vocês não estão, nem localizados em um corpo, nem localizados em um tempo.

Vocês não podem aplicar o que vocês veem com seus olhos e o que vocês compreendem com seu cérebro, no que acontece do outro
lado.

Isso estritamente nada tem a ver.

Então, é claro, no astral, no antigo tempo, quando se deixava esse corpo para morrer, permanecia-se no astral.

Simplesmente, havia uma diferença de densidade.

Via-se, sempre, uma luz no exterior, via-se Anjos, via-se membros da família.

Havia casas, havia lindas paisagens, mas estavam calcadas no que existia sobre a Terra.

Mas tudo isso não existe.

Pergunta: a modificação da Consciência, ligada à primeira estrela, vai favorecer a Passagem na Unidade?

Ela irá desencadear o ‘choque da humanidade’ e, portanto, a Passagem na Unidade, para alguns.

Pergunta: qual é a relação entre a chegada desta estrela e a data de 26 de setembro que foi anunciada
como o fechamento da Porta KI-RIS-TI?

É a mesma coisa.

Quando o Cristo estiver aí, não haverá mais necessidade de Porta.

Quando tudo se torna a Luz Branca, a Porta não tem mais razão de ser.

O que são as Portas?

Isso foi explicado em diferentes intervenções que vocês tiveram, desde pouco mais de um mês.

As Portas são estruturas para enganchar o Corpo de Estado de Ser.

Elas são estruturas de conexão interdimensional.

É o Desdobramento da Luz das Estrelas em um corpo biológico.

É a finalização do Corpo de Estado de Ser, a reconstrução do Corpo de Estado de Ser.

Vocês sentem as Portas porque elas estão prestes a entrar em ação, para aqueles que as sentem.

Mas, uma vez que vocês estão nesta Dimensão (estando aqui ou não estando mais aqui, isso eu não sei), vocês não sentem mais as
Portas já que vocês se tornaram essas Portas.

Tendo se tornado, vocês mesmos, a Luz, não há mais razão de distinguir entre o que é esta Dimensão e a Dimensão da Unidade.

Quando alguma coisa se mexe, quando vocês mexem algo, vocês o mexem sem ali pensar, parece-me.

Há mesmo automatismos, isso se chama.

Então, todas essas Vibrações novas (OD, ER, IM, IS, AL, as Coroas Radiantes) são a restituição do seu Estado de Ser.

São potenciais espirituais, que haviam sido retirados, que retornam.

Então, é normal que, retornando, isso se manifeste de novo à Consciência, não é?



Mas, uma vez instalados, e que vocês se tornam isso, não há mais razão de sentir, como tal.

Quando vocês mexem um braço, vocês não têm necessidade de dizer que vocês sentem os ossos do braço que mexem.

O movimento se faz, não é?

É a mesma coisa para o Corpo de Estado de Ser.

Pergunta: quando as Portas são ativadas, as sensações devem ser fortes ou bem elas podem ser, também,
fracas?

Nem um, nem outro, mas o marcador essencial é sempre, e isso permanecerá sempre a mesma coisa.

Vocês estão da Alegria ou vocês estão no medo.

Pergunta: o ponto VISÃO, que havia sido falsificado e que, agora, foi redirecionado, poderia nos permitir
ver as outras Dimensões?

É exatamente o que está prestes a acontecer para aqueles que estão abertos: a abertura do canal de comunicação com Maria (do lado
esquerdo), a percepção Vibratória dos outros planos.

É um conjunto de coisas.

Para outros, é a Visão Etérea, etc., etc., a Visão das Partículas Adamantinas.

Pergunta: os pequenos pontos que se deslocam rapidamente são Partículas Adamantinas?

Sim, totalmente.

É exatamente isso e elas são cada vez mais numerosas, cada vez mais rápidas, se vocês bem observaram.

E, a um dado momento, o céu irá tornar-se assim e, vocês mesmos, irão tornar-se assim.

Pergunta: quando se é confrontado a um lugar que faz descer as Vibrações, o Abandonar-se à Luz, é para
continuar, por exemplo, a viver nesse lugar?

Como foi dito, vocês estão aí onde vocês estão.

Se vocês acreditam que vocês dependem de uma circunstância exterior para alcançar a Unidade, vocês não estão prontos para
encontrar um bom lugar.

Não há outro lugar que vocês mesmos.

É ainda uma visão muito dual querer se pôr em tal lugar.

As Partículas Adamantinas estão em número, hoje, muito importante, em relação a dois anos atrás, mais de dois anos (no momento em
que o Arcanjo Anael começou e exprimiu esta noção de Abandono, que é diferente do ‘soltar’, hein).

Hoje, isso não quer dizer mais nada.

Onde vocês estiverem é o bom lugar porque o único lugar para viver a Unidade é dentro, não é fora.

Enquanto seu olhar se coloca em sua pequena vida, no que vocês irão comer, no vizinho, no local aonde vocês devem estar, é tempo
perdido para estar dentro.

A Vibração apenas pode nascer no Interior de si.

Pergunta: em um contexto que faz descer as Vibrações, arrisca-se perder esta capacidade para conectar a
Unidade?

A Unidade apenas se conecta pelo Abandono à Luz, no Interior de si.

Estejam na prisão, estejam com a notícia da morte, nada mudará.

É uma ilusão acreditar nisso.

Era possível há dois anos, porque há dois, três anos, muitos seres humanos vivenciaram Impulsos para mudar certas coisas,
justamente para criar condições propícias para viver isso.

Mas, hoje, a Luz está por toda parte.

Coloquem-se, mais, a questão (se vocês não o vivem) de porque vocês, vocês não o vivem e não culpam nem o lugar, nem o marido,
nem a mulher, nem os pais, nem os filhos.

Isso não está mais de pé, essas explicações.

A quantidade de Luz Adamantina, da Unidade, que se verte sobre a Terra, é enorme.

Então, ela está aí, por toda parte.



Agora, é claro, os seres que não estão abertos ao nível dos chakras superiores, o que é que está aberto?

São os chakras inferiores.

Isso explica tudo o que vocês veem sobre a Terra e, ainda uma vez, nós sempre dissemos que a Luz não está aí por nada.

Enquanto vocês creem que vocês dependem do que vocês irão beber, da vela que vocês irão acender, da oração que vocês irão fazer,
da cor da roupa que vocês irão usar, vocês afastam-se, consideravelmente, da Unidade.

Isso são pretextos porque, nesse caso, se vocês não a vivem, vocês irão dizer: “é porque eu não tenho um bom marido”, “é porque eu
não tenho oportunidade”.

Isso não existe.

Isso não é verdadeiro,

São justificativas falsas.

Então, obviamente que é mais agradável viver a Unidade em circunstâncias agradáveis.

Mas, se vocês estão na Unidade, as circunstâncias irão se tornar, necessariamente, agradáveis, porque elas não dependem de sua
vontade de querer mudar tal coisa ou tal coisa.

Mas a Inteligência da Luz vai agir em vocês.

Como isso se chamava nos tempos antigos?

A Divina Providência.

Viver a Unidade é extrair-se se toda projeção.

É extrair-se de sua própria vida, agora, enquanto estando aqui (vivos, presentes neste corpo), mas dar a cambalhota e fazer a
Reversão da Consciência, compreendam que vocês não são isso.

Portanto, se vocês começam de novo a querer mudar de lugar, querer mudar um alimento, querer mudar de marido, de mulher, de local,
vocês não compreenderam o que é para viver.

Vocês mantêm, formalmente, uma Ilusão.

Eu não teria falado assim há dois anos.

Hoje, as condições não são as mesmas.

Hoje, vocês têm seres humanos que vivem esta transformação: eles nada procuraram e da noite para o dia, eles encontraram-se em
estados Vibratórios extravagantes.

Eles têm o Coração em Fogo, eles têm a cabeça em Fogo, eles subiram a Kundalini, eles nem mesmo sabem o que é isso.

Eles jamais escutaram o que foi dito e eles o vivem.

Como vocês explicam?

Eles são, simplesmente, mais humildes e mais simples.

É tão simples assim, mesmo se eles não o saibam.

Há muitos seres humanos que estão muito mais próximos do Coração do que aqueles que buscam a Luz.

Isso é, talvez, mais difícil de dizer, mas é a estrita Verdade.

E isso sempre foi assim, em todas as épocas.

Há seres que viveram o Despertar e que nada procuraram.

Eles não tiveram mais oportunidade do que outro.

Simplesmente, eles estavam, em suas Vibrações, mais próximos de viver isso e eles o vivenciaram.

Um Amigo é o exemplo.

Gemma Galgani contou-lhes, Hildegarda de Bingen também (ela, porque ela tinha inclinação).

Mas, por exemplo, Um Amigo, e outros Anciãos, vivenciaram isso assim: por uma varinha mágica, por assim dizer, visto externamente.

Ou, outros, vão viver depois de uma crise existencial monumental.

A perda de um ente querido, que é o estresse mais importante, vai abrir para a Luz.

Cada um é diferente.

Mas compreendam por aí o que eu quero dizer.



Mas compreendam por aí o que eu quero dizer.

Nesses tempos específicos, que são agora (eu disse desde o mês de abril que isso é agora), há mais circunstâncias exteriores que
são propícias.

Há apenas circunstâncias Interiores que os aproximam ou que os afastam da Unidade, e não há meio de sair.

Enquanto vocês não colocarem isso na sua cabeça e no seu Coração, vocês não penetrarão o Reino dos Céus, mesmo se vocês
batam as mãos e os pés.

Foi-lhes dito que está no Interior de vocês, quando lhes falamos de Consciência e de Vibração.

Então, a Vibração, ainda uma vez, pode exprimir-se por um calor, por um peso, pelo que vocês queiram, mas é algo que é vivenciado e
sentido.

Sem isso, o que isso quer dizer?

Isso acontece na cabeça.

Quando Ma Ananda Moyi, quando Gemma, falaram-lhes desta consumação pelo Fogo do Amor, vocês acreditam que isso ocorre em
sua cabeça?

Quando Teresa disse que ela viveu alguma coisa, mas que é uma dor terrível (em sua vida, hein), vocês acreditam que ela inventou
sofrimentos e que este sofrimento colocou-a em contato com o aspecto o mais extraordinário do Amor de Cristo?

É a estrita Verdade.

É preciso, sempre, diferenciar o que vocês pensam, com sua cabeça (o que vocês creem com sua cabeça), do que vocês vivem,
realmente.

Sem isso, como vocês querem ser honestos com vocês mesmos?

Eu sequer falo de Transparência.

Vocês não podem se enganar e vocês não podem enganar a Luz.

Portanto, vocês apenas têm uma coisa a fazer: Abandonar-se à Luz.

Pergunta: como se desidentificar dessas emoções, que são freios para o Abandono à Luz?

O que é a emoção?

A emoção é característica da vida em meio à personalidade, já que toda a vida da personalidade baseia-se no desejo, na atração e na
repulsão, no bem, no mal.

A emoção inscreve-se aí dentro.

Se vocês estão estabilizados no Coração, se vocês vivem o Coração, não há qualquer razão para que uma emoção os domine.

Se vocês sentem emoções, significa que vocês oscilam: vocês jogam iôiô entre o corpo de desejo e o corpo do Coração.

Se vocês sentem emoções, apenas reflete isso.

No Coração não há mais emoções.

Então, basta estar no Coração.

Todo o trabalho espiritual (em minha vida, em todas as tradições) sempre foi fazer um trabalho que os elevasse acima das Vibrações,
ou seja, acima do corpo de desejo.

Então, vocês não irão me perguntar, neste período final da humanidade, como, ainda, sair das emoções.

Se vocês estão na emoção, significa que vocês vivem o corpo de desejo, qualquer que seja a emoção.

É um ou outro.

Eu lhes disse.

Cada vez mais, não há mais possibilidade de estar sentados em duas cadeiras: vocês estão em uma cadeira ou vocês estão na outra.

Se vocês ainda jogam iôiô assim, vocês irão correr o risco de cair no chão, ou seja, de não mais poder sentar-se, realmente, em uma
cadeira.

Portanto, é preciso, agora, firmar-se no Coração, isto é, parar com as emoções (de repente eu estou no Coração, de repente eu estou
na emoção).

Sem isso, isso vai realmente pregar-lhes peças no momento em que a Luz invadir, de verdade, este mundo.

O que vocês irão fazer naquele momento?

A característica, aliás, do Abandono à Luz (antes, há dois anos, como agora), é, justamente, não mais manifestar emoção.



Vocês não podem se Abandonar à Luz se existe uma emoção.

A emoção mantém o corpo de desejo e os aprisiona na personalidade.

Então, eu não sei.

Sirvam-se do que lhes foi dado: da respiração, da ativação das Portas, das Estrelas, das Trilhas, do Yoga da Unidade, eu não sei.

Foi completo o que lhes foi dado (ndr: ver “Protocolos a praticar”) ().

Lembrem-se de que o Coração não é uma emoção.

É um ‘estado’.

De que a Alegria, que nós falamos, não é uma emoção.

De que o Samadhi não é uma emoção.

É um mecanismo Interior e não voltado para o exterior.

Portanto, enquanto vocês estiverem voltados para o exterior (o que é próprio da emoção, da projeção, do desejo, do mental), vocês
não podem estar voltados para o Interior.

É o encanamento.

É muito simples.

Vocês já viram, em um cano, passar uma água em um sentido e outra no outro sentido?

É preciso, realmente, agora, olharem-se, vocês mesmos, tal como vocês são.

Não vale a pena ser autocomplacente.

Vocês não podem mais mentir para vocês.

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

Então, para reforçar o que lhes disse o Arcanjo Anael (e o que nós lhes dissemos, todo dia, um pouco mais), coloquem-se no Aqui e
Agora (como disse o Arcanjo: Hic e Nunc).

Se vocês estão no Hic e Nunc, totalmente no instante, a Luz Adamantina penetra.

Vocês não têm necessidade de exprimir um desejo.

Vocês não têm necessidade de ter medo.

Vocês não têm necessidade de concentrar-se.

Estejam descontraídos e, quanto mais vocês estiverem descontraídos, mais vocês perceberão, em vocês, esse Fogo que entra, em
vocês, porque, em breve, esse Fogo tornar-se-á perceptível para todo mundo.

Mas, o Fogo, ele é perceptível por todo mundo, mas ele deve entrar, e ele entrará, aí onde está aberto, não aí onde está fechado.

Portanto, é melhor que ele entre pelo alto (pelo Coração), mas não por baixo (exceto, talvez, pela Kundalini, mas, isso, é para as
pessoas que já abriram, talvez, uma outra Lareira, particularmente a da cabeça).

Mas não tenham qualquer medo, nem, também, qualquer expectativa.

A Luz, nós sempre lhes dissemos, ela age por si só.

O que é que vocês querem fazer?

Vocês entraram em um processo que se refere ao conjunto deste sistema solar e não à sua pequena vida.

É toda a vida que muda.

É toda a vida que ascensiona, em uma gama de frequências.

Agora, se vocês querem permanecer apegados ao seu pequeno corpo, ao seu pequeno conforto, à sua família, vivam o que vocês têm
a viver.

Agora, vocês não têm que estar ansiosos já que, de todo modo, mesmo se vocês nada vivem, vocês irão aí onde vocês devem ir.

Portanto, com o que vocês se preocupam?

Lembrem-se (eu os remeti a isso que dizia Sri Aurobindo) das cinco etapas do choque.

Então, vocês poderão negociar enquanto vocês desejam, hein.

Mas, aí, agora, não é mais tempo de negociar o que quer que seja.

É tempo de viver o que é para viver e o que vocês vivem é, exatamente, o que vocês devem aguardar para viver.



É tempo de viver o que é para viver e o que vocês vivem é, exatamente, o que vocês devem aguardar para viver.

De qualquer modo, olhem o que eu dizia dos seres que vivem esse Fogo sem mesmo saber que isso se chama chakras, sem mesmo
saber que isso se chama planos multidimensionais: no entanto, eles o vivem.

E depois, vocês pedalam, pedalam e esperam viver alguma coisa que não se vive.

O que é que eu posso dizer-lhes?

Isso é sua Vibração.

Portanto, a partir desse momento, que seja um caso ou outro, aceitem o que vocês vivem.

De toda forma, não há outra possibilidade do que aceitar o que vocês vivem.

Vocês me explicam como pode ser de outro modo, que isso seja na Unidade ou na Dualidade, aliás.

Portanto, a partir do momento em que vocês tenham compreendido esta equação, esta noção de, como dizer, inexorabilidade, o que é
que vocês querem fazer?

É como se eu dissesse: “esta noite, o sol vai se deitar”, e vocês me dissessem: “não, não, eu não quero que ele se deite”.

Ele vai se deitar de qualquer maneira, isso eu lhes asseguro.

Portanto, se nós lhes dizemos que a Luz chega, na totalidade: ela chega, na totalidade.

O que é que vocês ali podem e o que é que nós ali podemos?

Vocês estão, muito exatamente, no lugar correto, no Interior de vocês, como no exterior de vocês.

Há apenas que aquiescer (seja o que for que vocês vivam) e tudo acontecerá bem.

Sobretudo, lembrem-se de que vocês estão em uma região da Terra [França], em todo caso, relativamente feliz, não?

Em uma região onde, em relação a outros povos atualmente, vocês estão, de qualquer modo, em certa opulência, não?

Vocês não estão em países que submergiram completamente nas águas.

Vocês não têm vulcão ao lado de vocês.

O que quer que vocês vivam, vivam-no.

Eu lhes transmito todas minhas Bênçãos, todo meu Amor e eu lhes digo e lhes desejo, sobretudo, uma muito boa noite.

Portem-se bem.

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1198
14 de setembro de 2011 (Publicado em 16 de setembro de 2011)
Tradução para o português: Zulma Peixinho
via: http://portaldosanjos.ning.com
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http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito, inicialmente, todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Eu os escuto com todo o meu Amor, é claro.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que pode ser a vida em 3D Unificada?

Querida Amiga, com grande prazer, mas você deve saber, agora, que a vida de um Arcturiano, em 3D
Unificada, nada tem a ver com a vida de um Vegaliano, nada tem a ver com a vida de um Pleiadiano, etc., etc..

Como dizer?
Quaisquer que sejam os costumes (vamos chamar isso assim) ou os mecanismos de vida que estão

presentes, evidentemente, isso é diferente dependendo da própria estrutura dos mundos.
Isso, eu não posso detalhar, é extremamente complexo.

Mas, eu vou lhes dar um breve panorama, se vocês o desejarem.
Primeiramente, não há tempo.

Em segundo lugar, não há patrões.
Depois, não há marido e mulher.

Depois, não há, sobretudo, família.
Depois, não há regras e não há eleição, tampouco.

São os Anciãos que, pela maturidade (e pelo amadurecimento), naturalmente, é que vão tentar ajudar e, não,
governar ou dirigir o que quer que seja.

Nos Mundos Unificados, não há obrigação de ir trabalhar, não há obrigação de acordar cedo porque não há dia
e não há noite.

A Luz é a mesma, o tempo todo.
O corpo não é a única possibilidade de Vibração da Consciência, isso quer dizer que, mesmo se a Consciência

está, ainda, dependente de um corpo, ela está, também, acessível, de algum modo (esta Consciência), às
influências da Luz.

A Luz não está mais escondida, ela não está mais falsificada, ela não está mais sobre um eixo de
desdobramento da Luz.

Portanto, as condições de vida, elas são perfeitamente normais.
Eu disse, também, eu creio, que não há mais predação, não há mais chefe para vocês.

O.M. Aïvanhov - 24 de setembro de 2011
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Vocês são o seu próprio chefe.
Não há sofrimento e, sobretudo, não há doença.

A doença é específica dos mundos em carbono dissociados.
Não há qualquer motivo para que as células em estrutura de carbono, estando conectadas a A FONTE, sejam

acometidas de qualquer enfermidade ou doença.
Eu estou prestes a vender-lhes a 3D Unificada, é claro, hein?!

A única restrição é que (como eu disse) vocês são dependentes, ainda, de um corpo em carbono porque há
uma série de apegos que foram veiculados, nos últimos instantes da Terra, em meio à Consciência, que faz

com que não possa, pelo mecanismo de medo, deixar o seu corpo para aceder a outro corpo.
Há ainda medos antigos, memórias antigas, mesmo se tudo foi apagado (na alma, mas não na personalidade),

fazendo com que a Alma não possa se revelar, inteiramente, no Espírito.
É preciso não esquecer que há povos que estão em 3D Unificada, mas totalmente livres.

A 3D Unificada do homem é um pouco particular.
E, também, será preciso encontrar um novo domicílio porque a Terra, ela não estará mais em 3D.

Portanto, não são vocês que partem, é a Terra.
Isso, eu já disse.

Eis o que eu posso dizer sobre a 3D Unificada.
Tudo o que vocês conhecem, todas as leis da encarnação, aqui, sobre esta Terra, tudo o que está inscrito no
seu DNA, o que vocês chamam de relacionamentos, os laços e as afeições, as emoções, o mental, tudo isso

não existe mais, na 3D Unificada, por completo.
Há, simplesmente, alguns aborrecimentos, alguns pesos, que existem, fazendo com que a Alma ainda exista e

que esta Alma seja portadora de algumas Vibrações que é preciso, pouco a pouco, por uma espécie de
reeducação à Luz, eliminar progressivamente, mas, sem estresse, sem restrição de tempo.

***

Pergunta: quais serão as modalidades de Passagem da 3D Unificada a outras Dimensões?

Isso se fará muito naturalmente quando a Alma for, totalmente, revelada na esfera do Espírito.
Lembrem-se de que jamais haverá interrupção da Consciência.

Naquele momento, muito naturalmente, o Espírito (o Corpo de Estado de Ser, a Consciência pura) decide viver,
novamente, liberado de todo entrave e não fica mais limitado, de maneira alguma.

Uma coisa é estar limitado.
Outra coisa é estar limitado, confinado e aprisionado.

E outra coisa é estar limitado e ver a Luz, vivê-la, do que estar limitado e cortado da Luz.
É toda a diferença entre o que nós denominamos (e o que vocês denominam) 3D dissociada (que é uma

aberração da natureza) e a 3D Unificada, que não é uma aberração da natureza.

***

Pergunta: quanto tempo levará a Passagem da 3D dissociada até o seu destino?

Isso está em andamento, agora (como eu disse), desde o mês de abril.
Simplesmente, alguns estão mais adiantados e outros um pouco menos.

Há retardatários e depois, há quem tenha saltado de classe.
Eu quero dizer, assim, que há seres que acedem, agora, na totalidade, ao seu Estado de Ser ou ao

seu Samadhi.
Aqueles, estejam aqui ou em outros lugares, isso estritamente nada muda.

É apenas o olhar exterior que quer saber que dia isso irá acontecer, quanto tempo isso vai durar.
No início das minhas intervenções neste canal (em 2005 / 2006), nós não sabíamos, nós mesmos, quanto

tempo levaria essa passagem.
Nesse meio tempo, houve as Núpcias Celestes (ndr: as 12 Etapas, desenvolvidas pelo Arcanjo Miguel, entre

25 de abril de 2009 e 12 de julho de 2009) (*).
Nesse meio tempo, houve um Despertar da Consciência da humanidade, não de toda a humanidade, é claro,

mas o suficiente de almas que se voltaram para o Espírito a fim de induzir, de algum modo, uma dinâmica
Vibratória perfeitamente excepcional, já que a Merkabah Interdimensional coletiva foi realizada desde quase

um ano (dentro de alguns dias, isso completará um ano).
Isso quer dizer o quê?

Que muitas coisas mudaram e cada dia ganho foi um dia ganho sobre todas as coisas, não muito agradáveis,
que podiam resultar desse tempo de Passagem.



que podiam resultar desse tempo de Passagem.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o tempo da Passagem está, agora, extremamente reduzido e isso é tanto melhor para
vocês.

Mas, se nós tomamos o exemplo de alguém que morre e que se encontra em seu Corpo Etéreo e astral: se ele
se recusar ver-se morto, ele vai continuar a sua vida, normalmente, nas esferas astrais.

O problema, como vocês sabem, é que essas esferas astrais, coletivas, não existem mais.
Portanto, não há possibilidade de manter uma série de mecanismos de funcionamento, correspondente ao

mundo físico, tal como vocês o conhecem.
Então, no momento dessa morte, os seres (que morreram desde alguns anos), encontram-se frente a algo

profundamente diferente do que era o habitual, se pudermos dizer, em meio a esta matriz.
Então, o tempo da Passagem começou no mês de abril.

E cada dia que vocês ganham, desde o final de setembro, é um dia ganho sobre o quê?
Sobre esse famoso ‘choque da humanidade’ e essa famosa Passagem que é, obviamente, inerente a cada um

de vocês.
Mas, é claro, é mais fácil realizar essa Passagem se aqueles que foram chamados (por MIGUEL, por ANAEL)

de “Semeadores da Luz”, de “Ancoradores da Luz”, estiverem em maior número, porque eles permitem, sem o
conhecimento do seu próprio acordo, difundir esta Luz e ancorar a Luz, sobre a Terra.

Quanto mais a Luz for ancorada (quanto mais ela se concretiza, de algum modo), mais fica fácil, para a
Consciência do ser humano, sair da sua Dimensão, denominada efêmera, ou seja, da sua condição limitada, de

qualquer ‘riquiqui’, de qualquer susto, no interior desse corpo.
Então, foi esse tempo que transcorreu este ano (para vocês, em todo o caso, nesta parte do mundo), sem
inconveniente considerável mesmo se, obviamente, as mortes, os sofrimentos, as doenças, os problemas

econômicos, os problemas de personalidades, os problemas financeiros, forem incomensuravelmente mais
ampliados em outras regiões do mundo.

Mas, o tempo que vocês ganharam, em termos lineares do tempo temporal desta Dimensão, é já enorme.
Agora, quanto tempo isso vai levar?

Vocês estarão instalados muito em breve.
As únicas referências de tempo que vocês têm são aquelas que eu lhes dei no mês de abril, dizendo a vocês:

“é agora”.
Então, é claro, aquele que nada vive, vai dizer: “qual agora, já que para mim, nada acontece?”.

Ele tem razão.
Para ele, nada acontece e, então, para ele, nada se passa, então nada mais irá passar, ele será impactado no

momento em que a totalidade da Luz verter-se em todos os mínimos recantos (para empregar essa linguagem)
do conjunto deste planeta, do conjunto das personalidades, do conjunto das almas e do conjunto dos

Fantoches, também.
Então, isso vai levar um tempo relativamente curto e que, quanto mais vocês avançarem, mais ele será curto e

mais ele será instantâneo.
Portanto, é preciso render Graças em relação a isso.

Mas, eu os lembro de que vocês estão, aqui, na França e que, em outros países, não se pode dizer a mesma
coisa, não é.

***

Pergunta: é graças às suas intervenções que o que acontece nos Céus é visível sobre a Terra?

É graças a vocês todos.
É graças, evidentemente, à nossa Presença ao redor do Sol desde já vários anos, mas é, também, ao trabalho

da Terra.
Ao trabalho da Consciência.

Ao seu trabalho.
E depois há, também, como vocês sabem, os eventos astronômicos extremamente específicos que respeitam

os ritmos, os ciclos.
Há uma concordância e uma convergência de uma série de elementos.

Há, ao mesmo tempo, vocês, enquanto seres humanos que têm acompanhado, de alguma forma, este
Desdobramento e esta Revelação da Luz.

Há, logicamente, a própria Terra.
Há os ciclos astronômicos.

Há os Intervenientes de Outros Planos que estão apressados.
Mas, como vocês sabem (como nós lhes dissemos desde o início), são vocês que podem dar o último passo

porque a Luz, Ela apenas pode propor.
A partir no momento em que a Luz quisesse impor alguma coisa, ele iria se tornar, ela mesma, “Dual”, ou seja,



ela iria perder a sua Inteligência e iria se tornar submissa às leis deste mundo.
É assim que ocorreu o confinamento.

Portanto, é claro, o restabelecimento da Unidade é um processo que é estabelecido em centenas de milhares
de anos e que necessita da ajuda (digamos isso assim) de um conjunto de elementos que vão todos, de

alguma maneira, ao mesmo objetivo que é o retorno da Unidade.
Então, que isso seja a Irradiação de Alcyone (do Sol Central), que isso seja a Irradiação do Ultravioleta (de

MIGUEL e do Sol), que isso seja a Irradiação do Espírito Santo (a Irradiação que vem de Sirius), que isso seja,
agora, a Irradiação (desde a Liberação da Terra) no Núcleo Cristalino da Terra, que isso seja a irradiação da

Consciência do ser humano que se descobre em meio ao Si, tudo isso, se vocês quiserem, corresponde aos
ciclos.

Esses ciclos são conhecidos já que eles são (para esta Terra, em todo caso) sempre ciclos que perfazem
52.000 anos, digamos.

E como vocês sabem, houve seis e este é o último, ou seja, o que fez com que a Terra, as Consciências
humanas como as Consciências Unitárias, assim como os movimentos astronômicos, chegassem a

restabelecer, de algum modo, a Unidade, ou seja, colocassem fim ao isolamento e isso não é feito facilmente.
Retenham esta frase mestre: “quando a Luz entra na Dualidade e quando há bastante de Dualidade, a Luz

encontra-se confinada e falsificada”.
É exatamente o que acontece sobre esta Terra.

O confinamento de um sistema é extremamente simples, mas, para devolver a Liberdade ao que está
confinado, é outro, como dizer, jogo de bola, porque a Consciência perde a noção da sua conexão com A

FONTE.
Há, primeiramente, uma vaga lembrança, a tal ponto que hoje, vocês têm seres humanos, sobre a Terra, que

são persuadidos de que a vida começa com o nascimento e desaparece com a morte, completamente.
Então, eles são persuadidos de que, a Consciência, é algo de efêmero, não é.

Portanto, vocês veem até onde leva o confinamento: à própria negação da Luz, à negação, até mesmo, da
Inteligência da Luz.

Então, restabelecer a Luz, em meio à Dualidade, não se faz por um toque de varinha mágica.
É um processo de alquimia, extremamente sutil, já que em nenhum momento uma Consciência, Portadora da
Luz Unitária (ou uma Consciência que encontra a Unidade, em meio à encarnação ou na própria Luz, em um

dos seus tríplices componentes) deve destrancar alguma coisa sem “ser preso” (isto é, atração) pela
falsificação da Luz que é um princípio eletromagnético muito simples.

Portanto, é claro que tudo foi útil: a sua presença, a nossa Presença, a Terra, as irradiações diversas e
variadas, outros sistemas solares também e seres que conheceram os princípios de confinamento, sobre esta

Terra e em outros lugares.

***

Pergunta: o que fazer para informar a humanidade que existem outras Dimensões?

Informar não é transformar.
Vocês podem conceber um modelo teórico (e, como isso foi, aliás, realizado por muitos matemáticos deste

planeta) da existência de outras Dimensões, mas saber que há outras Dimensões não lhes dá acesso às outras
Dimensões.

Então, saber de nada serve.
É uma atividade mental.

Por mais que vocês informarem o que vocês desejam, por mais que vocês demonstrarem (pelo seu
comportamento, pela ciência, pelo espiritual) que a Unidade é um estado, vocês jamais farão mudar a opinião

das pessoas.
A informação não é uma transformação.

Então, é ainda a ‘vontade de bem’.
Contentem-se em estar na Vibração da Unidade e a Luz, pela sua Inteligência, fará o que é para fazer.
Vocês, vocês estritamente nada podem fazer senão Ser, vocês mesmos, esta Luz e se instalar, vocês

mesmos, nos Quatro Pilares do Coração (ndr: os 4 Pilares desenvolvidos na semana de 11 a 17 de setembro,
por diferentes Intervenientes e contidos no protocolo) (**).

Agora, terminaram os ‘blablas’.
Terminaram os ‘querer ver’, a longo prazo, como vai mudar a humanidade.

Tudo isso foi realizado pelas Núpcias Celestes.
Os tempos ultra reduzidos, que vocês vivem, demandam a urgência da Luz, em vocês, ou seja, tornem-se

transparentes e todo o resto far-se-á de maneira natural.
Isso foi desenvolvido longamente pelo Arcanjo JOFIEL: enquanto vocês creem dominar, através das Leis da

Alma, através de um conhecimento (mesmo esotérico), isso não é suficiente para encontrar a Unidade.
Sem isso, isso seria conhecido.



Vocês seriam os três quartos da Terra na Unidade, porque tiveram conhecimentos, mas, será que vocês
sairiam, no entanto, do confinamento, quaisquer que sejam esses conhecimentos (científicos, tecnológicos,

espirituais) ou as Leis da Alma?
De jeito nenhum.

Todas essas leis, que são as leis da matéria, apenas fazem confiná-los na matéria.
A um dado momento (e vocês estão nesse momento), é preciso parar de querer informar o Pedro, o Paulo, o

Tiago.
A humanidade vive o que ela tem para viver.

A humanidade está em vocês.
Ela não está no exterior.

Portanto, estejam no Amor, na Vibração do Amor, na Alegria do Amor, na Paz do Amor, no Si e tudo irá se
realizar, para vocês, como para o conjunto da humanidade.

CRISTO lhes disse: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.
Agora, o que vocês têm que seguir é vocês mesmos, ou seja, a Luz, a Transparência, a Infância, a Humildade,

a Simplicidade, no Aqui e Agora, na Ética, na Integridade.
Toda ‘vontade de bem’, linear, a ação da personalidade, é louvável.

Ela é louvável em que plano?
No plano da personalidade.

As leis do Espírito não são as leis da personalidade.
As leis espirituais não são as leis da alma.

As leis da matéria, as leis morais, o próprio serviço (no sentido em que se entende enquanto ser humano), nada
têm a ver com o Serviço no sentido do Espírito.

Isso é mesmo diametralmente oposto.
Muitos seres humanos inverteram as coisas.

Eles imaginam técnicas que vão levá-los a viver alguma coisa, mas o Despertar é uma transformação radical da
Consciência.

Hoje, nesses tempos (como lhes disse Um Amigo), isso se ativa, mas ativar-se não quer dizer que é preciso
querer informar a humanidade.

Aliás, se vocês vissem alguém que está confinado em uma lógica de 3ª Dimensão, na qual ele está muito bem,
tudo vai muito bem para ele.

Então, por que vocês querem levar, a alguém que não quer nada saber, alguma coisa?
Vocês irão perturbar o livre arbítrio dele, muito simplesmente.

Não há nada pior do que aquilo que é chamado de ‘vontade de bem’, ou seja, querer, a todo preço, ajudar o
outro, contra a vontade dele.

Esta é a melhor maneira de estar longe do resultado desejado.
Vocês não são responsáveis por ninguém, mas vocês são todos Um.

Portanto, informar sobre as Dimensões, nada quer dizer.
Aqueles, eles irão aguardar o momento da Revelação final da Luz, e pronto, ou seja, o momento em que tudo o

que é Ilusão irá desaparecer, na totalidade.

***

Pergunta: qual a influência atual do cometa Elenin?

Todo cometa é a encarnação de um princípio espiritual, sem qualquer exceção.
Um cometa é um Ser que vem dos Multiversos e que é multidimensional.

Vocês, o que vocês veem, que vocês chamam de cometa (com a cauda, o prolongamento), o que vocês veem
com os olhos da 3D, nada tem a ver com a Verdade do que é tal Ser.

Alguns cometas, como vocês sabem, penetram no Sol.
Vocês, vocês veem caudas de gelo sujo, caudas de pedregulhos (mais ou menos grande) que arrastam coisas

sobre o Sol, mas, o que vocês não percebem (porque vocês ainda não têm a Visão Etérea total e a Visão do
Coração), é que todo cometa é um Ser espiritual, do mesmo modo que Gaia é um Ser espiritual.

Não é simplesmente um local onde se coloca os seus pés, onde se vive e onde se morre.
É uma Consciência.

Elenin é um cometa, também.
Então, é uma Consciência superior.
Lembrem-se do que disse MARIA.

Ela lhes disse: “a estrela que anuncia a estrela”.
Mas será que Ela lhes disse que isso se chamava Elenin?



Há uma abundância de cometas que passam no céu, neste momento, e, muito em breve, sobre a Terra.
Mas lembrem-se: o cometa é um Ser espiritual.

Alguns são visíveis aos seus olhos e, no entanto, eles são observados pelos seus telescópios.
Eles têm um efeito muito, muito mais atenuado do que aqueles que são visíveis aos olhos (sem qualquer

artifício tecnológico) porque, aí, a mensagem é muito clara.
O cometa induz, de maneira visível (quando ele é visível), uma mudança de estado.

Não é por nada se, em todas as épocas, em todas as astrologias e em todos os povos, havia medo de
cometas porque isso está inscrito, em uma memória arcaica, o fato de que um cometa que se vê, vem

transformar o equilíbrio do céu.
E, neste caso, um cometa (Elenin ou outro), aquele será visível (pouco importa, nós temos um estoque

inesgotável de cometas e que podem ir muito rápido).
Os Seres espirituais são, efetivamente, inesgotáveis.

Portanto, há um dado momento em que vocês irão ver, pelos seus olhos.
Agora, há os espertinhos que já fizeram a relação formal entre os cometas e os acontecimentos que se

desenrolam sobre a Terra, do mesmo modo que vocês têm os sabichões que sabem, pertinentemente, que o
que acontece sobre o Sol, acontece no humor da humanidade porque é a mesma coisa.

Há uma conexão e um imediatismo total entre os movimentos dos planetas, os movimentos de humor do Sol,
da Terra e do ser humano.

Então, efetivamente, isso foi denominado a Porta Estreita.
Não é por acaso.

São gargalos onde o conjunto de uma série de eventos converge e é simultâneo (tanto os cometas como o
Sol, como os planetas, como o que vem das profundezas do Sistema Solar), através das irradiações que lhes

são desconhecidas.
Vocês estão plenamente dentro e eu o disse, já, desde o mês de abril.

Portanto, este cometa Elenin, ele tem um papel.
Mas é preciso que o cometa seja visível porque, quando vocês falam de ‘a estrela que anuncia a estrela’, não é
uma estrela que é vista pelos telescópios hiper potentes, que não dizem respeito à totalidade da humanidade.

Os acontecimentos em curso vão tornar-se, a um dado momento, coletivos e globais, e isso é agora.
Mas lembrem-se de que vocês têm os sinais.

Os sinais são, antes de tudo, em vocês.
É o quê?

É o Som do Céu e da Terra.
Muitos de vocês percebem, em todos os locais que vão, esse Som da Terra.

Ele é intermitente e o Som do Céu também.
O dia em que ele se tornar permanente, vocês podem ir se deitar [e se cubram, hein!? (***)].

Então, de nada serve projetar: “isso é em um mês, em seis meses?”, porque, o que isso significa?
Se vocês projetam: “será que é amanhã, será que é dentro de seis meses?”, vocês definem a sua vida em

relação a este acontecimento, e as decisões que vocês tomam não vêm do seu Estado de Ser, mas,
unicamente, da sua personalidade.

Porque, se não, se vocês estão no Estado de Ser, vocês já estão nesta Consciência, da estrela e, até mesmo,
da Estrela que vem depois da estrela.
A Estrela é o CRISTO, naturalmente.

Antes de tudo, um cometa é um Ser espiritual.
Muitas vezes, é a encarnação de MIGUEL.

Um cometa, visível nos céus a olho nu, é a Passagem de MIGUEL.
Primeira coisa.

Em seguida, vocês sabem que MIGUEL fecundou (“fecundou” é um termo inadequado), digamos fusionou,
Vibratoriamente, com o Sol, que o Sol é chamado de Logos Solar e que CRISTO / MIGUEL (CRISTO e

MIGUEL) é o Espírito do Sol, que, por outro lado, o Sol contém a totalidade dos Corpos de Estado de Ser da
Terra, exceto aqueles que já foram liberados.

Então, a estrela que anuncia a Estrela, é a estrela que anuncia a Nova Dimensão de vida.
Portanto, a estrela anuncia uma segunda Estrela.

Esta segunda Estrela é, simplesmente, como isso foi dito, o que nasce em vocês e o que nasce em seus céus
(seus céus que são apenas uma representação cômica da Verdade já que vocês apenas os veem com os

seus olhos ou com a tecnologia).
Vocês sabem, pertinentemente, que existe uma variedade de forças que estão atuando, lá em cima, que é a

verdadeira Vida.
Os cientistas dizem, quando eles observam, que neste mundo há um vazio de 90%, mas são vocês que estão

vazios.
Isso não é um vazio que está vazio.

O vazio está cheio.



Não esqueçam, jamais, o princípio de inversão: vocês estão invertidos.
Vocês são como o negativo de um filme.

Vocês estão fora da vida.
Vocês não são a Vida.

Vocês são a projeção da Vida e é nesta projeção que é preciso encontrar a Verdade, de onde o conceito de
Reversão.

Tudo isso foi explicado longamente.
Agora, a estrela anuncia a Estrela: não vale a pena martelar a cabeça para tentar encontrar o significado oculto.

Não há significado oculto: a estrela, é uma estrela.
Vocês têm Estrelas na cabeça também.

A estrela que vem anunciar a Estrela, é a estrela mais importante da cabeça que vem anunciar a Estrela
CRISTO.

Mas, tudo isso, vocês irão viver, como dizer, ao vivo.
Então, não se preocupem.

Há a personalidade que pode se preocupar porque ela tem medo, porque ela é impaciente.
Ela passa o tempo imaginando o instante seguinte e, ao imaginar o instante seguinte, ela não pode estar no

instante presente.
E eu os lembro (isso sempre foi dito) de que a Luz está Aqui e Agora.

Ela não está no amanhã, nem no ontem.
Há até mesmo seres, sobretudo entre os místicos (digamos, mais contemporâneos do que nós os Anciãos,

hein) da época da segunda parte do século XX, que falaram do Despertar como a realização de algo que
sempre esteve aí.

Podemos dizer assim, também.

***

Pergunta: o que vai acontecer com os Despertos que não teriam realizado o Si?

Como pode estar Desperto sem ter realizado o Si?
Se está desperto, intelectualmente, para a espiritualidade, isso estritamente nada significa, de qualquer

maneira.
O Desperto é caracterizado pelo acesso, mais ou mesmo permanente, à Consciência Turiya, traduzindo-se

por: o Fogo do Coração, a ignição de uma das três Lareiras, a ativação do Som da Alma ou do Som do Espírito
(ou dos dois), a ativação das Coroas Radiantes da cabeça (das Estrelas da cabeça), dos pontos da Nova Tri-

Unidade, do Triângulo da Kundalini ou do Fogo do Éter.
Sem esses marcadores, não pode ali haver Desperto.

Há, simplesmente, um despertar intelectual e não um Despertar da Consciência.
Tudo está na Vibração.
Como vocês vibram?

Eu não disse: “como vocês pensam?” ou: “como vocês reagem?” ou: “quais são as suas emoções?”.
Qual é a sua Vibração?

Como lhes disse UM AMIGO: vocês estão no medo ou vocês estão na Paz?
Quanto mais a Luz estiver aí, mais vocês acolhem a Luz, mais vocês semeiam a Luz, mais vocês ancoram a

Luz.
O que acontece?

Mais vocês se tornam transparentes, mais vocês irão para a Infância, mais vocês se tornam humildes e mais
vocês são simples.

Naquele momento, vocês estão na Vibração porque ela é real.
Quando nós falamos de Vibrações, não é uma invenção da imaginação, não é uma ideia na cabeça.

É alguma coisa de concreto.
A Vibração celular (como dizia SRI AUROBINDO), a metamorfose da célula, é uma Verdade.

Portanto, Estado de Ser, Desperto, Turiya, é exatamente a mesma coisa ou, então, precisa me explicar o que
vocês denominam: “desperto”.

Há, também, efetivamente, o desperto dito Luciferiano.

***

Pergunta: a pessoa falava daqueles que estão no caminho espiritual desde muito tempo vivendo



Vibrações.

O “muito tempo” nada tem a ver.
As crianças se abrem, espontaneamente, à Luz.

Então, a reivindicação de que “eu estou, desde muito tempo, no caminho”, quem faz esta reivindicação?
O “muito tempo” nada tem a ver.

O Despertar é um processo instantâneo que é totalmente independente de qualquer conhecimento esotérico
ou oculto ou escondido ou místico.

É um processo que se desencadeia (e vocês tiveram vários testemunhos de Despertar, seja entre as Estrelas
ou entre os Anciãos).  

É algo que ocorre e que é totalmente independente de um caminhar porque, quando se está no caminho, o que
fazemos?

Andamos no exterior do si.
Então, para retornar à questão específica, se existir uma Vibração no nível da Coroa Radiante (do Coração, da
cabeça ou do Triângulo Sagrado), se vocês estiverem abertos no nível dos chakras superiores, evidentemente,

a Porta Estreita, vocês irão atravessá-la porque vocês estão abertos à Luz.
Mas aquele que não abriu, Vibratoriamente, alguma coisa, como é que vocês querem que ele esteja

preocupado com a Luz?
É preciso ser lógico: ele está desviado da Luz e ele não deseja a Luz porque, para ele, a Luz é o inferno.

Porque, para ele, como ele está invertido, a Luz é o Fogo, o Fogo do inferno.
Para ele, a Luz é o que vai fazer desaparecer a pequena pessoa dele.

Então, vocês veem, a abordagem é diferente, mas, e eu os tranquilizo, se a Vibração de uma Coroa estiver
presente, vocês vão passar a Porta Estreita.

***

Pergunta: o que significa a expressão: “haverá muitos Chamados e poucos Eleitos”?

Se compararmos os Chamados em relação ao número de pessoas sobre a Terra, isso não perfaz grande parte
do mundo, não é?, mas é uma porcentagem necessária e suficiente.

Agora, haverá muitos Chamados e poucos Eleitos.
O que são os Chamados que não são Eleitos?

São aqueles que foram confinados no que eu nomeei Ilusão Luciferiana, todos aqueles que pararam a Luz
(pelo ‘ego espiritual’) na cabeça, e que foram persuadidos de terem chegado ao apogeu da evolução.

São todos esses mestres, pseudo Ascensionados, que abriram o 3º Olho e que acreditaram ter chegado ao
Coração, mas que não estavam no Coração.

Eles estavam na cabeça.
Então, aí, é neste sentido que haverá muitos Chamados e poucos Eleitos porque há muitos seres que

receberam a Luz e que até mesmo vivenciaram as Núpcias Celestes (ou antes, dos processos), mas que
guardaram a Luz para eles, ao invés de doá-la ao Coração.

A Porta Estreita, ela vai, agora, ser atravessada.
Por quê?

Porque a Porta (o Impulso KI-RIS-TI, a Porta da Profundez, a Porta da Transparência) veio bater às suas
costas.

É o Despertar final.
Portanto, um Apelo, de qualquer maneira, como todos os outros seres humanos, foi Liberado.

O que queria dizer, assim, São João, é que os Chamados, de algum modo, são aqueles que receberam o
Apelo da Luz, mas que se fecharam, em alguma parte, nesta Luz, para fazê-la sua, ou seja, eles quiseram

esconder a Luz.
Eles quiseram ser adeptos de conhecimentos esotéricos ou espirituais, mas esses conhecimentos não são a

vivência do Estado de Ser.
Ainda uma vez, tudo é questão do mental.

Aliás, a Porta Estreita se chama Porta da Infância.
Tornem-se de novo como crianças.

Esqueçam tudo o que vocês acreditaram.
Esqueçam tudo o que vocês puderam imaginar sobre o Espírito (porque vocês não o conhecem) e penetrem a
Porta da Infância: é tornar-se como uma criança, despida, totalmente despida, para passar no Apelo de Cristo e

isso não depende de qualquer progressão.
Mas, como nós lhes dissemos, todos vocês foram Liberados.

Então, o que é que isso quer dizer: “Eleitos”?



“Eleitos”, isso significa, simplesmente, todos aqueles que teriam, também, que abrir a Porta ao CRISTO.
Mas, abrir a Porta ao CRISTO, são os Quatro Pilares do Coração, nada mais, nada menos.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito, desde já, todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e todos os meus calorosos
encorajamentos para viver o Fogo do Amor e da Verdade, na Alegria, no bom humor e na Unidade.

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

(*) – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES’ – 2009 – ARCANJO MIGUEL:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

(**) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html

*

(***) – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2010.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1208

24 de setembro de 2011
(Publicado em 25 de setembro de 2011)

***

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

************
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http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1208
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2010.html
http://portaldoanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes transmito, a todos, todas minhas bênçãos e eu escuto o que vocês têm para perguntar-me.

Pergunta: qual é a prioridade hoje?

Mas o mais importante dos elementos é vocês e sua Consciência, totalmente desvencilhada de todo o resto.

Porque quanto mais as horas passam, mais a Luz se acumula sobre a Terra e mais vai ficar difícil entrar, de algum modo, e deixar
entrar a Luz (o CRISTO, a Luz Branca), deixar entrar esta nova Consciência.

Na condição de vocês ali não intervir, se podemos dizer assim: a vontade, as questões, as interrogações, os medos, os
questionamentos

“E por que eu sinto isso, aquilo?”.
“E por que isso me faz isso?”.
“E por que eu vejo isso?”.

Etc..

Se vocês acolhem, totalmente, o Espírito da Verdade (o Paracleto, se vocês querem) que chega, tudo acontecerá às maravilhas.

Quando vocês passarem do outro lado, aliás, vocês dirão: “mas era tão simples assim!”.

Sim, eu especifico a vocês, no entanto, que nós tivemos que fazer um pouquinho para descontruir um pouco de todas essas Ilusões e
desses envelopes isolantes.

Isso não é feito em um minuto, mas nós o fizemos, todos juntos.

Pergunta: ao que corresponde as Trombetas no Céu?

O que faz uma trombeta?

Ela toca música, digamos.

Vocês têm, na bíblia, as Trombetas de Jericó que faz desmoronar os muros.

Aí, vocês têm as Trombetas que faz desmoronar a 3ª Dimensão.

Pergunta: isso corresponde a que como fenômeno físico, para nós?

Do seu ponto de vista, é a modificação da propagação acústica do ar, ligada à irrupção das irradiações cósmicas e ao rompimento da
ionosfera.

Pergunta: isso corresponde ao que chamamos de ventos cósmicos?

Perfeitamente.

Todos aqueles que estão Despertos, ao nível de uma das Coroas, estritamente nada têm a temer desse som.

Obviamente, é um som, digamos, um pouco irritante para aqueles que não estão abertos, não é?

O.M. Aïvanhov - 26 de setembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-5C4u33clkTo/ToWNkLqH3dI/AAAAAAAABDo/0L_hS3eOEL8/s1600/omraam107.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-5C4u33clkTo/ToWNkLqH3dI/AAAAAAAABDo/0L_hS3eOEL8/s1600/omraam107.JPG


Porque é a irrupção, justamente, do Desconhecido.

E vocês sabem que o ser humano (enquanto ele não está no compasso específico do Despertar), quanto mais ele avança na idade,
mais ele busca as coisas conhecidas, as certezas.

Aí, é claro, é a irrupção de algo totalmente Desconhecido, na realidade ordinária.

Pergunta: a Atenção e a Consciência são suficientes para trabalhar no desdobramento dos Triângulos dos
Hayoth Ha Kodesh na cabeça para o Coração?

Sim, se vocês são Humildes, se vocês são Simples, se vocês estão Transparentes e se vocês estão na Infância, isso é amplamente
suficiente, porque o período o requer.

Isso não era possível a ainda 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos.

Mas neste período particular de auge, no qual vocês entraram desde alguns dias, tudo é possível.

Agora, é claro que, se vocês revelam os Triângulos elementares, passando dos Triângulos da cabeça, por exemplo, ao Ponto
HUMILDADE, mas que a Humildade lhes é desconhecida, isso não serve a grande coisa.

Pergunta: o Arcanjo URIEL nos falou da Fusão dos 4 Éteres, poderia desenvolver?

Os 4 Éteres: cada Elemento, cada Hayoth Ha Kodesh, cada parcela, cada célula, é constituída dos 4 Éteres, ou seja, uma parte de
Terra, uma parte de Água, uma parte de Ar e uma parte de Fogo.

Esses 4 Éteres (ou esses 4 Elementos, esses 4 Querubim, Hayoth Ha Kodesh, vocês os chamem como vocês quiserem, os 4
Cavaleiros do Apocalipse, também), quando eles se reúnem, eles criam o que foi dito, isto é, sua ‘alquimia’ por intermédio de um 5º
Elemento que é o Éter, justamente.

Nós dissemos, desde algum tempo, que a Terra estava privada deste Éter, ou seja, do verdadeiro Éter que era o Elemento que reunia
os 4 Éteres.

Este Éter foi retirado pela Falsificação.

É ele que retornou, que foi instalado.

É aquele que foi anunciado (porque era seu papel) pelo SRI AUROBINDO quando ele lhes falou, em 2009, sobre a primeira Fusão dos
Éteres que foi realizada sobre a Terra.

E que se ampliou, de maneira considerável, desde este ano.

Ou seja, foi o momento muito preciso em que eu comecei a poder dizer-lhes que era ‘agora’, porque a Fusão dos Éteres estava
prestes a realizar-se, em seus Corpos, como sobre a Terra, preparando o retorno da Luz Branca, que correspondeu a todas as
modificações que vocês vivenciaram.

Ou seja, as chuvas de Partículas Adamantinas que se acumulam em espécie de nuvens, no céu, à noite, a modificação da
luminosidade das estrelas, dos planetas.

As modificações, naturalmente, corporais.

Tudo isso vocês vivenciaram.

Agora, são as Núpcias, quer dizer a Luz que vocês viram no exterior, a Visão Etérea que se desenvolveu para alguns, a Visão do
Coração, todos esses elementos, agora, encontram sua resolução final.

É o fogo de artifício.

Na realidade, os 4 Elementos sobre a Terra haviam sido separados.

Agora, eles se reúnem.

Pergunta: o que desencadeia o que irá mover a Terra?

É um conjunto de fatores.

É a Radiação do Espírito Santo que é transmitida pelo Sol Central, Sirius, que chega sobre a Terra desde dezenas de anos.

É a ação de MIGUEL e das Partículas Adamantinas e da Radiação do Ultravioleta.

É o alinhamento com o centro galáctico de todos os Universos, Alcyone.

É a ação dos mensageiros cósmicos, ou seja, da Estrela que anuncia a Estrela.

É uma série de fatores que permite à Terra Liberar-se do seu confinamento.

A Terra foi comprimida, de alguma forma, e vocês também, nós também, todos nós fomos então comprimidos pelo que é chamado de
‘forças gravitacionais’.

Nós fomos confinados.



Essas forças gravitacionais estão prestes a modificar-se profundamente, e isso vai desencadear o quê?

Uma Liberação.

A Terra, como eu disse, vai passar de 7.000 km para 10.000 km: um aumento enorme.

E este aumento de volume, de diâmetro, de raio, está ligado à Liberação das forças confinantes ligadas aos três envelopes isolantes,
que começaram a romper-se, já, desde alguns anos.

Obviamente, agora, a pressão do que denominamos o sangue da Terra, ou seja, o magma terrestre (assim como a pressão do sangue
de vocês), faz como um balão, começa a exercer pressões enormes, desde a Liberação do núcleo terrestre, do núcleo cristalino da
Terra que (como dizer) começa a impulsionar do Interior para o exterior.

Como vocês, isso impulsiona de trás para frente, e também as pressões que vocês sentem: a pressão da Radiação, isso foi chamado.

E, em particular, a Radiação do Ultravioleta, que é o momento em que MIGUEL fusionou com o Espírito Solar, CRISTO – MIGUEL.

Pergunta: eu tenho a impressão de viver como movimentos de iôiô, com coisas que vêm à superfície,
muitas vezes não muito agradáveis, com uma impressão de regredir...

Não é uma impressão, são as últimas coisas que se eliminam.

A quantidade de Luz que chega a vocês é colossal.

A Luz, ela manda embora tudo o que é Sombra.

Ela se estabelece, como dissemos: não é um combate.

Mas vocês têm coisas que, lembrem-se, vocês haviam colocado debaixo do tapete.

Em seguida, removemos o tapete, mas vocês ainda conseguiram esconder a poeira.

São as últimas poeiras que aparecem, vocês apenas têm que vê-las.

Pergunta: qual é a melhor atitude quando se está nesses movimentos?

Vocês têm apenas que observar.

Vocês não são o que é eliminado, vocês não são a cristalização: o que lhes aparece e que respinga em sua Consciência são coisas
que passam.

Esses mecanismos de iôiô, esses mecanismos de ‘noite escura da alma’, para alguns, nós lhes dissemos para não se identificar, é a
ação da Luz, neste momento.

Portanto, observem isso, mesmo se isso dá a impressão de tomar-lhes as entranhas.

Quando vocês estiverem cansados de lhes tomar as entranhas, vocês irão ao Coração.

A Luz é muito, muito Inteligente, vocês sabem, vocês ainda não têm ideia do que isso faz.

Pergunta: as Núpcias de Luz vão durar até quando?

Então, aí, vocês irão viver as Núpcias de Luz, que começam, como eu lhes disse, esta noite (ndr: ver a canalização de MARIA de 26 de
setembro) ().

Isso começou então, para vocês, às 19 horas (um pouquinho antes).

Isso vai prosseguir, é a festa (uma festa, isso não dura até um determinado momento).

Mas vocês não estão, todos, ainda, no salão de festas, não é?, há alguns que ainda fazem fila lá fora.

Então isso vai durar certo tempo.

Mas a festa, as Núpcias de Luz, a Porta posterior fecha-se novamente.

Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que vocês não podem mais ir e vir, é o que lhes disse também MARIA agora pouco.

Isso não significa que a Graça para, isso significa que tudo está realizado: ou seja, que vocês estão nesta etapa, e agora é preciso ali
ir, independentemente do que vocês têm a viver, é preciso vivê-lo.

Eis o que isso quer dizer.

Portanto, as Núpcias de Luz, a Graça, vai agora invadir e preencher suas vidas, a partir do instante em que vocês rendem as armas,
aquelas do ego.

Então, naquele momento, mais nada há a fazer senão viver a Luz.

Vocês São a Luz, isso muitos Arcanjos, as Estrelas, lhes explicaram isso.



No momento, vocês viram a Luz no exterior: as Partículas Adamantinas.

Vocês as vivem ao nível dos chakras (nas lâmpadas, nas Coroas se vocês preferem).

Hoje, vocês se tornam a Luz, e o Corpo de Estado de Ser, ele está mais próximo.

MARIA está aí, nós estamos com vocês.

O Canal de Comunicação está totalmente aberto, é isso que permite, se vocês desejam, que o salão de festas esteja aberto, eis o que
isso significa.

Mas, jamais dissemos que este salão de festas, que estas Núpcias de Luz iam inscrever-se em um tempo limitado.

Do mesmo modo que as Núpcias Celestes, alguns vivenciaram essas Núpcias bem antes delas serem anunciadas (por MIGUEL e por
nós, já desde 20 anos, 30 anos).

Por outro lado, vocês têm sido cada vez mais numerosos a vivê-las, mesmo ainda agora, lendo as Núpcias Celestes, vivendo-as hoje.

As Núpcias de Luz começaram hoje, pouco antes das 19 horas.

Então, as Núpcias de Luz podem começar.

Mas vocês sabem, há os que vão demorar-se no buffet, outros que irão imediatamente dançar, outros que vão aguardar ainda um
momento para ver se é realmente a festa, etc., etc..

Mas as Núpcias de Luz foram lançadas.

Vocês têm a Nova Aliança, vocês se lembram, no ano passado (29 de setembro), realização da Merkabah Interdimensional coletiva,
ativação da nova Tri-Unidade: IS-IS, CRISTO, MIGUEL.

Agora, Fusão da Tri-Unidade na Unidade.

Tudo está realizado.

Resta-lhes apenas dançar.

Então, todos vocês estão, quase, no salão de baile.

Obviamente, aqueles que não querem dançar, não podemos fazê-los dançar a força.

Pergunta: como vai se manifestar a dança, se retomamos sua imagem?

Lá, isso vai fazer cócegas nos pés.

Para outros, isso vai ser a revelação fulgurante da Luz.

Para outros, isso vai ser a Presença de uma Estrela, ao seu lado, que vai sussurrar palavras doces no ouvido.

Vocês terão Presenças.

Vocês irão realmente penetrar a interconexão da Dimensão onde vocês estão ainda e a Nova Dimensão.

Dois Mundos se aproximaram e estão em equilíbrio: equilíbrio dinâmico.

Então, é por isso que é preciso ter a Casa limpa.

Pergunta: falando em Casa limpa, quais seriam as prioridades para limpar agora?

Sobretudo, parar a bicicleta (ndr: o mental).

Vocês não poderão compreender o que vai acontecer, vocês apenas poderão vivê-lo.

E para vivê-lo, é preciso estar dentro.

Se vocês quiserem compreendê-lo, vocês ficam posicionados fora.

Deixem-se levar, deixem-se carregar pela Alegria que está aí.

O que quer que aconteça em sua vida, ao redor de vocês, no outro extremo do planeta, é a Alegria que é a realidade.

Tornem-se borboleta.

Não vejam como a lagarta porque isso vai parecer-lhes terrível.

Mas para a borboleta, é uma Liberação total.

E depois com a música, quer dizer, com a Luz, tudo fica melhor, não é?

Lembrem-se do que diziam nossos amigos orientais, entre os Anciãos: tudo é Maya, Ilusório.

Então, não deem peso à Ilusão, já que a Ilusão se vai.



Vocês não irão sentir saudade da Ilusão, de qualquer modo.

Sim, se este mundo é Ilusão, isso quer dizer que vocês também, vocês são uma Ilusão.

Nós, não.

Vocês estão do outro lado do espelho.

Pergunta: restam ainda muitos Mundos como o nosso, confinados na Ilusão?

Há ainda um pouco mais da metade dos Sistemas Solares (uns cinquenta), que foram contaminados, que restam a Liberar.

Mas isso irá muito rápido agora.

Pergunta: os intervenientes que nos acompanham atualmente permanecerão conosco até o final desta
Dimensão?

Sim, quem está prestes a partir são os intraterrestres, é claro.

Mas nós, nós acabamos de chegar.

Vocês querem que voltemos agora?

Nós acabamos de chegar aqui, nesta Dimensão, perto de vocês.

Pergunta: como vai evoluir a Terra com esta Luz?

É preciso abandonar este tipo de visão linear da Luz que chega sobre a Terra, e que dá um novo impulso, digamos, à 3ª Dimensão.

Nós lhes dissemos que o confinamento tinha terminado, isso quer dizer o quê?

Que toda a Terra foi Liberada.

Isso quer dizer que todos os habitantes vão reencontrar, de uma maneira ou de outra, sua Multidimensionalidade.

Ou, ainda, em um corpo de carbono, por necessidade, por precisar de experiência, mas Unificado.

Nos Mundos Unificados, não há necessidade, como eu disse ainda, há dois dias (ver a canalização de O.M. AÏVANHOV, de 24 de
setembro) (), de nada do que existe sobre esta Terra: não há necessidade de família, não há necessidade de sogra, não há
necessidade de patrão, não há necessidade de dinheiro, não há necessidade de energia, já que vocês estão conectados a A FONTE.

Vocês não precisam comer, vocês não precisam procriar.

Vocês querem, a todo custo, que sua visão estreita do seu cérebro corresponda a todas as Dimensões.

Nós sempre lhes dissemos que as Leis do Espírito estritamente nada têm a ver com as leis deste mundo.

Por que querer transpor o que vocês conhecem aqui, para outros lugares?

Isso não pode ser assim, é impossível.

Tudo o que estava confinado, ou seja, a carne, os laços, quaisquer que sejam, a hereditariedade, os filhos, a sogra como eu disse, o
ex-marido, a ex-mulher, os filhos de um, os filhos do outro, tudo isso não existirá mais.

Mesmo se vocês quiserem perpetuá-lo, vocês não poderão.

Quando vocês morrem, o que lhes importa seu talão de cheques?

O que lhes importa seus filhos, quando vocês morrem?

Importa-lhes nada, parece-me.

Então, quando vocês forem a uma nova Vida e a uma nova Dimensão, por que vocês querem levar com vocês o que não pertence a
essas Dimensões?

Por que vocês querem levar da Ilusão na Verdade?

Quem lhes disse que havia dinheiro, notas, quem lhes disse que havia uma sogra, nas outras Dimensões?

Isso são projeções que vocês fizeram.

Não há nada disso.

Na Luz tudo é Livre.

Pergunta: o que diferencia um Espírito de outro?

A Consciência.

Vocês são um Espírito.



MIGUEL não é URIEL.

Quando vocês são Multidimensionais, vocês estão por toda parte.

Não há qualquer limite do que quer que seja.

Vocês Fusionam com A FONTE, como com todas as partes d’A FONTE.

Vocês estão em tal Dimensão e em tal outra Dimensão, em tal espaço e em tal outro espaço.

Vocês não estão confinados, é isso que vocês não conseguem compreender, porque, quando vocês estão nesse corpo, aliás, eu já
disse: as pessoas que morriam antes, no outro lado astral da matriz, elas queriam continuar a fazer a mesma coisa.

Um pedreiro, ele continuava a subir a parede.

Era inútil dizer-lhe que não havia parede, ele continuava a subir a parede.

Mas a Consciência, se ela é Livre, por que ela seria tributária da pequena pessoa, do seu pequeno corpo?

Tudo isso não existe, é uma Ilusão acreditar que isso existe.

Nós viemos resolver, com vocês, sua própria Ilusão, suas próprias projeções, seus próprios medos.

Pergunta: qual é a diferença entre as 3as. Dimensões, Unificada e Dissociada?

A 3D dissociada, é vocês, a 3D Unificada, são os corpos de carbono, mas conectados a A FONTE.

Vocês não estão conectados a A FONTE, exceto se sua Coroa Radiante estiver aberta.

Então, os seres humanos que não estão conectados a A FONTE, eles serão alimentados pela A FONTE.

Portanto, tudo o que vocês conhecem da 3D dissociada (as leis de ação / reação, os laços da carne e do sangue) não tem qualquer
razão de existir desde que A FONTE esteja presente.

Há muito numerosas Moradas que estão prontas para acolher os seres humanos que querem ir se deleitar na 3D.

Há milhares, e ainda eu estou sendo modesto, de Sistemas Solares que têm Dimensões de 3D Unificada.

Pergunta: poderia desenvolver sobre as Núpcias de Luz?

As Núpcias de Luz é a confrontação com sua Multidimensionalidade (a sua, como a nossa), é a confrontação com os Anjos do Senhor,
é a confrontação (quando eu digo confrontação, não é um combate, aí, hein!?, é a evidência de tudo isso), é a chegada dos raios os
mais potentes do Sol e os mais velozes do cosmos.

É a irrupção dos raios Gama.

É a transformação da matéria, a transmutação da matéria.

São os véus do Coração que se rasgam.

Tudo o que estava em vocês (mesmo aqui presentes sobre este mundo, confinados), vai se despedaçar de um único golpe.

E, dependendo das experiências que vocês têm a realizar, as Núpcias de Luz vão levá-los a viver a ausência de distância, a ausência
de separação, estados de êxtase extremos, estados de Vibração extremos ao nível do corpo, modificações extremamente brutais e
violentas de sua Consciência, que vão talvez, em um primeiro momento, acentuar os mecanismos de iôiô.

Vocês irão passar, cada vez mais rápido e cada vez mais facilmente (sem querer, até mesmo, às vezes) desta consciência ao seu
Corpo de Estado de Ser, ou à Consciência Unificada.

Vocês irão viver momentos que correspondem aos ‘3 Dias’, mas de maneira intermitente (ndr: fenômeno de estase).

Vocês irão viver momentos em que vocês vão estar completamente na Luz, incapazes de se mover, incapazes de fazer o que quer que
seja.

Isso é extremamente importante.

As Núpcias de Luz é aceitar a Luz.

Vocês podem viver as Núpcias de Luz se, no momento em que a Luz está aí, vocês entram na dança.

Quando a Luz chegar a vocês, ou sobre o Planeta, vocês não irão dizer: “aguarde, eu tenho que terminar minha jornada de trabalho”.

Ou: “aguarde, eu tenho que terminar minha refeição”.

Não!

Vocês viverão o que vocês têm a viver com a Luz.

As Núpcias de Luz é viver as Núpcias de Luz, é compreender e aceitar que vocês podem nada compreender, mas que, se vocês
aceitam viver o que é para viver, vocês irão vivê-lo na Alegria incrível.



E que se vocês se opõem a isso, isso vai fazer sofrer.

Agora, aqueles que não têm as Coroas abertas, então, eles, ainda uma vez, vocês terão pessoas que de um único golpe vão se abrir à
Luz.

Ele disse: “os primeiros serão os últimos”.

Porque os primeiros, talvez eles tenham a cachola um pouco mais dura, por isso se abriram há muito tempo.

Já os últimos, isso vai passar, como vocês dizem, como uma carta no correio.

Qualquer coisa pode ser.

Portanto, as Núpcias de Luz é realmente o Reencontro, não Vibratório (ao nível das Coroas), não do desdobramento da Luz (ao nível
das Portas, das Cruzes de Redenção), que vocês vivenciaram.

Não é unicamente um processo Vibratório de algumas zonas ou do conjunto do corpo, não é a ignição do Fogo do Coração ou do
Fogo do Canal do Éter.

É bem mais que isso: é a Consciência que reencontra a Consciência Unificada.

É a Consciência que reencontra a Luz e a Multidimensionalidade.

É a Consciência que reencontra MARIA ou uma das Estrelas, ao lado de vocês.

É tudo isso, as Núpcias de Luz.

Então, é claro, vocês podem imaginar que há Irmãos e Irmãs que não querem absolutamente esta Luz.

É sua escolha, é sua Liberdade, é sua experiência.

Mas as Núpcias de Luz estão aí para todo mundo.

Então, o que vai acontecer e o que começa a acontecer, é:

a intensificação das Vibrações.

a ativação das Coroas não ativadas, a percepção Vibratória da Luz em todo o corpo, em todas as células, as manifestações da
Consciência que vão mudar elas mesmas, a percepção de outras Consciências que vai ser diferente.

Vocês irão aperceber-se de que, a despeito de vocês, a Transparência vai se instalar.

Já, qualquer um que está aberto ao nível do Coração, ele tem a Visão do Coração: vocês nada podem lhe esconder, vocês podem
dizer-lhe, com grandes sorrisos, uma frase, ele verá, no Interior, o que vocês são.

Mas isso vai seguir nos dois sentidos, agora.

Isso vai ser muito cômico, nos primeiros momentos.

O ser humano tem o hábito de tudo esconder, mas isso não poderá mais ser escondido.

Então, iremos rir muito.

Enfim, vocês irão rir muito, talvez amarelo, em certos casos, hein!?

Mas isso faz parte da Transparência.

É isso a Luz.

O Fogo do Coração, a instalação de CRISTO vem cortar, realmente, o que não é a Luz.

E vocês não podem fazer de outra forma senão ver e viver, em Consciência, o que é para viver.

Pergunta: durante a intervenção de MARIA, eu senti, ao nível de KI-RIS-TI e se erguendo ao longo das
omoplatas, uma forma de rachadura, como o dorso da lagarta que se rompe para começar esse processo
de borboleta...

Isso é perfeitamente real.

Por onde ela se rompe a lagarta?

Por aí.

Pergunta: sua Presença poderá mesmo ir até um contato visual?

Certamente.

A partir do momento que nós terminarmos com essas, como dizer, essas malhas elétricas da Terra, tudo irá muito bem.

No momento, eu posso mesmo dizer que se muitos de vocês não nos veem ainda, é unicamente porque existe esse mascaramento,



essa interferência elétrica e eletrônica.

Pergunta: é a Visão do Coração que nos permitirá vê-los?

A Visão Etérea já, que alguns têm.

Pergunta: como abrir a Consciência daqueles que não conhecem tudo isso?

Mas um ser que quer viver a experiência da não Luz, mesmo se o colocássemos na frente de CRISTO, visível, ele iria crucificá-lo (isso
já foi feito uma vez).

Por que você quer, a todo custo, que as pessoas fossem aí onde elas não querem ir?

Com qual direito você iria querer que as pessoas fossem para a Luz?

Mesmo A FONTE não faz isso.

Em nome de que você iria querer que todo mundo fosse para a Luz?

Cada um é Livre.

A Liberdade é total, mesmo para aqueles que recusam a Luz.

E não os julgue, não os condene, mas os deixe viver o que a Consciência deles tem a viver.

Não mudamos as pessoas do exterior.

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

Então, caros amigos, eu vou desejar-lhes uma excelente noite.

E eu lhes digo até muito em breve, e que todo meu Amor acompanhe vocês.

Até breve.

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1216
26 de setembro de 2011 (Publicado em 28 de setembro de 2011)
Tradução para o português: Zulma Peixinho
via: http://portaldosanjos.ning.com
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http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1216


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas minhas homenagens e eu espero que nós passemos um bom momento juntos.
Minha intervenção desta noite será dividida em duas partes.

A primeira parte será o que eu denominaria a gazeta da Ascensão, não é?

Porque talvez vocês tenham ouvido falar (eu já disse desde o mês de abril), que vocês estão em cheio dentro, e aí vocês estão,
efetivamente, cada vez mais dentro.
Então, nós vamos considerar, se vocês bem querem, certo número de elementos referentes aos mecanismos internos, globais
também, que se desenrolam, nesse momento mesmo, em vocês como no exterior de vocês.
E, em um segundo momento, eu satisfarei suas pequenas bicicletas respondendo às questões que eu espero que vocês irão
perguntar-me.
***
Desde alguns anos, já, que eu dei uma série de elementos correspondendo (de maneira humorística, certamente, mas perfeitamente
real) a elementos que estavam prestes a advir e a ocorrer sobre esta Terra.
Eu vou poupá-los de retomar, de novo, todos esses elementos que eu dei e que, hoje, é claro, desenrolam-se sob seus olhos, em todas
as partes do mundo.
Eu os lembro de que na Europa, e particularmente na França, vocês não têm, no momento, nada a temer porque vocês estão sempre
(como vocês dizem, a expressão, em francês?) em atraso.
Em atraso, isso não quer dizer que vocês estão atrasados, ao nível espiritual, isso quer dizer, simplesmente, que as resistências que
estão presentes na Europa e na França explicam que algumas regiões do mundo são mais propícias, eu diria, a viver os mecanismos,
Interiores e exteriores (às vezes dolorosos), da sua própria elevação Vibratória.
Naturalmente, eu já havia dito que tudo aconteceria, que tudo iria se concentrar na região, inicialmente, do Pacífico, e em particular no
Cinturão de Fogo, em seguida nos mundos asiáticos.
Mas agora, muitas coisas então prestes a se aproximar da Europa.
De qualquer modo, eu poderia dizer: vocês estão cercados.
Então é preciso render as armas da personalidade.
***
Tudo isso está prestes a desenrolar-se nesse momento.
Muitos de vocês, que estejam na Europa ou em outros lugares, começam a perceber as modificações dos Sons Interiores, a
modificação ou o aparecimento do Som da Terra, do Som do Céu, também as modificações das cores que existem no Céu (como foi
dito, já, por SRI AUROBINDO, já desde quase um ano, e repetido em várias ocasiões).
No Interior do seu corpo físico, é claro, muitos de vocês perceberam Vibrações que se ativam em locais novos, em particular na Porta
posterior do Coração que foi aberta, no meio do seu ser, pelo Senhor METATRON, que se traduz para vocês por sensações mais ou
menos agradáveis ao nível das suas costas.

Outros, é claro, têm sensações, percepções Vibratórias, nos diferentes Pontos do corpo que foram denominadas
Portas Interdimensionais, que permitem, de algum modo, sintetizar seu Corpo de Estado de Ser, aqui mesmo,
sobre a Terra.

***
Eu falei também, já desde alguns anos, do Reencontro entre o Sol e a Terra.
Obviamente, eu disse, àquela época, que não é a Terra que iria se dirigir para o Sol, mas que é o Sol que viria até vocês.
Ele começou a se deslocar até vocês, o Sol.
Para aqueles que o olham, vocês constatam que a luminosidade do Sol e do Céu nada mais tem a ver com o que era há ainda um ou
dois meses: quando o Sol está no zênite, ou antes do seu zênite, ele aparece como extremamente branco, com uma irradiação que
pode provocar certa dificuldade para olhar, para aqueles que têm o hábito de meditar em frente ao Sol.
A cor do Céu, também.
E eu não falo de suas noites e das Partículas Adamantinas.
E agora, o aparecimento das Cápsulas Vegalianas, dos Arcturianos, que se generaliza sobre as grandes cidades do Planeta.
Evidentemente, todos vocês sabem que o magma da Terra entrou em erupção e em efervescência, por toda parte, do mesmo modo
que seu sangue, no Interior do seu corpo, também entrou em efervescência, o que pode dar essa sensação de calor, de alternância de
calor e de frio, de Vibrações às vezes extremas que podem ocorrer à noite, em certos momentos, ou durante seus alinhamentos.
Aqueles que percebem os mecanismos Vibratórios e o estado da Consciência, nestes estados, naturalmente, percebem diretamente
que (como dizer) vocês atravessaram uma oitava suplementar no acesso a este estado particular da Ascensão e da sua Nova
Dimensão.
***
Então, é claro, vocês não estão sem ignorar também que vocês entram em um período que foi denominado, desde muito tempo, o
Calendário Maia, com prazos importantes.
Essas datas já foram dadas, desde muito tempo, por diferentes Arcanjos e por diferentes intervenientes.
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E naturalmente, vocês sabem também que eu disse que o mecanismo da Ascensão tinha certa forma de elasticidade.
Porque, independentemente do maravilhoso trabalho que nós realizamos (não unicamente nós, vocês também, é claro, e mesmo talvez
mais do que nós), nós sabemos que estamos no aguardo da resposta da Terra.

O grande anúncio da gazeta de hoje é que eu posso dizer que o Sangue da Terra está prestes a borbulhar de
maneira pré-Ascensional, ao nível coletivo e ao nível da Terra.

Eu os lembro de que a condição precisa, o estado em que vocês irão estar (vocês, aqui, na Europa e em outros lugares), no momento
em que a Onda final de Luz da Terra (ou seja, a erupção Solar total) chegar a contatar a Terra, irá condicionar, até certo ponto, seu
Futuro Vibratório.
Esta aceleração não é linear, ela é exponencial.
Isso quer dizer que aí, tudo o que aconteceu no mês de agosto, setembro, ao nível geofísico da Terra (e também no Interior de vocês, já
que é a mesma coisa), está prestes a assumir um ritmo Apocalíptico, no sentido de Revelação a mais explosiva que seja.
***
Então, é claro, nesses processos Vibratórios, alguns de vocês, qualquer que seja seu Despertar, qualquer que seja seu acesso
possível à Unidade, ainda têm malas a colocar e a deixar.
Eles ainda têm fardos, medos, que arrastam.
Lembrem-se (e isso foi dito, mas eu lembro vocês porque é muito importante para os próximos dias, para as próximas semanas):
estejam, o máximo possível, na vigilância Interior.
Permaneçam, o máximo possível, na Luz e com a Luz.
Vocês sabem que um dos governadores da Intraterra lhes pediu, com insistência, para inclinar-se sobre o que ele deu desde vários
anos, porque, hoje, é claro, está perfeitamente atualizado (ndr: ver a canalização de RAMATAN de 8 de outubro de 2011, assim como o
livrete “A Humanidade que começa” de 2005) (*).
Se vocês pensam na Luz, se vocês pensam na Vibração, se vocês afirmam (como foi dado nos primeiros exercícios de A Humanidade
que começa): “eu sou Um”, vocês irão viver uma Liberação dos seus medos, das suas emoções, do seu mental.

Lembrem-se de que é primordial, o que quer que chegue em sua vida, o que quer que vocês tenham a viver
nesse corpo, o que quer que vocês tenham a viver na cidade, no ambiente familiar, profissional, afetivo no qual
vocês estão, podemos dizer que, doravante, vocês podem e vocês devem (se vocês o desejam), cada vez mais,
contar com a Luz e com esta famosa Inteligência da Luz.

Quem é capaz de resolver, em vocês, tudo o que pode permanecer ainda como bagagem: os medos disso ou daquilo, as
interrogações, o mental, as emoções, tudo o que deve se eliminar, integralmente, e que pode, para alguns de vocês, explodir no rosto,
nesse momento.
Tudo deve ser resolvido na relação entre os seres, porque nós não estamos mais nos momentos de relação ou de comunicação, nós
estamos, como lhes disse MARIA e como eu disse também, nos momentos em que se instala a Comunhão.

A Comunhão com a Luz necessita, é claro, voltar a Consciência para a Luz, o que quer que chegue a sua vida.

***
Lembrem-se de que se vocês desejam reagir (o que é próprio de todo ser humano frente a um acontecimento), digam que é sempre a
personalidade.
Se, por outro lado, vocês enviam à Luz o que está prestes a chegar-lhes, a Luz, por sua Inteligência, por sua Vibração e pela
Consciência que será a sua, naquele momento, irá permitir-lhes escapar às consequências do que pode ocorrer (qualquer que seja o
nível) em sua vida.
É muito importante lembrarem-se disso, quaisquer que sejam os acontecimentos.
Obviamente, vocês sabem, há locais da Terra onde os acontecimentos são mais difíceis, em diferentes níveis.
Vocês, vocês têm a bênção de estar ainda (no Oeste Europeu, em todo caso) ainda “intactos”, entre aspas.

Portanto, aproveitem este período para Comungar com a Luz, para Comungar com todos ao redor de vocês.

***
Lembrem-se do que dizia RAMTAN sobre a Unificação das 24 Unidades de Consciência (ndr: ver o livrete “A Humanidade que
começa”) (*).
Lembrem-se do que lhes dizia MARIA sobre a necessidade de Comungar, nos espaços de alinhamento, ao seu pior inimigo (ndr: ver a
canalização de MARIA de 15 de outubro) (**), porque não há inimigo (seu inimigo é apenas uma parte de si mesmo): Comungar sem
qualquer vontade pessoal, às partes da Terra, não para que elas se refaçam, não para elas irem a tal ou tal escolha, mas simplesmente
para estabelecer uma Comunhão de Luz.
Sem nada pedir.
Sem nada esperar.
Simplesmente sabendo que a Inteligência da Luz, por sua Confiança na Merkabah Interdimensional, por sua Confiança em seus
estados Vibratórios Interiores do Estado de Ser, vai permitir dirigir os fluxos de Luz segundo Sua própria Inteligência.
Não são vocês que decidem enviar aqui ou ali: é Ela que, por sua Intenção, vai seguir esta Comunhão.
É muito importante: não é uma projeção da vontade, mas é uma ação pura da Luz, no altruísmo o mais total, e na Verdade, é claro, a
mais total.
***
Tudo isso vai para um alívio extremamente importante, em vocês como no exterior de vocês.
As Vibrações que vocês vivem, a intensificação de suas percepções, qualquer que seja o nível, não estão aí para dizer-lhes: é isso, eu
cheguei.
Elas estão aí para dizer-lhes: é preciso, agora, trabalhar.
O que isso quer dizer, trabalhar?
Isso não quer dizer fazer, isso quer dizer Ser, e estar Consciente, inteiramente, da Luz que está aí.
O simples fato de estar Consciente da Luz que está aí, dessas Vibrações que estão em vocês, já é uma ação justa da Luz e da
Unidade, para vocês como para o conjunto deste Sistema Solar, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra, quaisquer que sejam
suas opções e quaisquer que sejam suas decisões.
Muitos de vocês sentem este Impulso.

Este Impulso não é mais Impulso da alma, é um Impulso do Espírito, da Luz, que vem bater (como Ele disse, o
CRISTO) “como um assaltador na noite”.

Ele vem como um assaltador na noite.
Alguns de vocês são despertados à noite, já.
Nós vimos batê-los, nós vimos gritar em seu ouvido ou sussurrar em seu ouvido.
E outros vão despertar-se nas Vibrações sem saber o que acontece.



É isso, quando Ele diz que virá como um assaltador na noite.
***
Então, ele vem como um assaltador na noite, de maneira individual, para cada um de vocês, ao seu ritmo.
E muito em breve, Ele virá como um assaltador na noite para o conjunto da humanidade, mas vocês não têm, ainda uma vez, que
buscar a data.
Quando eu disse, desde abril: vocês estão dentro, é claro que vocês estão dentro.
Mas vocês, o que vocês irão querer, é uma data precisa para dizer-lhes: por isso, é isso, é neste dia, eu me fecho, eu não me desloco
mais e eu espero.
Não é de qualquer maneira isso que lhes foi pedido, é para agir, não na reação, não no fazer, estéril, da personalidade, mas agir na
Vibração: que isso seja em suas noites (quando vocês acordam, qualquer que seja o modo), que isso seja em seus alinhamentos (às
19 horas, aqui, neste país), que isso seja em seus momentos de conexão à sua própria Merkabah, aos seus cristais, a outras
Consciências com as quais vocês decidiram estabelecer Comunhões.
Mas é nestes momentos que vocês são esses Comungantes, eu diria: essas pessoas que Comungam à Luz e que permitem
estabelecer a Nova Humanidade Ascensionada, qualquer que seja seu Destino e qualquer que seja sua Destinação Vibratória.
É através do que vocês realizam, agora, em Consciência e em total lucidez, que vocês tecem, de algum modo, seu Futuro final.
E é também através desta maneira que vocês irão realizar, para aqueles que ainda não o fizeram, sua Unidade com o conjunto do
Criado, a Realização ou a Abertura do Si.

Não é dizendo: eu quero viver o Si, que vocês irão viver o Si, porque isso os afasta.

Isso é a vontade do ego.
Por outro lado, se vocês acolhem a Luz, se sua Consciência se volta para a Luz nas diferentes circunstâncias que eu acabei de falar,
vocês irão verdadeiramente viver esta Unidade.
Sem esforço, simplesmente porque vocês estão Abandonados à Luz e porque vocês decidiram se tornar Transparente à Luz.
E, para isso, efetivamente, é preciso deixar cair todas as malas, compreender que de nada serve ter medo, porque vocês não são o
medo.
Enquanto vocês vivem um medo e que vocês dizem: eu tenho medo, a Unidade, ela não pode estar aí, porque a Unidade não é o
medo.
E enquanto vocês dizem: eu quero lutar contra um medo, quem é que luta?
É a personalidade.
Ao passo que a Luz fará, em qualquer caso, o trabalho muito melhor do que vocês.
***

Portanto, o objetivo que é o seu é estabelecer-se, integralmente, na Luz, agora.

E isso pode fazer-se, ainda uma vez, em suas atividades, quaisquer que elas sejam.
Não é um momento específico em que vocês irão meditar e se alinhar.
Evidentemente, são momentos privilegiados, mas é preciso que cada minuto da sua vida torne-se um instante privilegiado, agora.
É preciso que vocês tenham a Consciência desta Luz que chega sobre vocês, em vocês, que nasce no Interior de vocês, de maneira
cada vez mais precisa, de maneira cada vez mais expandida, a fim de verdadeiramente viver esta Transparência que é a chave do
acesso à Unidade.

Naquele momento, vocês não terão qualquer questão a colocar-se para saber: será que eu atravessei a Porta
Estreita, será que eu encontrei o CRISTO ou não?

Porque vocês estarão prestes a vivê-lo, vocês não estarão nos questionamentos do ego e da personalidade.
Vocês terão Transcendido, e isso vai tornar-se cada vez mais fácil, na condição de que vocês aceitem, como eu disse em diferentes
ocasiões, soltar os amendoins que vocês seguram no pote, hein.
Os amendoins são o mental, são todos os medos, todas as certezas, todas as crenças que vocês têm, que os impedem de viver a
experiência do Instante Presente.
***
Lembrem-se de que a Luz, ela jamais estará no passado, ela jamais estará no futuro, ela sempre está no Instante.
E a Consciência que é sua deve estar totalmente centrada no Instante, seja o que for que vocês façam.
É fácil viver, agora, as Vibrações, na meditação.
É fácil viver uma Consciência modificada, na meditação, porque vocês se beneficiam dos enormes afluxos de Luz, trazidos pela
constituição da Merkabah Interdimensional coletiva, mas também pelo fortalecimento da Vibração da Terra, do núcleo cristalino, do
magma, do Sol e do Fluxo Galáctico que chega até vocês.
Mas são nos momentos da vida ordinária (quando vocês passam a vassoura, quando vocês lavam um prato) que é preciso estar no
que vocês fazem, ou seja, lavar o prato, mas em Consciência.

Quantos estão prestes a lavar um prato e lavando, realmente, o prato?
Quantos estão, realmente, no Instante Presente?

E se vocês se centram no “eu sou Um”, como lhes disse RAMATAN, instantaneamente, vocês estarão na Luz.
Isso parece Simples, mas isso é Simples.
É o mental que é complicado e que vai afastá-los ou que vai, agora, tentar retrair os momentos em que vocês estão Abandonados à
Luz.
Ele vai lhes dizer: bom, há momentos em que eu vivo o Abandono à Luz, então eu vivo a Vibração e então tudo vai bem.
E depois, ele vai assumir o controle, sobre vocês, nos momentos ordinários.
Ele vai levá-los a outros lugares que na Unidade, a outros lugares que na Luz.
Ele vai levá-los a atalhos, ele vai aproveitar-se da Liberdade que vocês lhe deram para tentar recuperar a ascendência sobre vocês.
***
Isso todos vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, nos instantes que vocês vivem: há momentos em que vocês irão viver flutuações
de Consciência, onde vocês irão viver o Fogo do Coração, Fusões na Luz, Comunhões absolutamente fenomenais.
E quando vocês saem deste estado, vocês irão ver que o mental vai importuná-los, que os medos, as emoções, podem ressurgir.
É preciso não crer que se trata de uma regressão, é preciso não crer que se trata de um passo atrás, mas são simplesmente os
últimos cartuchos, eu diria, do seu próprio ego, de suas próprias emoções e do seu próprio mental que não quer se render.

Portanto, estejam vigilantes, porque é nos momentos em que vocês não estão alinhados com sua própria
Unidade, ou em Comunhão com seus Irmãos e Irmãs, ou no Alinhamento das 19 horas (hora francesa), que o
mental vai tentar conduzi-los.
Ele vai conduzi-los para as emoções, para a tristeza, um sentimento de descontentamento.
Ele vai conduzi-los a dizer: o que vocês vivem não é verdadeiro.
Ele vai conduzi-los a dizer: mas não, não é agora, você tem tempo.



Ele vai conduzi-los a dizer: mas não, não é agora, você tem tempo.
E tudo isso, é preciso Conscientizá-lo.

***
Lembrem-se de que vocês não podem lutar contra seu ego.
E que isso de nada serve, já que ele é parte integrante do que vocês São quando vocês dizem: “eu sou Um”, e quando vocês vivem o
Si.
Simplesmente, em um caso, é ele que comanda, e, no outro, é o Si que comanda.
Então, se vocês querem que seja, permanentemente, o Si que comande (que vocês estejam em Samadhi permanente, em Alegria
permanente), estejam vigilantes nos instantes que eu diria não espirituais.
Porque é naqueles momentos que o mental vai tentar pregar peças.
E todos vocês irão constatá-lo, porque a intensidade da Luz é tal que ela os chama a uma Transcendência total.
E que, é claro, o mental não quer a Transparência, ele busca sempre as zonas de Sombra.

Portanto, não há que lutar, não há que resistir, não há que se opor.
Há apenas que afirmar: “eu sou Um”, há apenas que afirmar a Comunhão de Consciência, há apenas que afirmar
esta Comunhão de Consciência com a Luz, com os Irmãos e as Irmãs com os quais vocês eventualmente
decidiram, com o Alinhamento.

O Alinhamento, como foi dito, vocês o fazem em um horário específico, na França (ndr: das 19h00 às 19h30, hora francesa, no relógio),
mas o que é que os impede, já que tudo está no Instante Presente, de dizer, por exemplo, à meia-noite: “eu vivo minha Comunhão e
meu Alinhamento”?
***
Tudo isso são elementos que vão permitir-lhes eliminar as últimas malas e enviá-los à Porta Estreita.
E quando o CRISTO for bater, a Casa estará limpa, na totalidade.
E aí, vocês não terão qualquer dúvida, qualquer incerteza, porque a Vibração irá engendrá-los, instantaneamente, na Unidade.
Não haverá mais qualquer bloqueio, seja ao nível dos medos, seja ao nível das emoções e seja ao nível do mental.
Tudo isso, vocês são chamados a viver, cada vez mais, de maneira evidente, e para alguns, de maneira violenta.
Lembrem-se de que esta violência não é uma regressão, mas que é apenas a Luz que vem tocá-los, cada vez mais perto do seu
Coração, e cada vez mais perto do seu núcleo íntimo, ou seja, seu Estado de Ser.
***
Tudo isso é para viver.

Eis a gazeta da Ascensão, o jornal da Ascensão se vocês querem, tal como vocês são levados a ali ser expostos, se esse
já não é o caso desde alguns dias ou algumas semanas.

Aí, e desde agora, a pressão da Vibração, da Radiação do Ultravioleta que vem do Sol, irá se tornar cada vez mais intensa.
O que é que isso quer dizer?
Isso quer dizer que vocês irão, cada vez mais, perceber a Vibração ao nível da Coroa Radiante da Cabeça.
Mas lembrem-se de que isso deve chegar ao Coração, e ao Sacro, e depois se difundir para todo o corpo.
E que isso não é sua vontade que vai fazer (dizer: “eu quero que a Luz, que ela ajude daqui até lá, ou daqui para lá”).

É simplesmente deixando trabalhar a Luz pelos Quatro Pilares do Coração, que são essenciais.
Tornar-se Transparente.
Aceitar a Infância, a Infância Interior.
A Pobreza (ndr: no sentido de ‘pobreza de espírito’, de Simplicidade).
E se tornar o mais Humilde possível.

Nada reivindicar para si porque a Luz agirá e reivindicará, para vocês, em seu lugar, enquanto Infância da Lei do Um e Ser vivendo o
Si.
Mas isso não é uma reivindicação da personalidade, é profundamente diferente.
E, sobretudo, a Simplicidade.
Quanto mais vocês forem para esta Transparência da Luz, mais a Simplicidade irá se estabelecer em sua vida, o que quer que seja
que vocês tenham a viver, seja o falecimento de um próximo, seja seu falecimento, seja a perda disso ou daquilo, ou, ao contrário, se
vocês ganham na loteria.
Nenhuma importância, isso será o mesmo estado (como lhes dizer?) de equanimidade.
Porque isso será vivenciado como justo, e a Ação da Luz será total, em vocês, naquele momento.
Vocês saberão, sem qualquer discussão possível, que naquele momento, vocês estão na Unidade e no Estado de Ser.
A missão será cumprida, integralmente, adequando-os ao cumprimento da missão sobre a Terra, que é agora, eu não escondo de
vocês e nós jamais o escondemos, mais do que iminente.
***
Então, a zona de elasticidade, como eu disse, iria até o primeiro trimestre de 2012.
A zona de elasticidade que lhes deu o governador da Intraterra, mas há 7 anos, ao mesmo tempo que SERETI (ndr: ver a canalização
de SERETI de 4 de julho de 2005), iria até julho de 2012.
Mas o que são alguns dias, algumas semanas, alguns meses, em centenas de milhares de anos?
Isso é uma poeira de segundo.
Portanto, é agora que vocês são engajados e que nós os convidamos a atravessar a Porta Estreita.
Mas isso não é a vontade que a atravessa, a Porta Estreita.
É o Abandono à Luz, é a Transparência, é tudo o que eu acabo de desenvolver.
E a gazeta da Ascensão, ou seja, que, agora, vocês entraram, não mais na Ascensão, mas na fase final da etapa da Ascensão.
Então não busquem a data já que vocês estão nesta data.
***
Então, todo o resto, tudo o que é chamado e que se desenrola sob seus olhos, sobre a Terra, não tem mais qualquer espécie de
importância quando vocês realizam o Si.
E isso, vocês irão constatar se vocês adotarem as preconizações que eu lhes dei.

Se alguma coisa os desestabiliza, mais do que reagir, entrem no Alinhamento, entrem na Comunhão, afirmem:
“eu sou Um”, conectem e Comunguem com as outras Consciências com as quais vocês estão em relação, no
Espírito.

Não há necessidade de se tocarem, não há necessidade de telefonarem, não há necessidade de concordarem, há apenas que
manifestá-lo, em Consciência.
E vocês irão constatar então, muito depressa, que qualquer que seja o estado que estava cinco minutos antes, ele não existe mais,
porque a Luz assumiu o lugar, inteiramente.
***



Novamente, na França, vocês ainda não foram atingidos por isso, mas em outros países, isso já está prestes a ocorrer e eles estão
prestes a vivê-lo.
E eles descobrem que há como uma espécie de milagre, ou seja, que se seu mundo se desmorona, de uma maneira ou de outra, pela
economia, por uma guerra, por seus próximos, por sismos, por vulcões, por inundações, por tudo o que podemos imaginar, e bem, no
entanto, esses seres descobrem, para alguns deles, o acesso à Unidade através do que eles vivem.
Mas talvez vocês tenham ao redor de vocês, que perderam isso ou aquilo, ou um próximo ou um grande amor ou um trabalho, ou que
decidiram tudo deixar, e que vivem de um golpe o acesso ao Si, a Serenidade e a Paz.
Porque não há mais questionamento.
E é nesses momentos onde, justamente, sua personalidade vai aceitar tudo deixar.
E, ainda uma vez, quando eu digo tudo deixar, isso não quer dizer que é preciso abandonar o marido, a mulher, o trabalho ou o que
quer que seja: é uma atitude Interior.
Há alguns que podem deixar fazendo mil coisas.
Há alguns que não podem nada deixar enquanto não tiverem soltado tudo.
Cada um é diferente em relação a isso.
Mas quaisquer que sejam as circunstâncias, vocês irão constatar muito rápido, vocês também, que vocês vivem a Unidade, e isso vai
cair sobre vocês como um assaltador na noite, a título individual.
Mas esta preparação individual, aí também, é extremamente importante, para a Terra e para o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra.
***

Levem tudo, não ao escárnio, mas no humor da Unidade e vocês verão que tudo passará.

O que quer que chegue, o que quer que anunciemos a vocês, se vocês estão na Luz (e ela está por toda parte), não haverá qualquer
problema.
Façam a experiência e vocês verão.
Se lhes dizem: “não é possível”, é o ego, ele se agarra aos amendoins no pote, ele se agarra ao seu próprio mental, ele se agarra às
suas próprias emoções, aos seus próprios pertences.
Mas isso vai bater cada vez muito mais forte (a Luz) e a Terra vai bater cada vez mais forte que vocês não terão alternativa senão viver
isso.
Então, tanto quanto vivê-lo o mais rapidamente possível, isso irá poupar-lhes alguns inconvenientes, aqui como em outros lugares.
Eis, caros Irmãos e Irmãs, o que eu tinha para dar-lhes e eu vou agora deixar um pouco a palavra a vocês, porque eu creio que eu falei
muito.
Agora, eu os escuto.
************

************
(*) – RAMATAN (08.10.2011)
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Questão: quando o momento chegar de estar em nosso casulo, a Luz vai ativar, automaticamente, esse casulo?
Então, primeiro, há dois sinais essenciais, eles foram ditos em numerosas reprises (portanto, é por isso que nada quer dizer «é
amanhã ou depois de amanhã»).
Vocês podem estar certos, no dia de hoje, que não é nos seis dias que vêm: vocês não ouviram o Som da Terra, generalizado?
MARIA nada lhes disse no ouvido, não é?

Para o instante, é o CRISTO que vem acordá-los, em alguns momentos.

Mas, enquanto vocês não ouviram MARIA, vocês estão tranquilos.
Agora, isso não quer dizer que, em alguns lugares da Terra, alguns não tenham, a título individual, vivido esse Apelo.
Mas, em geral, é em lugares onde acontece algo de importante, ou na vida de uma pessoa, ou em relação aos eventos cósmicos ou
telúricos que concernem a esse lugar do mundo.
Portanto, vocês não têm que se preocupar com nada, mas não são vocês que desencadeiam o casulo, são as circunstâncias
geofísicas de seu lugar de vida, que é esta Terra, de momento.
É claro, todos os espiritualistas shamallow (como vocês dizem: new age) vão fazê-los crer que há uma dimensão nova de vida, na
qual todo o mundo vai amar-se à maravilha, sem qualquer mudança.
É impossível.
Isso era o que se chamava uma espiritualidade totalmente Luciferiana, que os faz enganar-se totalmente, que os faz crer que
trabalhando em si mesmo, que conhecendo os mecanismos da alma, os mecanismos da reencarnação, vocês iriam para a Liberação.
É impossível.

A única Liberação é a Ação da Luz.

E essa Ação da Luz reproduz-se a cada 50.000 anos.
Mas, por que vocês não eram Liberados?
Isso nós lhes dissemos, mas dá uma boa recordação: porque havia essa famosa embarcação dos Dracos, essa embarcação metálica
imensa, que vinha voltar a confinar e confinar a magnetosfera, a ionosfera e a heliosfera.

A magnetosfera está perfurada desde 2008; a ionosfera está sendo destruída a toda velocidade; quanto à
heliosfera, eu nem mesmo falo, ela quase não existe mais.

Portanto, vocês não estão mais, de modo algum, como dizem alguns, entre aspas, protegidos dos raios cósmicos.
Mas, justamente, não há que se proteger: são os raios cósmicos, os raios Gama, os raios X que são a Luz e que participam da
constituição do Corpo de Luz.

Questão: os Senhores do Carma estão na matriz ou na Luz?
Mas isso depende do que se fala, é sempre similar.
O que é que você chama os Senhores do Carma?

Há um único Senhor, entre aspas, do carma, que tem por vocação tirá-los, justamente, do carma, e não fazê-los
pagar, eternamente, as ações/reações que foram criadas por Yaldebaoth, por Deus, se preferem.

Portanto, o verdadeiro Senhor do Carma não é aquele que julga e que pesa seu carma.
Então, eu sei que, junto aos Orientais, fala-se de Lipikas Cármicos, mas eles pertencem à matriz, uma vez que querem mantê-los na
matriz.
Quando vocês deixam seu corpo, vocês são acolhidos pelos Senhores do carma, que lhes dizem: aí, você vê, isso está bem, isso não
está bem.
E eles os arrastam a outros lugares que não para a Luz, dizendo-lhes: ah, mas não, você não está pronto para viver a Luz, você ainda
tem carma.

Mas isso, são os fantoches do astral.

O único Senhor do carma é aquele que quer restabelecer a Unidade e a FONTE.
Não é, verdadeiramente, o objetivo daqueles que os confinaram.
O único verdadeiro?
Mas é o Grande Melquisedeque ORIONIS, ou seja, Bença Deunov.
Há quem busque, ainda, a chegada de um CRISTO num corpo de carne, mas Bença Deunov era aquele, no início do século passado.
Ele era o Grande Melquisedeque da Bíblia, aquele que permitiu que a ruptura com o Espírito não se tornasse definitiva.

Questão: é exato que, numa certa época, antes que se vivesse o que se vive atualmente, nós não tínhamos a escolha em face dos
Senhores do carma?
Bem, obviamente que vocês não tinham a escolha, uma vez que vocês estavam confinados.
O princípio do confinamento é o de fazer de forma a que vocês não saibam que estão confinados, e que jamais sua consciência
descubra outra coisa que não as esferas astrais, o que funcionou perfeitamente, até o momento em que a embarcação dos
Annunakis e Dracos fosse banida para fora desse Sistema Solar, ou seja, em agosto de 2009.

Questão: tudo isso parece muito complicado...
Concordo com você, portanto, torne-se Simples e tudo será Simples.

Isso se torna complicado quando você procura aderir a uma crença.

Mas, se é uma experiência, é muito Simples.
Portanto, enquanto você permanece no mental e na intelectualização do que é dito (por mim ou por outros), é muito complicado,
efetivamente.
Mas, quando isso se torna Vibratório, torna-se muito Simples.

O mental não conduz, jamais, o intelecto tampouco, à Vibração, jamais.

Questão: em 2003, deitada numa praia, tive a visão, de olhos bem abertos, do Sol, branco, circundado de cinza e de um arco-íris
com chamas e nuvens, acompanhada de uma sensação potente de Paz, de Beleza. O que aconteceu, naquele dia, para mim?
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Uma visão de olhos bem abertos, portanto, isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que você viveu uma experiência que a fez penetrar a Visão Etérea e uma Visão que eu qualificaria
de ultratemporal, que nada tem a ver com uma visão astral.

Agora que eu lhe disse isso, no que isso a faz avançar?
O que quer compreender?
O que, em você, quer compreender?

A partir do instante em que você quer compreender, você sai da experiência e entra no mental.

A Realização da Presença não é uma compreensão, porque a compreensão está no intelecto.
Se, naquele momento, naquele ano em que você viveu isso, de olhos, portanto, abertos (o que nada muda na Visão Etérea, que é real),
o que isso quer dizer?
Se você tivesse sido capaz de instalar-se ou de viver, inteiramente, o processo, bem, naquele momento, você teria vivido sua
Presença, a Fusão com o Si e a Unidade, uma vez que é exatamente o mesmo processo que eu vivi jovem, antes de viver onde Bença
enviou-me, na França.
Eu era muito jovem quando vivi isso, diferente de você, eis que seu mental quis compreender, no momento e após, como hoje.
Eu não procurei compreender, eu me tornei a experiência.

Toda a diferença está aí, uma vez que o que você chama o Despertar, ou meu Samadhi, aconteceu quando de
uma meditação matinal, quando eu olhava o Sol, simplesmente.

O problema do mental é quando há uma vivência, imediatamente o mental vai tentar dela apropriar-se, para fazer o que?
Para compreender.

E se há vontade de compreender, não pode haver Unidade.

Não se pode, ao mesmo tempo, estar na vivência do que é vivido e no mecanismo de ser o observador do que é vivido, com um desejo
de compreensão.
É similar para as experiências Vibratórias que muitos começam a viver agora.
No Alinhamento, vocês encontram a Luz, vocês Fusionam com a Luz, em graus diversos,
E, depois, o que acontece?
Vocês recaem em seus estados habituais.
Isso quer dizer o que?
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês ainda não estão totalmente integrados e assimilados à experiência que é vivida.
Há, ainda, uma distância em alguns estados Vibratórios, por vezes muito intensos, que vocês vivem, caso contrário, vocês estariam no
mesmo estado, a cada minuto de sua vida.
É isso que vocês estão adquirindo, ou compreendendo, mas não compreender com a cabeça, compreender com o Coração.

Questão: o Som do Espírito ouve-se do lado esquerdo (lado do Chacra de Enraizamento do Espírito) e o som da alma, do lado
direito (lado do Enraizamento da alma)?
Então, a um determinado momento, podia-se diferenciar o Som da alma e do Espírito.
Hoje, o Antakarana é misto, digamos, ou seja, a Corda Celeste dá os mesmos Sons, à esquerda e à direita.
Mas, à esquerda, é diferente, porque há o Canal Mariano, que está ligado (como foi explicado, com uma das Estrelas ou com
MARIA), o que modificou, profundamente, a tonalidade e a intensidade do Som percebido do lado esquerdo.
Mas não é mais nem sua alma nem seu Espírito, é o Canal Mariano, que é outra coisa.

Questão: qual é a diferença entre o Som do Espírito e o Som da alma?
Hoje, não há mais, de modo algum, uma vez que a alma, o Espírito e o Corpo estão Fusionando na mesma Tri-Unidade.

Questão: por que ouvir sempre um Som à esquerda, mas jamais à direita?
Bem, tanto melhor.
O mais importante, como eu disse, é à esquerda, porque o Canal Mariano está, agora, constituído.

Questão: a que corresponde o fato de ouvir como Sons de trombeta?
Bem, são trombetas, são as trombetas que anunciam.
Lembrem-se de que os Sons que vocês vão ouvir têm uma origem espiritual, mas, também, uma origem física, que não está no Interior
de seu corpo.

Questão: e um Som de várias buzinas, ao mesmo tempo, como num casamento?
Sim, bem, são as Núpcias de Luz.
É, também, um Casamento ou uma Comunhão.

Questão: quando se encontra uma pessoa que parece apresentar tensões, é correto Comungar Interiormente com essa
pessoa?
Na condição de nada projetar.
Na condição de não enviar um desejo de melhoria, de cura.
Sem isso, é uma vontade pessoal.
Mas, num primeiro tempo, tente, de qualquer forma, fazer isso mais com pessoas que estão na mesma ótica, digamos, ou neutras,
porque é mais fácil, num primeiro tempo.

Questão: utilizar a fórmula: «eu chamo a Graça sobre tal pessoa», é correto?
Sim, por que não?
Enquanto não há projeção de qualquer vontade, enquanto é um desejo de Comunhão, não há problema algum.
Mas, se começam a misturar-se Intenções outras que não a Luz (cura, melhoria), vocês não estão mais nesse processo.

Questão: incitar alguém para trabalhar num lugar releva, igualmente, de uma vontade, mesmo se os objetivos sejam espirituais?
Isso não pode ser o Espírito que guia, então?
É a expressão de uma vontade pessoal espiritual.
É cômodo dizer que é o Espírito.

O Espírito aspira a apenas uma coisa: é viver o Si.



Enquanto há uma gesticulação espiritual (de melhoria de um lugar, de uma pessoa e outras) não é, jamais, o Espírito, é a
personalidade, mesmo purificada, mas é sempre a personalidade.

Jamais o Espírito pedirá a vocês outra coisa que não ser o Espírito.
Aliás, ele nada tem a pedir-lhes: há apenas a Ser.

Então, é claro, é um álibi, sutil, mas é um álibi, de qualquer forma.

Questão: o que propôs MARIA, ou seja, chamar a Graça sobre outras pessoas, é a mesma coisa que o que pediu RAMATAN sobre
a Consciência Unificada?
Sim.
A Graça é a Comunhão.
São exatamente os mesmos princípios, a mesma Vibração e a mesma Consciência.

Questão: para chamar essa Graça, convém ter em conta o número de múltiplos de seis que havia dado RAMATAN como estrutura
geodésica?
Num primeiro tempo, não, mas, após, sim, é ideal.

Questão: qual é a diferença entre esse apelo da Graça e apelos à oração?
Façam o que vocês puderem, mas, agora, quando alguém lhes pede para orar para a cura da Terra, o que ele entende com isso?

Se é para evitar os sismos, se é para evitar a Luz, vocês podem imaginar, efetivamente, que isso não é do princípio da
Luz.
Sempre o mesmo princípio: vocês se situam do lado da morte ou do lado da Vida?
Da lagarta ou da borboleta?
Se vocês são a borboleta, vocês apenas podem pedir uma única coisa, é que a Luz chegue o mais rapidamente
possível, inteiramente.

As vontades de Bem, as vontades de reparação, de fazer algo para a Terra... mas, não se inquietem, ela vai fazer tudo sozinha.
Ela não tem necessidade de vocês, aliás, nem de nós.

Questão: isso significa que nada há, portanto, a pedir, dado que a Luz faz?
Exatamente.
E a Terra faz, em sua própria Luz.
Tudo o que vocês podem é participar da Ascensão da Terra pela Merkabah Interdimensional coletiva, que está religada (como foi dito
há pouco tempo) à Merkabah da Terra.
Todo o resto são apenas suposições, ligadas ao astral de pessoas que manifestam essas intenções ou que estão lançando essas
intenções.
Elas receberam um apelo?
Sim, é um apelo.
De onde vem o apelo?

Questão: nos espaços de Comunhão ligados à Merkabah Interdimensional, não há Intenção específica a emitir e de fazer o que
RAMATAN apresentou como estruturas geodésicas que se instauram, espontaneamente?
Sim, mas vocês podem dar o Impulso inicial.
Não é contraditório, de modo algum.
Uma Intenção neutra.

É o fato de portar a consciência que basta.

Não é portar a consciência e pedir, além disso, outra coisa.
É, simplesmente, portar sua Intenção, é tudo,
Nada há a pedir que faça, que seja feito, que se fará ou que foi feito.

Questão: é, simplesmente, estar em Comunhão com uma pessoa, por exemplo?
Perfeitamente.

Questão: de seu ponto de vista, o que você chama Comunhão?
Uma Comunhão, como foi definido e foi-lhes definido há pouco tempo, é ir bem além da comunicação.
Porque a comunicação faz-se num sentido, depois no outro.
Raramente há um encontro no meio.

A Comunhão participa da Unidade, ou seja, faz desaparecer todas as separações entre os seres e entre as
Consciências.
É por isso que foi chamada a Comunhão, porque, quando vocês estão nos Mundos Unificados, vocês não estão
separados, de modo algum.

Quer vocês estejam dissolvidos na Luz ou estejam em tal Dimensão, vocês estão religados ao conjunto da Criação, instantaneamente.

A Comunhão é isso.
É a Consciência Unificada.

Em contrapartida, quando vocês estão ao telefone com alguém, vocês se comunicam, mas se alguém vem perturbá-los, vocês não
podem estabelecer uma comunicação com o outro: a comunicação sobre a Terra é monocanal.
Para nós, o monocanal não existe, portanto, a palavra mais adequada que encontramos é Comunhão.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu os escuto.

Questão: o apego aos nossos animais domésticos vai desaparecer como apego e é substituído pelo que,Questão: o apego aos nossos animais domésticos vai desaparecer como apego e é substituído pelo que,
os animais que nada nos pediram?os animais que nada nos pediram?
Então, primeiro, seria necessário saber por que os animais nada lhes pediram.
Eu os lembro que seus animais são chamados de animais domésticos, o que quer dizer que, desde tempos mais ou menos recuados,
são almas em curso de criação.
Eles não participam da falsificação, mesmo se algumas raças (como eu já disse há muito tempo) foram criadas de modo,
entre aspas, humorístico, pelos Maus Rapazes.
Mas a maior parte dos animais, em especial domésticos, está em curso de processo de individualização da alma.
É extremamente verdadeiro, aqui no Ocidente, para o que vocês chamam os cães e os gatos.

Portanto, eles estão, eles também, em fase de transmutação, extremamente importante, de Consciência.

Agora, eu creio que essa questão foi, talvez, feita antes que interviesse o IRMÃO K nesta tarde, mas o apego não é o amor.
Qualquer apego confina-os.
Isso foi exprimido de múltiplos modos.

Vocês podem amar sem estarem apegados e, aliás, o verdadeiro Amor não é um apego.

Se há, em vocês, um apego (seja em relação a um veículo, em relação a um lugar, em relação a uma pessoa, em relação a uma
circunstância, em relação não importa a que), é que há, em vocês, a falha ligada a essa carência que explica o apego.
O apego é indissolúvel da personalidade.
Ele não corresponde a nada, ao nível do Estado de Ser.
É uma das características (como o disse IRMÃO K e como nós o dissemos) do eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

Os animais domésticos estão aí para evoluir.
Eles estão aí para permitir-lhes, justamente, viver, de algum modo, outra coisa no plano de uma relação.
Mas essa relação, ela também, deve tender a tornar-se (do mesmo modo que com seus irmãos, que com MARIA,
que conosco), uma Comunhão e, quando se comunga, não pode haver apego.

O apego é uma característica da personalidade que resulta, diretamente, do eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Se não houvesse atração, é claro, vocês não poderiam estar apegados.
Seria o que?
A Repulsão.
E vocês não imaginam ter um animal doméstico, ou um marido, ou uma mulher (o que seria ainda pior) com a qual vocês provassem
uma repulsa terrível, não é?
Portanto, nada há a substituir.
Há, simplesmente, a transmutar o apego pelo Amor Vibral e vocês são perfeitamente capazes disso.
Isso ilustra (essa questão), perfeitamente, o que lhes exprimia Irmão K, que nós decidimos fazer exprimir pela Presença e pela palavra
dele.
O amor, tal como o humano o concebe, é uma constatação, infelizmente, comum ao conjunto da humanidade, exceto para vocês, que
começam a abrir-se ou a viver, completamente, outra coisa.

Vocês podem amar sem estar apegados e deveriam ser capazes de amar, mesmo se uma pessoa deixe-os ou
morram, mesmo se vocês se divorciam de alguém com quem começam a ter uma repulsa.
Vocês deveriam Amá-la, do mesmo modo.

Mas, obviamente, vocês sabem, pertinentemente, que não é assim porque, enquanto vocês amam, vocês estão apegados, mas, como
por acaso, assim que não amam mais, vocês querem estar desapegados.
Isso se chama o divórcio e o ser humano passa sua vida nisso.
Portanto, isso nada tem a ver com o Amor.
***

Questão: como contatar uma Estrela ou um Irmão ou reconhecer sua Presença?Questão: como contatar uma Estrela ou um Irmão ou reconhecer sua Presença?
Então, primeiro, numa primeira etapa, é necessário que o que é chamado o Antakaranah (que corresponde à construção,
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também, de uma especificidade do Antakaranah, que é o Canal Mariano) tenha certo número de sinais.
O primeiro desses sinais é chamado o Nada (ou seja, nossos amigos Orientais chamam a isso o Nada, que faz parte dos poderes da
Alma), ou seja, o Som da Alma e do Espírito.
São os assobios, as diferentes tonalidades que, talvez, muitos de vocês ouvem, ao nível de um ou dos dois ouvidos.
Assim que o Som da Alma e o Som do Espírito estão presentes, há a possibilidade de entrar em contato com os estados
multidimensionais: ou de ir ao Estado de Ser (e vocês sabem que muito poucos ali foram, verdadeiramente), ou (através dessa
estrutura Vibratória que é chamada o Canal das Estrelas ou o Canal Mariano), estabelecer uma Comunicação e uma Comunhão com
uma das Estrelas, um de nós ou outro Irmão que venha dos Mundos Unificados, mesmo não humanos.

Para isso, é necessário que as Portas de Comunicação estejam abertas.

As Portas de Comunicação foram-lhes dadas há pouco tempo.

A construção do Antakaranah apenas pode fazer-se se algumas das Estrelas da Coroa Radiante da Cabeça estiverem despertas,
abertas e Vibrantes.
Portanto, a partir do instante em que isso é realizado, as Presenças manifestam-se a vocês e elas se manifestarão, é claro, sempre,
do lado esquerdo.

À direita, é reservado aos desencarnados.

Há outros canais de comunicação que não o Canal Mariano.
Há o canal do astral: é o canal dos desencarnados.

Há outros tipos de canais que estão presentes ao nível do corpo, mas com coisas com as quais vocês não têm interesse a entrar em
contato.
Agora, não há que se colocar questões de «como se vai fazer».
É sua própria Consciência, quando se expande, que vai – pela aglomeração e aglutinação de Partículas Adamantinas – favorecer, por
sua Inteligência, a construção e a ressonância dessas estruturas de Comunhão que vão permitir a vocês entrar em contato com essas
outras Dimensões.
***

Questão: como estar presente no mundo, ao mesmo tempo estando Presentes no Si?Questão: como estar presente no mundo, ao mesmo tempo estando Presentes no Si?
Porque, quando vocês estão Presentes no Si, vocês estão presentes no mundo.
Realizar o Si é realizar a não separação de todas as Consciências e de tudo o que existe nesse mundo.
Portanto, realizar o Si não é estar confinado em si.

É, justamente, abrir-se e fazer desaparecer todas as barreiras ilusórias construídas pela personalidade.
Realizar o Si é fusionar com o conjunto da Criação, nesse mundo e em outros lugares.

É fazer cair todas as barreiras do confinamento da personalidade (a barreira Vibratória, a barreira da Consciência), o que quer dizer
que vocês são capazes de ser a árvore, de ser o inimigo, de ser aquele que morre de fome no outro extremo do planeta,
como ser a lua e ser o Sol.
Quando se diz (URIEL, em epecial, que é, eu os lembro, o Anjo da Presença e o Arcanjo da Reversão): «Presente a Si, presente no
mundo», quer dizer, é claro, a mesma coisa.
Vocês não podem estar presentes no Si sem estarem presentes no mundo.
Mas, presentes, não numa atividade exterior, mas pela Consciência e, naquele momento, o que acontece?
Vocês percebem que o conjunto da Criação (o conjunto de Irmãos e de Irmãs, o conjunto de árvores, o conjunto de Arcanjos) já está
presente em vocês, e tudo o que há no exterior.
Vocês consideram o mundo como exterior, porque há vocês, e há o mundo.

Mas, quando vocês realizam o Si e estão instalados na Unidade, não há mais barreiras.
A Consciência não está mais fragmentada.
Ela não está mais isolada.
Ela está, totalmente, Unificada.

Quando vocês meditam diante do Sol, vocês se tornam o Sol.
Quando vocês têm alguém em face de vocês, no Coração, ele não está em face de vocês, ele está em vocês.
Isso não é uma visão do espírito ou uma ideia, assim; é a estrita realidade da Consciência.

É por isso que o Cristo dizia: «o que vocês fazem ao menor de vocês é a mim que o fazem».
Porque, é claro, quando vocês realizam o Si e quando podem dizer: «eu e o Pai somos Um», vocês constatam – e
vivem e vibram – que o conjunto da Criação está em vocês.

Não é uma visão, assim, figurada.
É a estrita verdade.
Portanto, enquanto existe uma separação em sua Consciência, e enquanto vocês vivem o outro como um inimigo, como um intruso,
como um estrangeiro, vocês não podem viver a Unidade e instalar-se no Amor, quaisquer que sejam as Vibrações que lhes cheguem
ao nível da cabeça ou ao nível do sacro.

Vocês podem, talvez, fazer a experiência da Vibração do Coração, mas não cruzam a Porta Estreita.

O que lhes disse IRMÃO K (e tudo o que nós lhes diremos, ainda esta semana) é focado, unicamente, doravante, nessa transformação
final da Consciência.
Houve muitas etapas, já desde bem antes dos Casamentos Celestes, e bem antes que eu interviesse por esse canal.
Houve, há trinta anos, ou quase, uma preparação da humanidade.
Mas essa preparação durou o bastante.
É tempo, agora, de mostrar o que vocês são e o que vocês realizaram.
E, enquanto vocês consideram o outro exterior a vocês, ele não está em vocês.
Portanto, isso quer dizer que sua consciência está, ainda, fragmentada e separada.
***

Questão: como se pode abandonar-se à Unidade quando se é agredido?Questão: como se pode abandonar-se à Unidade quando se é agredido?
Quando é que se foi agredido?
É no instante presente?
Não, era ontem.



Será que ontem existe no instante presente?
Isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que o ser humano, enquanto não é Unificado, está sempre referenciando-se ao passado, mesmo
sobre as coisas muito agradáveis.
Isso se chama a memória e a lembrança.

A Unidade dissolve e pulveriza o conjunto de memórias.

É necessário compreender que, enquanto vocês falam de agressão, vocês não estão no presente.

Portanto, agora e já, vocês não podem viver a Unidade se não estão no presente.
Portanto, considerar que se tem uma ferida é, já, identificar-se a essa ferida e, portanto, identificar-se a essa ferida é permitir a ela
poluir o instante presente.

Aquele que está no presente não tem nem passado, nem futuro.
Ele tem a Eternidade para si.

Ele é o Amor.

Ele é a Luz.

Ele é a Unidade.

Portanto, não há que se colocar questões, porque é um álibi.
O único modo de viver o instante presente é estar no presente.

Como diz o Arcanjo ANAEL: «HIC e NUNC».

Enquanto vocês não estão HIC e NUNC, vocês serão parasitados – possuídos, se preferem, se gostam de imagens fortes – por seu
próprio passado.
Mas vocês não são nem o passado, nem o futuro.
A Eternidade está no presente.
É por isso que URIEL intervém, sempre, nessa noção de presente, de Presença.
Tudo o que ele lhes diz, há meses, é unicamente ligado, no plano Vibratório, à Vibração do instante presente.
O importante é o instante presente.
Enquanto vocês não estão imersos no instante presente, o que isso quer dizer?
Não há culpado.
Não há algoz.
Não há vítima e não há, tampouco, salvador.
Vocês estão sós para cruzar a Porta Estreita.
E cruzar a Porta Estreita quer dizer abandonar todos os álibis, sem qualquer exceção.
Mas, enquanto vocês estão identificados a uma preocupação, vocês não podem estar no presente.
O presente nada mais é do que o presente e, no presente, nada há que não o que vocês são.
Portanto, se há algo que os agrida ainda, que vem de um passado ou de um futuro, no instante, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que, em vocês, existem medos não resolvidos, que, em vocês, existem feridas que não evacuaram e às quais, de certa
maneira, com complacência (ainda que vocês recusem vê-las), vocês as deixaram instalar-se em vocês.
Ninguém os obriga a viver, no presente, o que foi vivido no passado.

É claro que há estruturas cerebrais que vão martelar-lhes o mental , mas não o Espírito, não a Consciência.

É o mental que é perturbado.
Não pode ser a Consciência.
Não pode ser o Si.

Mas apenas vocês é que podem cruzar essa última Porta da Porta OD.
Não há ninguém que o fará em seu lugar e vocês devem apressar-se em fazê-lo agora.
Questão: quando se sente o Fogo do Coração, está-se na Graça? E vice-versa, quando se está na Graça, sente-se, obrigatoriamente,
o Fogo do Coração?

A Graça é um estado de Consciência.

Estado de Consciência que significa que o conjunto de Siddhis, ou seja, o conjunto de manifestações espirituais, ligadas ao Samadhi,
estão presentes.
Caso contrário, isso se situa no mental ou no emocional.
Aquilo de que falamos (a Graça e a Comunhão) é um estado Vibratório.
Nas primeiras etapas vocês podem ter momentos de Fogo do Coração e viver a Graça.
E, depois, como foi dito, há a experiência do Despertar que é fulminante, mas há, também (através da etapa, do período atual, desde
as Núpcias Celestes), Despertares que se fazem, eu diria, por toda a parte.
Isso quer dizer que vocês vivem processos Vibratórios e fazem o io-iô para permitir-lhes aclimatar-se à nova Consciência.
Alguns de vocês vivem a Graça da nova Consciência por intermitência.
Nós dissemos, efetivamente, que não há qualquer limite de carma, de idade ou de constituição ou de crença.

Portanto, isso necessita Despertares que se fazem, antes, de maneira gradual, para não explodir, simplesmente.

A plasticidade, quando se tem menos de vinte e um anos, não é a mesma que aos quarenta.
E, aos quarenta, não é a mesma que aos sessenta.
Portanto, todos esses processos são graduais, para muitos de vocês.

Quando o Fogo do Coração produz-se, mesmo na experiência, o que acontece?
O que vocês experimentam – que foi chamado o Samadhi – é um dos componentes da Graça, qualquer que seja a intensidade.

Quando vocês estão dissolvidos na Luz, quando têm a impressão de que nada mais existe que não a Luz, é a
Graça.

Agora, quando a Graça está instalada, de maneira definitiva, vocês podem passar a vassoura, podem lavar uma travessa e estar,



estritamente, no mesmo estado, o que quer dizer que vocês não são mais dependentes de momentos de Alinhamento, de momentos
de meditação para viver o mesmo estado de Graça.
Naquele momento, vocês estão instalados, de maneira definitiva, na Graça.
A questão não se coloca porque, se o Fogo do Coração é percebido, é que a Graça está aí.
Se vocês se colocam a questão, o que isso quer dizer?
Que vocês têm um mental muito forte.
***

Questão: você pode dar-nos precisões sobre a Passagem das três Portas?Questão: você pode dar-nos precisões sobre a Passagem das três Portas?
Há três vezes a Passagem de uma Porta.
Não há três Portas ou múltiplas Portas.

Referiu-se a uma primeira Passagem e uma primeira Reversão, que concerne à Reversão do Triângulo
Luciferiano: o ponto AL (entre BEM e MAL, da cabeça), que voltou a colocar-se no exato sentido.

Em seguida (e durante a mesma época, mais ou menos, para muitos), houve a Abertura da boca, ou seja, a ativação do 11º Corpo e a
Passagem da garganta, iniciada e impulsionada pelo Arcanjo URIEL (mês de dezembro do ano passado), que tornou possível a
instalação da Liberdade (era preliminar).
Portanto, primeira Passagem, primeira Porta, se se pode dizer (mas isso não foi chamado de uma Porta), é a Passagem da
garganta.

Após, havia a Passagem que é a primeira ativação de frequências Metatrônicas (durante as Núpcias Celestes e após as
Núpcias Celestes), o OD ER IM IS AL.

É a mesma Porta, mas o que acontece, naquele momento, é a Energia que sobe do Kundalini.
É o efeito da Luz que desceu, que volta a subir através do Canal do Éter.
É um dos componentes da Luz que volta a subir.

Segunda Passagem da mesma Porta: ativação do Triângulo da Tri-Unidade, anunciada e realizada, por vocês
mesmos, em 29 de setembro de seu ano precedente.

Realização da Merkabah Interdimensional coletiva (ou seja, a Nova Tri-Unidade), que tornou possível o que vocês viveram este ano:
Fusão dos Éteres, aparecimento em massa de Partículas Adamantinas e instalação e Revelação da Luz através das Portas e dos
Pilares.

Terceira Passagem de Porta, que sobrevém após a Noite Escura da Alma, é o momento da Crucificação.
É a Crucificação do ego e da personalidade.

É a instalação definitiva, pelo Impulso Cristo.

Abertura da Porta KI RIS TI por Metatron.

Instalação nos outros Pilares laterais que correspondem, também (como vocês compreenderam), a dois dos pontos da Nova Tri-
Unidade, não é?
É a mesma zona.
Simplesmente, as funções são completadas, digamos.
E, naquele momento, vocês cruzam – pela terceira vez, e de maneira definitiva – a Porta, e vocês se instalam, naquele momento, na
Graça e na Comunhão.
É por isso que o Governador da Intraterra reavivou os ensinamentos que ele havia dado no início dessa etapa final de sete anos, e que
haviam sido precisados por SERETI (entre julho de 2005 e julho de 2012).
Como vocês sabem, vocês vivem um prazo capital e essencial, aí, nesse momento mesmo, que se traduz, para vocês, por
amplificações Vibratórias e por tudo o que vocês observam sobre a Terra e no céu.

Portanto, é a mesma Porta que é passada três vezes.

Há, sempre, três Chamados.

É isso que vocês vivem e que se preparam para viver, para aqueles que ainda não o viveram.

Primeira Passagem da mesma Porta: ativação do OD ER IM IS AL.

A segunda Passagem, que correspondeu – de modo quase simultâneo, se se pode dizê-lo – com a Reversão do
Triângulo Luciferiano (a Passagem da garganta), mas que concerne à mesma Porta.
E, agora, desde a Revelação da Luz, a possibilidade de viver a Crucificação, a Noite Escura da Alma e a Ressurreição.

Questão: o que fazer se restam traumas ligados ao passado?Questão: o que fazer se restam traumas ligados ao passado?
É uma Ilusão.
Enquanto vocês não entram no Coração, enquanto vocês não aceitam que tudo isso não existe, vocês não poderão
desembaraçar-se disso.
Se fosse há dez, há vinte anos, ou em minha vida, eu os teria engajado a trabalhar nisso.
Hoje, vocês não estão mais lá.

Por que é que vocês se interessam pelo que não existe?
Apenas existe a Luz, no instante presente.

Se vocês pensam que têm feridas de suas vidas passadas, se pensam que têm feridas da sogra, disso, daquilo, vocês não estão no
presente.
Vocês estão no passado, e o passado não existe.
Não existe qualquer Luz no passado, porque o passado não existe mais.
A única coisa que há é o instante presente.
E, no instante presente não há feridas.



No instante presente não há carma, não há vidas passadas.
É a Alma que vive as vidas passadas, não o Espírito, a menos que vocês queiram continuar, é claro, a percorrer
os Mundos de 3D Unificada.

Mas, o que eu exprimo esta noite concerne, sobretudo (e eu diria mesmo, exclusivamente), aos seres que, a priori, aqui presentes,
esperam viver o Si, ou seja, a Unidade, o Amor Vibral e não construir, ainda, feridas do passado, reencarnações.
Isso, é a satisfação do ego espiritual, nada mais.
Isso não existe.
***

Questão: quando um Espírito, na Fonte, deseja ir experimentar as diversas Dimensões, sua viagemQuestão: quando um Espírito, na Fonte, deseja ir experimentar as diversas Dimensões, sua viagem
começa pela terceira Dimensão, a quinta, a oitava, e assim por diante?começa pela terceira Dimensão, a quinta, a oitava, e assim por diante?
Absolutamente não.
Vocês estão presentes em todas as Dimensões, ao mesmo tempo.
Não há que ir a qualquer lugar, porque tudo se desenrola no mesmo tempo e no mesmo espaço.
Vocês não estão localizados.
Portanto, não creiam que vocês irão, como na vida (desde o nascimento, até a morte), de um ponto a outro.
Todos os pontos estão no mesmo ponto.
Todos os espaços estão no mesmo espaço.
A Consciência contém todas as Dimensões.

Quando os Arcanjos dizem que eles estão em vocês, é a estrita verdade.

Não é algo de exterior, é, simplesmente, a separação que fez crer, Vibratoriamente, que era algo exterior.
Nos Universos Unificados, nada existe no exterior, porque o interior e o exterior não existem, na medida em que vocês vivem uma
Dimensão na qual nada é separado.

Vocês estão Unificados a tudo.

Quando eu digo «a tudo», é a todas as Consciências e a todas as Dimensões e a todos os Universos.
Não há separação.

É o cérebro que crê que ele irá à escola de tal Dimensão, a tal Dimensão.
Isso não existe.
Esqueçam todas as referências.
As Leis do Espírito não são as leis da matéria.

As Leis da Alma e da espiritualidade – tal como lhes foram ensinadas – não são as Leis do Espírito.
Vocês não têm qualquer meio de conhecer o Desconhecido com o conhecido, como diria IRMÃO K.
***
Não temos mais perguntas. Agradecemos.Não temos mais perguntas. Agradecemos.
******

Então, eu lhes agradeço por terem escutado, de maneira tão atenta.
Mas, aproveitei, verdadeiramente, para sacudi-los um pouco.
Aqueles que ainda estão pensando em seus carmas, em suas feridas, vão perder o trem.

O trem não vai esperá-los.
Esqueçam tudo o que não é o instante presente.

Busquem o Reino dos Céus, que é agora, aqui, imediatamente, no instante, nesse sopro e nessa respiração.

Todo o resto são apenas criações de seu ego que vai seduzi-los, dizendo-lhes que vocês são um ser espiritual, porque vocês prestam
atenção ao que comem, porque prestam atenção no meditar nas boas horas, porque conhecem suas vidas passadas ou querem tratar
o mal, as entidades etc.
Mas tudo isso é a Ilusão.
Vocês nutrem as quimeras de suas Ilusões.
Agora, é livre a vocês.
Se vocês querem continuar, vocês continuarão.
A Luz, a Verdade, o Espírito, o Amor Vibral não se importa, mas, então, que fazer de sua pequena pessoa?
Essa pequena pessoa, esse corpo, é um Templo.
O que é importante é o que está dentro, não é o Templo em si, uma vez que ele vai desaparecer.

Quanto mais vocês penetrarem a Vibração (que vocês vivem nesse momento, que se amplifica dia a dia), mais
vocês e tornarão essa Vibração, porque essa Vibração é a Consciência e é o seu Corpo de Estado de Ser.

Todo o resto vai desaparecer.
Então, o que é que vocês querem?
Vocês querem prosseguir as quimeras ou vocês querem viver a Luz?
É o paradoxo do ser humano.
Mas releiam os testemunhos de todos aqueles que, realmente, viveram essa fulgurância da Luz.
O que aconteceu?
Todos os marcadores foram varridos.
Nada mais existe.
Tudo é novo.
Aí, hoje, será assim, mas não unicamente com o olhar da Consciência, mas nos fatos materiais e concretos da matéria, de suas vidas.
Preparem-se.
Eu não posso dizer melhor.

Nós dissemos, desde sempre: a Consciência é Vibração.

Todo o resto não é a Consciência.
Todo o resto não existe.
Então, depois, no caminho espiritual, é verdade que é muito apaixonante querer conhecer suas vidas passadas.



É verdade que é apaixonante querer tratar das feridas da infância, no ventre da mamãe, de vidas passadas.
Mas terminou tudo isso.
Por que perder tempo?
Vocês não têm mais tempo.
O tempo acabou.

Agora, nós sempre dissemos «não procurem data».

E vocês não têm mais que procurá-la, uma vez que a estão vivendo (a data).
Então, aqueles que não conhecem o presente, o que vão fazer, dado que o passado não existirá mais e o futuro não existirá mais?
Eles serão obrigados a viver o Reencontro com a Luz, mas, se sua Vibração está demasiado afastada dessa Luz, bem, será feito
conforme sua Vibração.
Nós jamais lhes escondemos nada nesse nível.

Mas lembrem-se de que não há culpado.
Não há algoz.

Não há vítima.

Não há salvador.

Há apenas o Si, e é urgente vivê-lo.

E não tomem o álibi ou o pretexto de algo que os impede de viver o presente porque, assim que vocês se abandonam, ainda que seja
um pouco, à Luz, a Inteligência da Luz vai trabalhar em vocês.
Se Ela não trabalha, não é culpa da Luz.
Não é culpa de ninguém.

É apenas você, em sua Consciência, que não está centrado em seu presente.

E isso vai tornar-se cada vez mais potente, com cada vez mais acuidade, a cada dia, a cada hora, agora.
Vou deixá-los meditar sobre isso.
Não tenham demasiados pesadelos, não é?
Porque os pesadelos estão, também, no passado, nos espaços quiméricos.

Tentem alinhar-se.
Afirmem: «Eu sou Um».
Respirem.

Estejam presentes a si mesmos.
Antes de dormir, à noite, se vocês varrem, se fazem a faxina, estejam presentes a si mesmos.
Não há, agora, melhor treinamento que esse.

E vocês viverão a Graça.

E eu posso assegurar-lhes isso.

Caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e eu lhes digo, certamente, até breve.
Eu lhes dirijo todas as minhas Bênçãos.
Até muito em breve.

************
Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1238
26 de outubro de 2011

(Publicado em 27 de outubro de 2011)
***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/10/om-aivanhov-26-de-outubro-de-2011.html

Postado por Célia G.
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************

LEIA TAMBÉM

A Alma não conduz, jamais, espontaneamente, ao Espírito, porque ela é muito ocupada em mantê-los numa evolução ligada
a essa própria Dimensão.

Como lhes foi dito, o Espírito não tem qualquer lei comum com as leis deste mundo encarnado.

O Espírito não é deste mundo e a Consciência Una não é, a priori, deste mundo.
- Clique aqui -

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html

***

Se não há Vibração, não há Unidade. Isto, numerosos Anciãos vos disseram.
Clique aqui

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/ma-ananda-moyi-12-de-setembro-de-2011.html
***

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao

***

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga

***

**MA ANANDA MOYI** Estrela de Maria - 21 de agosto de 2011 - AutresDimensions

**MA ANANDA MOYI** Estrela de Maria - 12 de setembro de 2011 - AutresDimensions

Série **PROTOCOLOS** - Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)

Série **PROTOCOLOS** - YOGA INTEGRATIVO - prioritário em abril (2011)
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, primeiramente, estou, verdadeiramente, atento ao que vocês têm a perguntar-me.

Questão: quando se diz: «o que está no alto é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está no alto»,
o embaixo é esse mundo em que estamos encarnados e o alto seria o astral, ou o embaixo é essa terceira Dimensão e o alto
seriam os outros Planos?

Obviamente, é um abuso de linguagem.
Esse alto é, muito precisamente, o que corresponde ao que lhes é invisível, aqui.
Mas não é o que está situado para além da esfera astral.
O que está no alto é como o que está embaixo.
Há, mesmo nesse mundo astral, também, uma lei de ressonância.
Mas essa lei de ressonância aplica-se na ação/reação, ligada à gravidade, ligada ao carma e a tudo isso.

Mas isso não quer dizer que sejam as leis do Espírito, porque o Espírito não está nem no alto nem embaixo.
Ele está por toda a parte.

Nesse mundo ele foi, como dizer..., amputado de muitas coisas.
Portanto, ele não pode ser localizado no alto ou embaixo.
O no alto e o embaixo, obviamente, faz referência ao alto e ao baixo desta mesma Dimensão, em sua parte visível – quando vocês
estão desse lado – e em sua parte invisível que se chama o astral, onde age o que se chama a magia, que recorre às forças invisíveis.

Mas essas forças invisíveis não quer dizer que são a Luz.

É uma forma de luz porque, como vocês sabem, a verdadeira Luz Vibral foi mais ou menos ocultada nesse mundo.
Portanto, o alto e o embaixo a que se refere é uma escala de graduação Vibratória, que está presente, é claro, nesse mundo e não em
outros lugares.

Mas dizer que o alto é o Espírito é uma heresia.

O.M. AÏVANHOV - 1º de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-Bn8vapaniMc/TrJTxf7DXCI/AAAAAAAAAGk/71yw-eWe2_8/s1600/OMRAAM.JPG


Questão: CRISTO disse: «o que vocês fazem ao menor de vocês, vocês o fazem a mim».

Porque vocês são, todos, Um.
E nós somos, todos, Um.
Bem além dos próprios princípios de amor ou de não amor ou de Ira de qualquer um.

E isso nada tem a ver com a noção de bem e de mal, aliás, porque o «nós somos, todos, Um» é válido, também,
no bem e no mal.

Mas isso não está inscrito, exclusivamente, no bem e no mal, é bem além, isso pertence ao Espírito.

Do mesmo modo que Ele dizia: «eu e meu Pai somos Um».
Portanto, pode-se dizer, também: o que vocês fazem ao menor de vocês, vocês fazem ao Pai, ou seja, à FONTE.

Questão: CRISTO disse: «o mais importante é o que sai de sua boca, e não o que ali entra».
Sim, porque a língua é um punhal.
Vocês podem matar com palavras.
Portanto, o que é importante, é a atitude e o comportamento.
Mas você prejulga que o bem e o mal aplicam-se a isso.
O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que, em algum lugar, você considera que, se você diz boas palavras, você está no bem, e se você diz más palavras,
você está no mal.

Mas não se esqueça de que você pode dizer, também, palavras muito agradáveis e ter desejos de assassinato no
interior de você, não é?
Portanto, a palavra é o que vocês dão a ouvir ao outro, mas é, raramente, a Verdade do que vocês pensam.
Portanto, o que é importante não é o que vocês comem, não são as palavras que vocês dizem, é o que vocês
pensam.

Portanto, o importante é o que sai de vocês.

O que é que sai de vocês?
A questão está aí.
Mas, aí também, é você que colore isso com o bem e o mal.
Agora, quando você me diz: «o CRISTO disse», nós também o dizemos.
Mas nós estamos, talvez, numa outra Vibração.
Por mais que você repita, toda a vida, esse princípio e considere que você deve estar atento às palavras que emprega (ou aos
pensamentos que emite), isso não o fará, em momento algum, sair da Dualidade.
Isso lhe permitirá, talvez, limitar a famosa lei de ressonância, na parte inferior, que eu evoquei há pouco, na Ação/Reação.
Mas, em momento algum, você poderá sair, com essa frase, da Ação/Reação.

Eu lhe digo que o Cristo, sobretudo, disse: «Seu Reino não é desse mundo. Vocês estão sobre esse mundo, mas
vocês não são desse mundo».

Questão: MARIA disse que MIGUEL ia tornar-se CRISTO-MIGUEL.

Isso quer dizer que, no momento das Núpcias Celestes, MIGUEL penetrou o Sol.
O Sol é o que vocês chamam, o que nós chamamos, todos, o Logos Solar, ou seja, o Verbo.
É, também, o corpo de Existência, que está no Sol.
E disse-se, também, em muito numerosas reprises, que KI-RIS-TI (que, eu os lembro, quer dizer Filho Ardente do Sol), Cristo ou o
Príncipe Cristo está inscrito no Sol.
Portanto, mesmo para esta Dimensão em que vocês estão, MIGUEL penetrou o Sol: a Vibração e a Consciência CRISTO e MIGUEL
unificou-se.
É por isso, há mais de um ano, que os lugares Vibratórios, no Interior de vocês, uma vez que Cristo, como um Arcanjo, como nós todos,
estamos todos presentes no Interior de vocês.
Como vocês estão exteriorizados no exterior da Presença, vocês não podem compreender, com o cérebro, que todo o Universo está
em vocês.
Mas, quando vocês saem da projeção e entram na Verdade, vocês se conscientizam, realmente, disso.
Portanto, isso quer dizer o que?
Que o princípio MIGUEL e o princípio CRISTO, que estavam dissociados, estão, novamente, reunidos.
É a Nova Tri-Unidade.
É por isso que MARIA disse que MIGUEL, que atualizou sua Vibração no Sol, em seu corpo de Existência e nesse corpo, pode, agora,
permitir a revelação de outro tipo de Vibração, para a Nova Dimensão da Terra e do Sistema Solar, que está em ressonância com o
que?
Com Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão, que os faz viver a Presença, ou seja, a ressonância e a confiança, digamos, à sua
própria Unidade, que põe fim ao isolamento, ao confinamento, à falsificação, à ilusão.
E eu creio que é para breve, de acordo o que lhes disse Maria.
Ao nível Vibratório, no Interior de vocês, digamos que é, de algum modo, a ignição do último estágio do foguete, o que propulsiona fora
da gravidade desse mundo.
Mas ver-se-á isso na gazeta da Ascensão.



Questão: qual é a diferença entre as expressões «eu agradeço» e «eu rendo graças»?

Render graças é ir além do agradecimento porque, quando vocês rendem graças, vocês rendem graças à Luz e à
Unidade.

Vocês podem agradecer a uma pessoa por uma determinada ação: agradecer é uma ação de comunicação.
Render Graças é uma ação de Comunhão porque, quando vocês agradecem, vocês agradecem algo ou alguém que vocês
consideram como exterior a vocês mesmos.
Vocês dizem obrigado(a) porque vocês põem uma distância entre vocês e a pessoa ou a situação a que vocês agradecem.
Quando vocês agradecem à Luz, isso quer dizer que vocês consideram, Vibratoriamente, que a Luz vem de outro lugar que não de
vocês mesmos.
Quando vocês comungam e rendem Graças, vocês põem fim a toda a distância.
E, portanto, a Graça nada tem a ver com obrigado(a).
Obrigado(a) é um ato exterior.
A Graça é um ato Interior, que os faz passar da comunicação – que é sempre monodirecional – para uma comunhão – que
ultrapassa, amplamente a comunicação.

Portanto, render Graças é não agradecer.

Eu diria que é o oposto, mas eu diria que, num caso, é algo de exterior e, em contrapartida, para a Graça, é algo de Interior.
Enquanto vocês estão no agradecimento, vocês estão no exterior de vocês mesmos, porque dissociados do que vocês agradecem.
É, já, muito polido agradecer, mas não é comungar.
Aliás, vocês veem que a maior parte dos intervenientes que vem, agora, nós lhes dizemos, ainda, às vezes, obrigado, mas,
frequentemente, nós comungamos com vocês e rendemos Graças por sua Presença, o que corresponde, também, ao que foi
dito, diferentemente, é que nós estávamos na orla de sua Dimensão e que, agora, há o mundo em vocês.

Nós aí estamos.
Mas, enquanto vocês estão voltados para o exterior, vocês não podem nos ver no interior, isso é claro.

O cérebro jamais poderá mesmo colocar uma equação nisso.
É impossível, porque não está em relação com o cérebro.

Isso concerne ao Coração, e exclusivamente ao Coração.

E, até o presente, a Cabeça e o Coração, mesmo se eles se reunifiquem, através das Coroas Radiantes, para a maior parte dos seres
humanos, como vocês ainda estão presentes nesse mundo encarnado, a Cabeça ainda não está no Coração.
Mas, bom, a Cabeça quase diretamente cortada, agora, hein? Com a Luz.
Então, agora, vamos evocar a segunda parte do eu tinha a dizer-lhes.
Vocês sabem que, desde o mês de abril, eu repito sem parar que é agora.
Então, é claro, esse agora, vocês o vivem diferentemente.

Ou vocês o vivem com consciência, porque Vibram, ou, para vocês, não é agora, porque nada Vibram.

Mas, quando eu digo é agora, é, também, dentro, mas também, fora, uma vez que a diferença entre dentro e fora é
destinada a desaparecer: passa-se, aí também, do obrigado à Graça.

Tudo isso se traduz, como disse Maria, por muitas modificações de suas próprias percepções, mas, também, e nós o esperamos, do
que resta de sua cabeça ao nível de concepções.
Portanto, as percepções, as concepções, as vivências Vibratórias da consciência tendem a ser diferentes.
Vocês estão – vocês vão, talvez, constatar, se já não o fizeram – cada vez mais implicados pela Luz e impactados por Ela.

Quando eu digo implicados e impactados, isso quer dizer que vocês tomam consciência, ao seu ritmo, de
momento, que o que faziam, anteriormente, de maneira espontânea, natural, automática, com prazer ou com
esforço, parece-lhes muito mais distante de vocês.

É como se se estabelecesse – mesmo se ainda não esteja definido claramente em sua consciência – outro tipo de prioridade, e essa
nova prioridade concerne, é claro, ao que nós dissemos: quem são vocês?
Nós jamais empregamos uma palavra ao acaso.
Do mesmo modo que «Eu sou Um», que foi pedido por RAMATAN (ndr: ver a brochura «Humanidade em evolução»).

Do mesmo modo que MARIA pediu-lhes para comungar e viver a Graça.

Tudo isso converge para outros mecanismos de vivência, para outra coisa que não funcionamento comum, digamos, da vida, mesmo
nesse mundo.
Então, é claro, isso vai, com mais ou menos felicidade, com o que vocês eram antes.
Para alguns de vocês, isso provoca reajustes que não são mais impulsos da alma, mas que são, verdadeiramente, o que é reajustado
pela Luz, como dizia MARIA, batendo à sua porta, em diferentes lugares (em relação, por vezes, a provas que vocês têm na vida ou
alegrias) e pergunta-lhes: o que vocês querem ser?
Onde vocês querem colocar-se?
Onde vocês querem situar-se?

Isso não concerne, é claro, às circunstâncias exteriores de sua vida – ainda que isso possa ser, ainda – mas isso
concerne, sobretudo, ao lugar de onde vocês estão Vibrando.
Você é o observador?
Você é o observado?
Você é esse corpo?
Você é o conjunto do Universo?

Há uma mudança, como diria o Arcanjo Anael, de ponto de vista.
Essa mudança de ponto de vista é mais ou menos violenta.
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Ela é mais ou menos rápida, mas, incontestavelmente, se vocês tomam o tempo e a honestidade para ver-se, tal como vocês são, hoje,
e tal como vocês eram, há ainda um ano, obviamente, vocês são obrigados a constatar que as coisas mudaram.
E, mesmo se as coisas mudaram, no que vocês poderiam chamar «em mal», é apenas uma ilusão, porque a Luz, em sua Inteligência,
em seu desvendamento, em sua Revelação total, chama (Ela os chama, Ela bate à Porta), em vocês, para essas mudanças de ponto
de vista.
E essas mudanças de ponto de vista, se querem, é o princípio da rã, que está cozinhando com a elevação da temperatura muito, muito,
muito suavemente e, depois, um dia, ela não está mais lá, mas não se apercebeu disso.

Mas vocês têm a possibilidade, porque não são uma rã, até prova em contrário, de sair do pote (ndr: referência é
aqui feita à figura, frequentemente evocada por O.M. AÏVANHOV, do macaco que está bloqueado, porque não
quer abrir a mão que mantém um punhado de amendoins num frasco, porque abrir a mão, para tirá-la do bocal,
obrigá-lo-ia a soltar os amendoins).
Então, até o presente, eu dizia para tirar a mão do pote.

Mas eu lhes diria, agora: são vocês, inteiros, que precisam sair do pote
O que é o pote?
É o confinamento da personalidade, é o confinamento de tudo o que vocês construíram, como ilusões, como crenças, quaisquer que
sejam, porque a Luz vem demonstrar-lhes que, mesmo o que vocês chamam de coisas naturais, resultam apenas de crenças e de nada
mais.

Porque a Luz não é uma crença.
A Luz, eu repito, é Quem vocês São, é a Natureza.
E MARIA dizia: «a Natureza» e «a Essência» do que vocês São.

Portanto, é claro, tudo o que é construído em suas ilusões, tudo o que é construído em suas crenças, tudo o que é construído em
certezas.
E, quando se lhes fazem perguntas sobre o CRISTO: «você O ouviu?», é exatamente o que isso quer dizer.
Vocês repetem (e nós todos o fizemos, mesmo quando eu era vivo), nós repetimos frases que ouvimos, sem nos colocar, um mínimo
segundo, a questão de «onde isso vem?».
Isso vem, simplesmente, do pote.

O pote é outro nome do sistema de controle do mental humano.

Mas tudo isso lhes aparece, porque, olhem ao redor de vocês: há seres, pessoas, situações a quem, para viver mais ou menos
normalmente nesse mundo, eram obrigados, de algum modo, a aportar uma forma de confiança, ou um contrato de confiança, tácito,
digamos.
E vocês vão aperceber-se de que tudo isso é vento.
Porque era construído pelo mental, por contratos, se querem.
Mas o contrato, mesmo se assinado embaixo, não corresponde, jamais, ao Espírito.
E o contrato fecha-os, ainda que vocês tenham a impressão de que o contrato proteja-os.
Tudo o que vocês assinam (e eu não falo do que assinam com uma caneta, eu falo de assinar com sua consciência) nesse mundo tem
apenas uma vocação: é a de mantê-los no pote.

Então, até o presente, se vocês olham para trás, as questões que se tinha eram: «é, de qualquer forma,
necessário que eu ganhe minha vida», «é, de qualquer forma, necessário que eu seja responsável por minha
família, por meus filhos, por meus pais, se eles estão velhos».

Sim, mas quando o frasco não existe mais, o que é que vocês fazem?
Quando os sistemas, os contratos que os vinculavam (e eu falo de contratos, isso concerne igualmente aos contratos morais, como aos
contratos sociais, como aos contratos com o banco), quando esses contratos não existem mais, porque o frasco desaparece, o que é
que vocês fazem?

É necessário começar, seriamente, a colocarem-se a questão: o que é que determina suas atitudes?
Será que é a frase que um sábio repetiu?
Será que são os contratos que vocês assinaram com o banco, ou com quem quer que seja sobre a Terra?
Ou será que é o contrato com a Luz?
Como dizia a Fonte: «O Juramento e a Promessa»?
Que vale um contrato em face da Luz Uma da Fonte, da Unidade e da Verdade?
É a isso que sua vida vai chamá-los, porque há contratos que não existem na Luz.
Não há frasco na Luz.
Não há limites, não há confinamento.

E o que disse MARIA, há pouco, e o que vocês são chamados a viver neste período, é a conscientização total
disso.

Então, é claro, há mais ou menos resistência em relação a esse fim do frasco.
Há os que preferem permanecer na comunicação e dar um grande sorriso, para não ter que revelar o que eles têm no Interior.
Mas como, a despeito de vocês, vocês se tornam Transparentes, mesmo se um de vocês decida permanecer opaco, o outro, se
está Transparente, verá além da opacidade que vocês querem manter, uma vez que, na Luz, tudo é Transparente.
Os contratos, há apenas um deles: é a Lei de Um.
Todos os outros contratos estão caducos.
Todos os confinamentos que, no entanto, nesse mundo, pareciam-lhes de altos valores (do que quer que vocês chamem, mesmo os
mais nobres, no sentido humano), vão despedaçar-se.
Por exemplo (vou tomar um exemplo muito simples), na vida, vocês têm contratos.
Contratos, eu repito, com o banco, mas, também, com a família, com o cônjuge, com os filhos, porque é assim.
Porque há o que se chamam laços da carne, por exemplo, que vão fazer com que se vá amar, é claro, mais o filho do que o filho do
desconhecido ao lado.
Não há muitos pais que sejam capazes de amar a todos os filhos do mesmo modo, não é?
Bem, tudo isso vai despedaçar-se porque, é claro, ao nível da Unidade, isso não existe.
Aliás, mesmo ao nível dessa vida, vocês têm pais e filhos.
Mas vocês sabem que as leis que os unem, hoje, através do que vocês chamam o afetivo e o amor, nas vidas passadas, era totalmente
o oposto.
Tudo isso deve despedaçar-se, é a única maneira de liberar-se.
E tudo isso vai, talvez, para vocês, para alguns de vocês, conduzi-los a reposicionar-se,ou seja, soltar os amendoins, mas,também, sair



da cabeça do frasco, porque o fraco está vazio, nada há, de modo algum, isso não existe.
Aliás, quando vocês vivem, de vida em vida, vocês estão tão persuadidos de que devem manter relações que, mesmo em alguns
movimentos espirituais, falaram-lhes de contrato de almas, de alma irmãs mas isso, isso pertence à matriz.
Isso não existe no Espírito.
O que é que é essa necessidade, do ser humano, de querer, sistematicamente, tudo religar e tudo confinar?
Portanto, o funcionamento do humano, na personalidade, contribui para confiná-los.

E o que chega, como vocês sabem, é a saída da prisão.

Isso quer dizer que todas as leis de confinamento da matriz despedaçam-se e vocês vão reencontrar-se um pouco aturdidos, conforme
seus sistemas de crenças, em relação à Verdade.
Porque imaginam que, nessa vida, vocês tenham apostado num contrato (um contrato de almas), porque vocês são pais, porque vocês
têm filhos e vocês aportaram todo o amor do mundo para esses filhos, para esses pais, ao cônjuge.
Vocês vão perceber – porque vão percebê-lo – que tudo isso não existe em outro lugar que não em sua cabeça, em outro lugar que
não em seu sangue.

Mas isso não existe no Espírito, uma vez que cada Espírito é perfeito, é Livre, está em comunhão e não em
relação.

Tudo isso é o que está conscientizando-se em vocês.
E isso irá muito, muito, muito rapidamente.
Isso não vai desenrolar-se durante anos.
Isso vai desenrolar-se no espaço de dias, no espaço de semanas.
É questão, simplesmente, de estar lúcido e consciente desses contratos que os confinam porque, a partir do instante em que vocês
mudam de olhar, o contrato desaparece.
Apenas resta o Amor.
Mas não o amor condicionado (porque é sua carne, porque é o cônjuge, porque é aquele com quem vocês dormem): vocês vão,
realmente, concretamente, e de modo cada vez mais manifesto (ao menos, nós o esperamos, para a maior parte de vocês), passar do
amor pessoal e do amor contratual ao Amor Livre.

É isso a Graça.

Quer dizer que sua comunhão, de Ser a Ser, não será mais condicionada por um contrato: ela será totalmente incondicional, porque
inscrita na Verdade do Espírito.
E o Amor, na Verdade do Espírito, não se importa com todos os contratos estabelecidos na matriz.
Todos esses confinamentos são condicionantes e os mantêm na ilusão.
É necessário liberar-se.

E, quando eu digo «é necessário», é necessário poder fazê-lo.
O poder de fazê-lo é apenas o Abandono à Luz.

Mas é similar para tudo o que existe na superfície desta Terra.
E vocês vão, com extrema rapidez, em sua vida, ver como tudo o que faz os contratos do humano, sobre esta Terra, que tudo isso é
apenas vento e é construído sobre algo que não existe e que existia apenas pela confiança relativa, pelo poder, pelas regras tácitas
que os privavam de sua Liberdade.

Não há outro modo de fazê-los perceber isso, e a Luz sabe, pertinentemente, o que Ela faz.

Já, quando MIGUEL falava de desconstrução, nós podemos, agora, falar de destruição, mas o que é destruído?
É o frasco.
Não é a Consciência, é claro.
E, do modo pelo qual vocês viverem a destruição de seus diversos frascos, vocês encontrarão, de maneira cada vez mais abrupta e
verídica, a Liberdade.
Liberdade, mesmo em relação a esse corpo.
Vocês não são esse corpo.

Esse corpo é um Templo no qual se realiza a alquimia, porque sua consciência está dentro.
O que é sagrado não é o Templo, é o que está no Templo.

Mas, hoje, terminou tudo isso.

Vocês devem, como dizia IRMÃO K, liberar-se de todas as crenças, porque elas vão desaparecer.

Todos os contratos que são ligados a essa matriz vão desaparecer, inteiramente, e isso está a caminho, sob seus olhos, no exterior de
vocês, em vocês e em todas as relações.
Vocês passam, como eu disse há pouco, da comunicação à Comunhão e, na Comunhão, não pode haver contrato, porque a Lei de Um
não se importa com contratos da Ilusão.
Vocês devem preparar-se para viver isso, se tal é sua Vibração (ou, em todo caso, para ser afetado por isso) porque, como vocês
querem manter um contrato, se o outro rompe o contrato?
Expliquem-me isso.
Quer seja com seu banco, com o marido ou com quem quer que seja, porque vocês não estão sós.
O outro, também, vive isso.
E, como os contratos desaparecem, inteiramente, vocês não poderão disso escapar.
Aí está, nesse momento mesmo, o que há a viver (aí, agora,não é em seis meses, eu repito): todos os contratos desaparecem.
Vocês deverão habituar-se a viver e a ser Humanos, ou seja, a não mais depender de um contrato que os confina na matriz, ao mesmo
tempo permanecendo (como vocês sabem, como foi dito) ainda um pouco de tempo, para aportar a Vibração de seu Coração à
humanidade, à totalidade de seus Irmãos, de suas Irmãs e de nossos Irmãos.

É nisso que vocês farão prova do que se chama o Amor e o Serviço à humanidade e à Luz.
Mas é uma Liberação.
É muito importante compreender isso.

Aí estão algumas palavras da «Gazeta da Ascensão», que tentam dar um pouco mais de elementos em relação ao que lhes disse
MARIA e que será desenvolvido (como foi dito), de maneira Vibratória (ndr: intervenção de MIGUEL e URIEL, em Vibração, em 10 de
novembro de 2011, às 22 horas. Após, intervenção de MIGUEL e URIEL, em interação, em 12 de novembro, às 15 horas. Vocês
encontrarão os detalhes no final da intervenção de MARIA, de 01 de novembro, na rubrica “mensagens a ler”).
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encontrarão os detalhes no final da intervenção de MARIA, de 01 de novembro, na rubrica “mensagens a ler”).
Se há questões complementares, eu os escuto.

Questão: por que a intervenção Vibratória de MIGUEL e URIEL ocorrera em 10 de novembro, às 22 horas, e não durante o
alinhamento de 19 horas?

Para permitir-lhes, justamente, viver a diferença entre o que muitos de vocês começam a viver.
E, se vocês observaram, isso não começa às 19 horas.
Nós já dissemos, isso começa mais cedo.
Mas nós lhes pedimos uma faixa horária para estar, o mais possível, em Comunhão.
Isso é a Comunhão que vocês estabelecem do Coração de cada um (cada Um) ao Coração de todos nesse mundo, na Merkabah
Interdimensional, humana e, também, da Terra.
Portanto, reunião de Merkabahs.
Mas, agora, há outra oitava.
É a dissolução dos contratos, e isso se realiza nesse momento mesmo.
E vocês constatarão, por vocês mesmos, que aquele dia, àquela hora, ocupar-se-ão de vocês e, sobretudo, o Arcanjo MIGUEL e o
Arcanjo URIEL, Vibratoriamente.
E, alguns dias após, Eles lhes darão a explicação porque, observem que, se se dá a explicação antes, vocês vão dizer: «aí está,
explicaram-me, portanto, se eu o vivo, é porque compreendi ou porque disseram-me».
Mas, se vocês não sabem, precisamente, do que se trata, se vocês o vivem e, alguns dias após, dão-se-lhes as palavras, vocês vão
dizer o que?
Eureca.
Aí está a lógica.
Nós somos, como vocês sabem (sobretudo comigo à cabeça dos Melquisedeques), um pouco, ou muito pedagogos.
Nós respeitamos uma lógica Vibratória para aqueles de vocês que tiveram a chance (ou a desgraça, hein, isso depende do ponto de
vista) de ler tudo o que eu pude dizer desde anos, vocês vão aperceber-se, muito facilmente, que há, é claro, um projeto lógico (ou seja,
tudo isso) que segue uma progressão lógica, que os conduz a conscientizar-se, de maneira lógica (mas na lógica do Espírito), certo
número de mecanismos.
Se eu tivesse dito (há alguns anos): «é tempo de romper todos os contratos», vocês me teriam dito: «mas o que é que ele conta aí? O
que quer dizer o que ele diz?».
Se nós tivéssemos dito, há vários anos (para aqueles que vivem as Vibrações), por exemplo, tudo o que eu disse sobre Yaldébahoth,
vocês teriam aceitado?
Não.
A prova que vocês têm não é porque vocês foram apertar a mão de Yaldébahoth, não é?

É porque vocês constatam que as Vibrações de que falamos conduzem-nos, cada vez mais, para essa famosa
Consciência do Ser, desembaraçada de todas as crenças.

Aí está o aspecto um pouco pedagógico sobre o qual nós os conduzimos.
Então, os encontros Vibratórios, vocês os têm há anos, desde, já, os Casamentos Celestes.
Hoje, é um pouquinho diferente.
Vocês têm encontros, independentemente de nós, todos os dias, por toda a parte sobre a Terra.
Mas aí, agora, é ainda outra coisa.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou transmitir-lhes todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve.
Fiquem bem, muito bem, na Alegria da Unidade, na Alegria do Amor e na Consciência Una.
Nós somos, todos, UM.
Até breve.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontra-los.
Primeiramente, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Minha intervenção, desta vez, desenrolar-se-á como da última, em que eu falo, ou seja, teremos duas partes.

A primeira das partes: eu prosseguirei, sob outro ângulo, o que chamei a Gazeta da Ascensão, e a segunda parte, é claro,
acolherei com grande prazer as questões que vocês têm a fazer-me, de uma maneira geral.

Então, para aqueles que seguiram tudo o que eu digo, ou que chegaram mais recentemente, lembrem-se, já, que, no início deste ano,
desde o mês de março-abril, eu insisti que «era agora, a Ascensão».

Obviamente, há numerosos anos nós falamos de certo número de Vibrações, se se pode dizer, de energias que os seres
supostamente vivem, manifestam, percebem, sentem em diferentes lugares.

Então, vocês ouviram falar de certo número, talvez, de coisas (como as Estrelas da cabeça, as Portas do corpo, as Coroas Radiantes,
o Canal do Éter, o Fogo do Coração), um conjunto de coisas que foram descritas, de maneira extremamente precisa, e que
acompanham alguns seres humanos, alguns Irmãos, algumas Irmãs, ou desde os Casamentos Celestes e, para alguns deles, já desde
bem antes, antes mesmo de saberem do que se tratava.

Hoje, penso que é tempo de fazer um balanço, eu diria, de diferentes possibilidades, para cada um de vocês, par situarem-se no
processo que está em curso.
Então, a cada vez, vai-se dar certo número de elementos que vão dar-lhes a ver, ao menos eu espero, uma compreensão dos
mecanismos que estão em curso, atualmente.

Há seres que vivem percepções específicas ao nível da cabeça, ao nível de Sons dos ouvidos, ao nível do Coração, sabendo,
talvez, o que é, mas existem, provavelmente, muitos, muitos seres humanos que vivem esses sintomas, se se pode dizer, sem poder
associá-los ao que quer que seja.

Entre as pessoas e os Irmãos e as Irmãs que leem tudo o que nós dizemos há anos, há alguns que vivem os processos Vibratórios que
foram, eu repito, perfeitamente descritos.
Para estes, obviamente, há uma lógica Vibratória para além do questionamento mental, para além de sua própria vida comum, o que
quer que eles façam em sua vida, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua situação, porque eles vivem os processos que
nós descrevemos.

Há, também, entre aqueles que nos leem, indivíduos que seguem, de maneira mais ou menos ávida, mais ou menos importante, tudo o
que dizemos há certo tempo e, é claro, não vivem, necessariamente, os processos Vibratórios que descrevemos, entretanto, eles
encontram um interesse específico, talvez, em outros níveis, para ler tudo o que dizemos.

Então, há, também, a situação de cada Irmão e de cada Irmã em relação não ao lugar em que se situam sobre a terra, mas ao lugar
em que se situam em relação à exterioridade da vida.
Há seres que estão extremamente atentos ao que pode acontecer ao nível do ambiente, porque, há algum tempo, nós sempre dizemos
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Há seres que estão extremamente atentos ao que pode acontecer ao nível do ambiente, porque, há algum tempo, nós sempre dizemos
que é necessário voltar-se para a Vibração Interior, mas nós dizemos, também, que há uma forma de sincronia, de simultaneidade que
se desenrola entre o que acontece no Céu, sobre a Terra e em vocês.

Então, é claro, aqueles que não vivem esses estados Interiores de Vibrações vão procurar correlacionar o que dizemos em relação ao
que é suposto desenrolar-se.
Então, a problemática é que, de acordo com o lugar em que vocês estão sobre a Terra, as coisas que se desenrolam, sobre a Terra e
no Céu, não são completamente as mesmas.

Eu sempre disse, desde numerosos anos, que a Europa do Oeste era, de algum modo, não privilegiada (pode-se
ver sob esse ponto de vista, que seria, antes, um ponto de vista lagarta), mas ela está, antes, como em atraso com
relação a outras regiões do planeta, ao nível, tanto da consciência individual como da consciência coletiva.
E, quando eu falo de Consciência coletiva eu falo, obviamente, de um conjunto de indivíduos que são identificados pelas
Vibrações de uma cultura, de um país etc.

Então, em seguida, há seres que, ou vivendo as Vibrações ou não as vivendo, eles têm a impressão de não ver as coisas produzirem-
se.
Eles vivem, neles, Vibrações, eles vivem, neles processos da Consciência, mas esperam, de maneira, por vezes, exagerada, um
processo exterior que, eu repito, como nós sempre dissemos, depende, em definitivo, apenas do bom querer da Terra.

Isso, nós sempre o dissemos, ao mesmo tempo inserindo esse bom querer, nos primeiros tempos, em relação à evolução da
consciência dos Irmãos e das Irmãs, mas, num segundo tempo, em relação a eventos astronômicos, é claro.

Mas, em definitivo, o evento final é sempre decidido pela Terra.

Então, é claro, entre esses seres que Vibram ou que não Vibram e que estão voltados para o exterior, pode nascer o que se
chamam interrogações: «será que isso vai, realmente, produzir-se?».
É um pouco em contradição, não é?, com o que eu disse, já, desde o mês de março-abril deste ano, quando eu lhes disse que é agora
(quando Sri Aurobindo falou-lhes da Fusão dos Éteres) (ndr: ver, em especial, em nosso site, as canalizações de SRI AUROBINDO, de
30 de março, e de O.M. AÏVANHOV, de 2 de abril de 2011).

Então, é claro, há quem, na França, diga: «eu não vi a Fusão dos Éteres».
Há outros lugares em que isso foi visto.
Isso não pode ser visto por todo o mundo ao mesmo tempo, sobre a Terra, enquanto o processo não é inteiro e global (para este ou
para outro, é claro), para a totalidade da Terra, ou seja, não uma coletividade, num lugar ou noutro lugar.
E, através dessas interrogações, vão aparecer coisas extremamente importantes.

Que é que pode aparecer em relação à interrogação do que acontece, tanto fora como dentro, para cada um de vocês?
Ou há a confiança, porque a confiança não é um contrato que vocês vão assinar com alguém (eu falei de contrato, na última
intervenção, não voltarei a isso, certamente), mas é um estado lúcido da Consciência que vive, pelas Vibrações
(independentemente de qualquer projeção, de qualquer visão num futuro), um estado da Consciência que sabe,
pertinentemente, que algo está desenrolando-se, já desde alguns anos.

Há sinais, mas vocês sabem, muito bem, que esses sinais não são vistos por aqueles que querem, efetivamente, vê-los, porque aquele
que está na Vibração e na Consciência, eu diria, da transformação, é claro que ele verá o sinal.

Em contrapartida, aquele que está na negação desses sinais (e eu os remeto, para isso, ao que havia perfeitamente
descrito, há um ano, o Bem Amado João, sobre o Choque da Humanidade) (ndr: ver a canalização de SRI AUROBINDO, de
17 de outubro de 2010), há seres que, por mais que se ponham todos os sinais diante dos olhos, eles não os
verão, porque a consciência deles não está focada, simplesmente, nesses sinais.

Então, vocês me responderão que os sinais são os mesmos para todo o mundo.
Eu lhes responderei que os sinais não são os mesmos para todo o mundo.
Em relação a um evento, por exemplo, houve muito numerosos lugares sobre a Terra, desde a primavera [outono no hemisfério sul],
onde as águas tornaram-se vermelhas como sangue.
Isso havia sido perfeitamente descrito por São João.

Então, é claro, aqueles que viveram isso com seus olhos, em diferentes regiões, viram a cor vermelha das águas e, se são cientistas,
vão dizer que há uma explicação lógica, racional, para isso.
Outros vão dizer: «é um sinal», porque está escrito, por exemplo, no Apocalipse de São João, e isso vai fazê-los ressoar e Vibrar na
consciência.
Então, quem tem razão?

Bem, vocês todos têm razão, porque é sua atitude Interior que faz a veracidade do que vocês vivem em relação à ressonância do que
acontece no exterior.
Quando nós descrevemos certo número de processos, por exemplo, a Fusão dos Éteres (essa famosa Luz Azul), então, é claro,
quando isso se produziu, há quem, talvez, tenha procurado o que isso queria dizer ou a que isso correspondia.
Há os que a viveram, no Interior, era a Fusão das Coroas Radiantes, era certo número de processos que se desenrolam na
Consciência.
Mas, aqueles que viviam isso no Interior, há entre eles quem quis procurar a correlação no exterior.
O que isso representava?
E, depois, aqueles que nada viviam no Interior quiseram, também, ter uma espécie de mecanismo de prova do que nós dizíamos,
porque eles não tinham acesso à Vibração ou, então, porque tinham acesso à Vibração, eles tinham necessidade de outra espécie de
confirmação exterior.

Nós falamos (já, o Arcanjo Miguel, quando dos Casamentos Celestes) de sinais no Céu.
Há quem vá dizer: «eu jamais vi nada no Céu».
Será que isso quer dizer que nada aconteceu no Céu?
Nada aconteceu no Céu para essa pessoa, no momento em que ela olhava o Céu, ali onde ela estava.



Portanto, para ela, dois casos de figura: ou ela entra na negação total porque, efetivamente, ela nada viu e, além disso, por azar (jamais
há azar), ela nada vive ao nível Vibratório e ao nível da Consciência.

Portanto, aí, no que isso vai dar?

Isso vai dar pessoas que vão recair na personalidade, na cólera e na recusa, dizendo-se: «o que é que nos contam?».
«Isso nada quer dizer».
Mas é claro que isso nada quer dizer: para essa pessoa, isso nada quer dizer.

Onde quero chegar é que onde se porta sua Atenção, onde se porta sua Intenção situa-se sua Consciência.
E isso não pode ser de outro modo.

Eu falei, também, há mais de um ano, da separação de duas humanidades (ndr: assunto evocado na intervenção de UM
AMIGO, de 26 de maio de 2010).

Isso vocês veem, talvez, de modo mais ou menos dramático, em sua própria família na qual, talvez, se vocês vivem processos
Vibratórios, processos de abertura real da Consciência que lhes concirnam, aquele que está do exterior (seja seu marido, sua mulher,
seu pai ou seu filho), se ele nada vive, ele vai tratá-los de loucos, vai dizer-lhes: «você tem um tumor no cérebro ou então tem,
verdadeiramente, um grande problema ao nível psíquico».
Ele terá razão, uma vez que não vive esse processo.

Então, interessemo-nos, agora, àqueles que vivem processos Interiores Vibratórios.
E, entre estes, vocês constatarão que alguns de vocês estão numa espécie não de projeção, mas de esperança, porque os
mecanismos que são vividos no Interior de vocês podem (e, sobretudo, hoje) tornar-se tão desestabilizadores em sua vida comum (não
mais poder concentrar-se, não mais poder efetuar tarefas).
Nós havíamos dito que era normal.

Mas vocês vão passar por um anormal, é claro, para aqueles que nada vivem e que, eles, estão, como dizer, inseridos na realidade
tridimensional e que convém a eles, perfeitamente.

Lembrem-se de que é a Liberdade deles.
Mas o problema é que vocês mesmos, em relação aos eventos exteriores, vocês estão numa espécie de esperança.

A esperança não é uma espera (e eu emprego essa palavra propositalmente), porque a espera é uma projeção que
os afasta do que vocês são, que os afasta do Si, porque vocês saem do Instante Presente e, no final, é claro, isso
pode desestabilizá-los, profundamente, e mesmo desequilibrá-los em relação às Vibrações.

Agora, vocês podem ser, perfeitamente, um ser que vive a Vibração, mas que não está naAgora, vocês podem ser, perfeitamente, um ser que vive a Vibração, mas que não está na
espera, mas que está na esperança.espera, mas que está na esperança.

Essa esperança, em si, não é nefasta, contrariamente à espera, porque a esperança é vivida no Instante Presente.
Ela não é uma projeção no amanhã ou depois de amanhã.

Alguns de vocês, que vivem essa esperança, sabem, pertinentemente, mesmo se não queiram confessar, inteiramente, que a
transformação final está amplamente em curso de conclusão, mesmo se, aí onde vocês estão, vocês possam banhar-se num
paraíso e reencontrar-se, por exemplo, num lugar do planeta onde não são afetados por qualquer evento exterior (climático, econômico,
familiar, social, afetivo) e viver, entretanto, essa certeza Interior da transformação.

Essa transformação, é claro, é, como vocês sabem, a Passagem, da Consciência, de uma bandaEssa transformação, é claro, é, como vocês sabem, a Passagem, da Consciência, de uma banda
de frequência para outra gama de frequência, seja com esse corpo, sem esse corpo.de frequência para outra gama de frequência, seja com esse corpo, sem esse corpo.

É claro, aqueles que estão aterrorizados, porque estão instalados na personalidade, não podem vislumbrar qualquer transformação da
Terra.

E isso, vocês observam, sobretudo, nos meios espirituais, porque essas pessoas estão, como dizer, inscritas
numa diligência de transformação açucarada, progressiva, normal, sem qualquer solavanco do que acontece
sobre a Terra.

E, naquele momento, elas não estão mais numa esperança, elas estão numa projeção de condições ideais que, elas,
quereriam ver estabelecer-se, porque, para elas, o Amor (e a Luz) é um desenvolvimento que nada muda na personalidade e, aliás,
geralmente, vocês constatarão que esses seres não vivem a Vibração.

Se vocês lhes falam do Coração, elas vão dizer que estão no Coração.

Mas provar do amor (ou dizer-se no coração), nós sempre dissemos, não é viver a Vibração real do Coração, ou seja, o coração, no
sentido daqueles que não estão abertos, é uma projeção, uma projeção amorosa, uma projeção de um ideal, uma projeção de
melhoria de algo, num futuro, mas é sempre de maneira muito suave, muito progressiva.
Isso se chama o livre arbítrio.

Então, é claro, vai colocar-se o problema do que é que vocês vão tornar-se e o que é que estão sendo, hoje.
É claro, isso deve aproximar-se do choque da Humanidade.

Do mesmo modo, quando se anuncia a um ser humano que ele vai morrer (porque ele tem uma doença que vai fazê-lo condenar a
desaparecer num prazo mais ou menos curto), é claro, naquele momento, põe-se a caminho toda uma série de mecanismos que são
ligados a que?

É claro, à personalidade: ao medo da morte, ao medo de deixar os outros, ao medo do desconhecido.



Todo um conjunto de medos (de cortejo de sinais, eu diria) que fazem parte do que se chama a personalidade inferior ou o corpo de
desejo.

A Luz, agora, induziu, devido à sua penetração sobre esta Terra, percepções Vibratórias, para alguns, ao nível das Estrelas, ao nível
das Portas, ao nível da própria consciência que se transforma.

Ora, quando essa consciência transforma-se, ela também vai colocar-se a questão do mecanismo da sobrevida.
O que é que vive?
O que sobrevive?

Vocês sabem, é muito difícil, para um ser humano, encarar sua própria morte, sobretudo no Ocidente, e o ego crê-se eterno (e vive-se
como eterno).
Afasta-se, sempre, para mais tarde o momento de pensar no inevitável, porque não se tem qualquer meio, quando se está encarnado,
em todo caso, até o presente, de saber o que há do outro lado do véu.

Então, é claro, há testemunhos do que acontece no astral e há testemunhos de seres que voltaram, por
experiências específicas, a nos dizer que, lá há a Luz, que lá há Alegria, que lá há o Amor.

Sim, mas eu lhes responderia que, enquanto vocês mesmos não o tiverem vivido, são apenas Crenças.
Então, a personalidade é assim feita (e enquanto ela não tiver, suficientemente, integrado a Luz): o medo vai manifestar-se, de
diferentes modos.
E, talvez, entre vocês, desde a abertura do que foi chamada a Porta Posterior do Coração (a Porta Ki-Ris-Ti), vocês saibam que a
Luz ilumina a Sombra.

Há anos, eu falava de pôr a poeira sob o tapete, para não vê-la.
Depois, eu lhes disse que não havia mais tapete, portanto, era necessário ver a poeira.
Em seguida, foi dito (e eu lhes disse, também), que era necessário interessar-se pela Luz, porque seu objetivo é voltar a tornar-se o
que vocês são, para a maior parte de vocês que vive as Vibrações.
Então, o que acontece quando vocês estão num estado de esperança (que não é uma projeção, que não é uma previsão, que não é
uma profecia de qualquer evento que vai desenrolar-se amanhã)?

Porque a esperança, eu os lembro, é uma das virtudes cardeais.
Porque a esperança conduz a que?
Ela conduz à Humildade, porque ninguém sabe o momento em que isso vai produzir-se.

Vocês sabem que é agora e eu lhes digo isso desde abril.
O que é esse agora, abril, até hoje?
E, mesmo na zona de elasticidade de que falei, até a primavera [outono no hemisfério sul] e mesmo da zona de que havia falado
SERETI (ndr: ver, notadamente, a canalização de SERETI, de 26 de outubro de 2010), até julho do próximo ano.
É um pouco mais de um ano em sua vida para afinar o que vocês querem Ser.

Então, agora, vocês vão dizer-me: «mas, como saber o que eu quero Ser?».
Mas é extremamente simples.
Nos momentos de Alinhamento, em suas meditações, no que vocês fazem no Alinhamento, na Interioridade, será que vocês se
dissolvem na Luz?
Ou será que vocês estão na interrogação?

Já, quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês terão questões, porque a Luz os faz sair do tempo.

Ela os faz conscientizar-se de que ela é sua natureza, e essa natureza é, muito precisamente, aquela da Luz.
E, quanto mais vocês se identificam, Vibratoriamente, pela Consciência, com a Luz, mais vocês estão serenos e mais estão na
esperança e na certeza Interiores.

E mais vocês estão na Humildade, mais vocês estão na Transparência, mais vocês estão na Unidade, real, vivida
Vibratoriamente, na qual a Alegria invade-os, na qual não há mais questão.

E, então, naquele momento, vocês estão prontos para cruzar a Porta Estreita, no momento vindo, ou a partir de agora.
Agora, imaginem que vocês vivessem processos Vibratórios e que, apesar disso, houvesse interrogações que surgissem: «sim, mas
se o que eu vivo não é verdadeiro?».
«Sim, mas se nada acontece sobre a Terra?».

Questões, quaisquer que sejam, naquele momento: vocês não estão mais na esperança.

Vocês penetram na esfera mental da personalidade e, naquele momento, começa um processo que pode levá-los a dificuldades,
ou seja, a Luz (real) que vocês vivem em seus Alinhamentos, vocês vão dela servir-se para nutrir, não a esperança, a Humildade e a
Unidade, mas para nutrir seu próprio mental.
E, nesse caso, o que vocês vão constatar?

Que os medos vão ressurgir, que as interrogações enormes (sobre a morte, sobre seu corpo) vão dizer para afastar-se de tudo isso.
Vocês são testados, naqueles momentos.
Mas quem é que os testa?
Não há um bom Deus, lá em cima, que vem julgá-los: é a Luz que vem testá-los.

Vocês são a Luz ou vocês não são a Luz?

Vocês estão na identificação à Unidade?
Vocês estão no processo de alquimia que os faz Ascensionar e Transcender os medos?

Ou, então, vocês recaem aos níveis mentais em que dizem: «não é possível, tudo vai continuar sobre esta Terra, tudo vai passar sem
qualquer problema».



«Mas qual é o problema?».
E, aí, vocês farão voltar todas as atividades mentais que os afastam da esperança.
E a espera vai desembocar no que?
Na negação.

Mas, é claro, como vocês sabem, quando um chacra está aberto, ele não pode mais voltar a fechar.

Então, isso irá até seres, Irmãos e Irmãs, que vão tudo fazer para tentar não mais sentir as Vibrações, porque eles se distanciaram,
eles mesmos, da Luz.
Mas isso não é, eu repito, uma punição.
O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, simplesmente, que a personalidade, apesar da vivência da Vibração, não foi capaz, inteiramente, de viver a Luz.

Mas lembrem-se do que nós dissemos: «cada ser humano, em definitivo, no momento final, reencontrará a Luz».

E, portanto, o mecanismo, dito da Ascensão, será comum a toda a humanidade.
É claro, o que é diferente é o estabelecimento de sua Consciência.

Será que a Consciência estabelecer-se-á na Luz Una?

E isso, alguns de você já o vivem.
É a capacidade para não mais estar, de modo algum, nos momentos de Alinhamento (ou de maneira inesperada), de modo algum
identificado à pequena pessoa, a esse corpo, a essa vida, porque vocês já penetraram os espaços da Supraconsciência e tomam
consciência de que esse corpo (que é o Templo), que essa vida que vocês levam, que aquilo ao que davam importância, bem, não é a
verdade.
E, no entanto, é necessário continuar, como vocês sabem, a desempenhar esse papel e jogar esse jogo.

Mas, naquele momento, vocês sabem que vocês desempenham um papel e jogam um jogo, mas vocês não são mais esse papel e
esse jogo.

E, naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês não podem mais ser afetados por suas emoções,
pelo mental, porque vocês disseram «sim» a CRISTO, vocês disseram «sim» à Luz e vocês disseram «sim», é
claro, a tudo o que concerne ao Coração.

Vocês voltaram a tornar-se Simples, vocês estão na Humildade e na Transparência.
Aí, vocês consumaram o que havia a consumar.

E eu repito que, naquele momento, absolutamente Tudo está consumado, ao nível individual.

Mas esse nível individual (que é o seu, talvez, agora) é dependente, muito precisamente, de datas da Terra.

Portanto, nós sempre dissemos: «não procurem data».Portanto, nós sempre dissemos: «não procurem data».
Vocês têm uma data Interior, e é, de longe, a mais importante.Vocês têm uma data Interior, e é, de longe, a mais importante.
É o momento em que vocês aceitam, inteiramente, tornar-se a Luz.É o momento em que vocês aceitam, inteiramente, tornar-se a Luz.

Agora, se vocês recusam a Luz porque vocês têm medo, não há ninguém a acusar: nem a Luz, nem a si mesmos.

Vocês devem, aí também, aceitar, realmente, ser o que vocês são, porque ninguém pode dizer: «eu quero a Luz».
É claro, quando vocês olham todos os seres humanos, todos eles querem a Luz.

E, em todo caso, aqueles que não conhecem a Luz (aliás, não a luz do dia, é claro), eles querem, todos, o amor, eles querem, todos, a
felicidade, eles querem, todos, uma vida feliz, sem qualquer exceção.
As pessoas que querem uma vida infeliz não são, de qualquer forma, uma legião, não é?
Portanto, é claro, o ser humano vai, sempre, exprimir uma vontade própria, mas a vontade própria que é induzida, criada pelo objetivo
de vida, pelo mental, pelas emoções, estritamente, nada tem a ver com a Supraconsciência.
Então, é claro, há seres humanos que vão entrar, cada vez mais, em mecanismos específicos em relação à luz.

Isso quer dizer o que?

A Luz é cada vez mais importante sobre a Terra.
E a Luz penetra os corpos, ela penetra as Consciências, mas ela penetra onde está aberto.
Isso quer dizer que, se o Coração não está perfeitamente aberto, se os chacras do alto não estão abertos e vocês
são alguém que está no poder, que está no ego, a Luz vai penetrar nesse nível.

E ela não irá, necessariamente, ao Coração, porque as pessoas não têm os meios para que?
Para Abandonar-se à Luz.
Porque elas têm o hábito de dirigir a própria vida, de dirigir os outros, de dirigir e conduzir a própria vida em função de desejos que se
chama o corpo de desejo, quaisquer que sejam esses desejos, mesmo espirituais.

E, portanto, a Luz vai, naquele momento, começar a ser derivada, para não dizer desviada.
E, aí, vocês verão seres que vão manifestar emoções, no mínimo, surpreendentes.
E vocês vão viver isso ao seu redor.
Isso será muito difícil, porque esses seres, que reivindicam a Luz, apercebem-se de que o que eles vivem não
corresponde ao que haviam projetado.

Enquanto aqueles que aceitam a Luz apercebem-se de que o que vivem corresponde,Enquanto aqueles que aceitam a Luz apercebem-se de que o que vivem corresponde,
inteiramente, à sua esperança.inteiramente, à sua esperança.
Lembrem-se das três virtudes que haviam sido dadas por São Paulo: a Fé, a Esperança e a Caridade (a Fé, a
Esperança e o Amor, se preferem).



Mas o que há no conteúdo da cabeça de alguém, quando fala amor (nós o dissemos, muito numerosos)?
Do mesmo modo, empregam-se, todos, palavras estando certos de que temos, todos, a mesma compreensão e, sobretudo, a mesma
vivência.
Nada há de mais falso.

É por isso que, há muito tempo, nós insistimos na Consciência-Vibração.

Vocês vão reencontrar seres, por exemplo, que aderiram aos textos, ou que nós demos, ou em movimentos espirituais, religiosos ou
filosóficos.
Eles aderiram a conceitos e vão repetir os conceitos, por exemplo, de Unidade.
Eles vão dizer que a Consciência não está separada.
Eles vão dizer as mesmas palavras que alguns de nós pudemos dizer, mas que tal, entre aspas, como vocês dizem, sua Unidade?

É um conceito, uma vez que eles não vivem a Vibração.
Não pode haver Unidade total sem percepção das ferramentas que permitem viver isso, se não, o que isso quer
dizer?
Isso quer dizer que esses seres efetuaram uma experiência, a um dado momento, do acesso à Unidade (ou por
uma experiência de morte iminente, que foi incompleta, ou pela adesão e uma fulgurância intelectual de adesão, por
exemplo, ao princípio da Unidade) e isso bastou a eles.

Mas, quando a Luz vem ao interior do corpo, isso nada muda.
Não é porque vocês aderem ao amor que o chacra do Coração está aberto.

Não é porque vocês aderem à Unidade que o chacra da cabeça está aberto, que as Coroas estão despertas.
Tudo isso é intelectual e, enquanto há a mínima intelectualidade, enquanto há, como diria IRMÃO K, a mínima crença num
sistema de valores, qualquer que seja, vocês não são Livres (ndr: ver, em especial, a canalização de IRMÃO K, de 5 de
novembro).

E eu acrescento, vocês não são Livres para viver a Vibração.

O Abandono à Luz é, efetivamente, aceitar que a vontade do Espírito consume-se.

É não mais interferir, pela vontade pessoal, pelo ego, pelo desejo de Luz, porque desejar a Luz não permite abrir o Coração, vocês
compreenderam.
Porque não é porque vocês imaginam que a Unidade é assim, que vocês vivem a Unidade.

A Unidade vive-se quando vocês começam a viver a dissolução real da consciência que se chama fragmentária,
na Consciência Unificada.

E isso é um processo e um mecanismo reais.
Não é mais algo idealizado, pensado, imaginado, projetado.

Quando vocês vivem a Vibração, naquele momento, vocês estão não mais numa espera, não mais numa projeção, mas, inteiramente,
na esperança, porque vocês já vivem isso, de maneira individual, no Interior de vocês.

E, quando vocês vivem o acesso à Unidade, o que acontece, de maneira total, no Amor e na dissolução total do corpo de desejo?
O que vai acontecer?

Vocês nada mais têm a esperar, porque a esperança os fez viver a Unidade da Luz, pela Vibração da Luz e da
Consciência.

Portanto, naquele momento, quer a Terra viva esse fenômeno coletivo amanhã, ou em seis meses, ou em um ano, não pode, de modo
algum, afetá-los, porque, em definitivo, é sempre a personalidade que vai procurar elementos de justificação.

Se vocês vivem a Dissolução, há apenas que colocar-se na Esperança, na Humildade, naSe vocês vivem a Dissolução, há apenas que colocar-se na Esperança, na Humildade, na
Simplicidade, e é aí que se vive o Coração.Simplicidade, e é aí que se vive o Coração.

E, quando o Coração é vivido na Consciência, nada mais há a esperar, há apenas a Esperança, em seu sentido o mais nobre.

Mas, enquanto vocês estão procurando algo de exterior, é tanto tempo que vocês não consagram a viver seu Ser Interior.
Então, no tempo, os Deuses diziam que iam esconder a Divindade do homem no único lugar onde ele não pensaria procura-la, ou seja,
no Interior.

Dito hoje, isso quer dizer, como dizia o CRISTO: «busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-áDito hoje, isso quer dizer, como dizia o CRISTO: «busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á
dado em acréscimo».dado em acréscimo».

Se vocês vivem a Luz, se vocês vivem a Vibração (seja de modo temporário ou de modo cada vez mais amplo), bem, vocês vão dar-se
conta de que todos os questionamentos vão desaparecer, porque, como nós o dissemos, a Inteligência da Luz estará no trabalho,
inteiramente, em sua vida.
Vocês não terão mais que se preocupar com o que quer que seja de amanhã, porque, para a Consciência do Coração que vive a
Unidade, o amanhã não existe.
É uma verdade.

Mas, enquanto vocês dizem: «amanhã não existe. Eu estou no tempo presente. Ontem, amanhã, minhas vidas passadas não existem»,
mas que é uma concepção, vocês não o vivem, porque, se o vivessem, inteiramente, naquele momento, nada mais de tudo isso pode
aflorar e perturbá-los.

Então, se eu digo isso não é, certamente, para condenar o que quer que seja, mas é para dizer a todos os seres que vivem as
Vibrações: é tempo, agora, de tornar-se essa Vibração.



Vocês não podem mais – e vocês se aperceberão disso, agora, a cada dia – manter os desejos, é claro, mas mesmo o sentido de sua
identidade, e viver a Unidade.

Eu repito: isso não os impede de fazer o que há a fazer em suas responsabilidades.

É claro, aquele que quer romper um contrato, é a personalidade que rompe o contrato com quem quer que seja ou com o que quer que
seja.

Nós dissemos que não é necessário, jamais, abandonar o que quer que seja.Nós dissemos que não é necessário, jamais, abandonar o que quer que seja.
Mas a Inteligência da Luz agirá em suas vidas, para torná-los Livres.Mas a Inteligência da Luz agirá em suas vidas, para torná-los Livres.

Mas não são vocês que procuram a Liberdade.
É a Inteligência da Luz, é a Ação da Luz, nos diferentes setores de suas vidas, que vai torná-los Livres.
Mas não são vocês que vão Liberar-se.
Caso contrário é, ainda, um ato ligado à personalidade e ao ego.

Então, é claro, há algum tempo, muitos de vocês viveram o que chamamos impulsos da alma, para mudar de lugar, para mudar de
profissão, para parar de trabalhar, para consagrar-se à Luz.
Isso, eram impulsos reais.

Mas, hoje, tudo está consumado: a Ascensão ocorreu, nos planos multidimensionais.

Ela se desenrola aqui, sobre a Terra, em seu próprio ritmo, mas está totalmente terminada nos outros planos.

Agora, se vocês não sabem para onde vão, vão, simplesmente, onde estão.

Isso quer dizer que, se vocês estão na Vibração da Unidade, vocês viverão a Dissolução da Luz.

Se vocês acedem ao Corpo de Existência, se o Canal Mariano está muito desenvolvido e vocês percebem, ao seu lado, uma Estrela,
isso quer dizer que vocês se juntam aos domínios Vibratórios das Estrelas nessas Dimensões.

Agora, aquele que se interroga e que vive a dúvida permanente, os horrores do sofrimento da dúvida: «será que é verdade?», «será
que não é verdade?», «será que vai acontecer isso ou aquilo?», bem, isso quer dizer, simplesmente, que esse Irmão ou essa Irmã não
está, suficientemente, interiorizado para viver o que há a viver.

A Luz é a Vibração da Unidade, do Amor, da Alegria Eterna.A Luz é a Vibração da Unidade, do Amor, da Alegria Eterna.

Então, da distância que existe, hoje, entre o que vocês são, nesse momento preciso, e a capacidade para fundir-se na Unidade mostra-
lhes, simplesmente, o que há a percorrer ou o que há a rejeitar.

Eu repito: ninguém julga ninguém; ninguém vem salvar ninguém.Eu repito: ninguém julga ninguém; ninguém vem salvar ninguém.

É a própria Consciência que decide.
É a própria Consciência que, de acordo com sua Vibração, vai estabelecer-se em sua Atenção e em sua Intenção.

Então, cabe a vocês saber se querem estar na espera e serem frustrados.
Cabe a vocês saber se vivem a Esperança, porque vocês sabem o que vivem como sendo a única Verdade possível.

Agora, para aqueles que nada vivem, absolutamente, essas pessoas tornar-se-ão, talvez, os primeiros, porque a descoberta da Luz far-
se-á de maneira extremamente violenta par esses seres, e com uma aceitação total.

Quanto mais vocês estão Livres de qualquer Crença, mais vocês viverão a Luz.

É agora, mas em qual agora vocês estão?
Vocês estão no agora do Aqui, de seu Interior, ou na espera da Luz que virá no Céu?
Daí decorrerá toda sua evolução.

Será que vocês estão na espera ou será que estão na Esperança?

Tudo decorrerá daí.
Se eu digo isso, é que a cada dia, a cada semana, isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente.

Eu diria mesmo que isso vai explodir-lhes na cara, e não se inquietem se, em seus ambientes (sejam familiares, profissionais e mesmo
ao nível de povos) haja movimentos de revolta, de revolução, que serão cada vez mais importantes porque, como nós o dissemos, a
Luz instalou-se sobre a Terra, e essa Luz penetra onde está aberto.

Não julguem, tampouco, seus Irmãos e suas Irmãs que vão entrar em reação, porque eles não têm outro meio que não o de reagir.

A Luz penetrou.
A personalidade vai viver, de maneira mais ou menos consciente, que há, em algum lugar, algo que não funciona.

E o ser humano que está na personalidade, quando algo não funciona, o que ele faz?
Ele luta contra, ele tenta melhorar, muito logicamente, sua situação (seja afetiva, econômica, familiar, social).
É perfeitamente lógico: ação/reação.

As condições da Luz fazem com que a própria Terra reaja.
É claro, isso vocês veem.
São todas as modificações que sobrevêm sobre a Terra.
Os sinais são inumeráveis para aqueles que estão despertos, realmente, na Vibração.
Mas, para aqueles que não querem ver os sinais, por que vocês querem que eles vejam?



Porque, para eles, isso tem uma explicação racional, lógica, puramente humana, puramente material.
Mas o que eles não compreendem é que a Luz, é necessário, efetivamente, que ela aja em algum lugar: não é algo que permaneça nos
planos intermediários.
Quando vocês vivem a Luz em vocês, vocês vivem o que?
As Vibrações.

Então, aqueles que vão dizer: «eu vivo a Luz» e que não têm Vibração, é uma ilusão, é a luz astral.
Então, fecham-se os olhos, vê-se a Luz e diz-se: «eu vivo a Luz».
Mas a Luz Vibral não é isso.

É o que penetra no Templo e que age no Templo, bem além da Luz astral, da Ilusão que permiteÉ o que penetra no Templo e que age no Templo, bem além da Luz astral, da Ilusão que permite
crer-se ter chegado a algo.crer-se ter chegado a algo.
A Luz Vibral transforma a consciência e aproxima-os da Unidade.A Luz Vibral transforma a consciência e aproxima-os da Unidade.
Mas não de um conceito, eu repito, de algo que é, realmente, vivido.Mas não de um conceito, eu repito, de algo que é, realmente, vivido.

Então, tudo o que eu disse aí, que vocês estejam na primeira fila da escola ou na última fila da classe, não tem qualquer importância,
porque vocês vão todos, vocês estão todos vivendo isso.
Vocês vão passar, um dia, à Esperança; num outro dia, à espera; no outro dia ainda, quando algo não acontecer como esperavam,
vocês vão entrar na negação de si mesmos.
Mas tudo isso faz parte de oscilações da consciência e de momentos em que a consciência de desejo pode ainda manifestar-se.

Em qual momento a consciência de desejo não poderá mais interferir com o que vocês são?
A partir do instante em que vocês estiverem, simplesmente, cada vez mais presentes em seu Coração e não numa projeção (familiar,
social, afetiva).
Não é questão, eu repito, de abandonar a família, o trabalho, o que quer que seja.

As dissoluções de contrato far-se-ão assim que vocês estão instalados na Luz.
Não são vocês que agem.
E a Dissolução da Terra, a fim de que ela viva sua Ascensão e sua nova Dimensão, produz-se exatamente do mesmo modo.

Então, aí está o que eu tinha a dizer, na Gazeta da Ascensão, porque é, muito precisamente, durante este período,
de que lhes falou MARIA (e nós falamos, há pouco tempo), que se desenrola tudo isso em vocês, em sua
Consciência (ndr: ver a canalização de MARIA, de 1º de novembro).

Vocês estão prontos para tornar-se Luz?

Vocês estão prontos para tudo deixar, para fazer como Jesus dizia: «deixe os mortos enterrarem os mortos»?
Vocês estão apegados a algo?
Há algo que os prende?

Então, é claro, o ser humano vai dizer «sim», por exemplo, «eu sou apegado com meus filhos» e vai dizer: «é o amor».
Mas não: é um apego.
O Amor torna Livre e, enquanto vocês não são Livres, isso quer dizer o que?
Que vocês não amam.

É a personalidade que ama e, portanto, a personalidade, como nós todos sabemos, ela ama através de relações e
não através da Liberdade.

Portanto, coloquem-se questões, se vocês não estão Livres.
O que isso quer dizer, se vocês não estão Livres?
É muito simples: vocês não vivem o Amor, vocês creem viver o Amor.
Ser Livre é viver a Alegria.

Agora, será que vocês estão na Alegria vinte e quatro horas por dia?
É a isso que vocês devem estar Presentes: viver a Alegria permanente, uma vez que o Amor é Alegria, a Luz é Alegria.
Portanto, se não há Alegria, se vocês têm medo de perder tal ou tal coisa, se vocês têm medo de perder esse corpo, se vocês têm
medo de perder marido, mulher ou de perder a Terra ou de perder a Vida, está onde a Alegria?
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês não vivem a Unidade.
Vocês não podem mais mentir-se a si mesmos, vocês não podem mais iludir-se a si mesmos.
É, muito exatamente, o papel da Luz e é por isso que haverá ranger de dentes.

Mas é, precisamente, graças a esses reveses, a esses ranger de dentes que vocês poderão viver o impulso para estabelecer-se na
Unidade e na Luz, de modo mais ou menos violento, para alguns.

Mas, eu repito, não é a Luz a responsável, são as resistências do humano, são as resistências dos Irmãos e das Irmãs que
conceberam a Luz como algo que mantém uma forma de status quo, que não são capazes de imaginar que esse mecanismo de ilusão
tenha um fim, seja sua própria vida, seja seu próprio cônjuge, seu filho ou o que quer que seja mais, é o problema do ego.

Ele se crê eterno e imortal, porque ele está apegado.
E, hoje, quando falei de contratos, é claro que não é para vocês romperem todos os contratos dizendo: «você, eu o deixo, você, eu o
deixo, você, eu o deixo».
Vocês fazem apenas reforçar a personalidade.

É a Luz que vai fazer com que sua Consciência seja livre.
Mas, como é que a Luz pode agir para torná-los Livres se vocês mesmos estão apegados?
Aí está o esclarecimento que queria fazer em relação aos contratos.
Agora, quando é que tudo isso vai acontecer?



Mas isso acontece agora, em vocês.

Abandone-se à Luz e deixe a Luz tomá-lo, porque Ela o tornará Livre.Abandone-se à Luz e deixe a Luz tomá-lo, porque Ela o tornará Livre.

Mas você não pode reivindicar a Liberdade e estar apegado.
Nós dissemos, durante a desconstrução, que tudo o que eram as leis de confinamento da Matriz era dissolvido, que os últimos
envelopes isolantes estavam desagregando-se.

O Céu vai rasgar-se, em breve (é a expressão que alguns de nós empregamos).
Mas é a verdade.
Mas será que vocês aceitam deixar-se rasgar para viver a Alegria eterna do Coração?
A questão está aí.

O que é que vocês querem Ser?
Mas o que vocês querem Ser apenas pode ser se vocês aquiescem à Luz e não se vocês resistem.

Portanto, o que vocês veem ao seu redor, através de seus próximos ou você mesmo, são apenas suas resistências.
E as resistências são apenas a tradução de confinamentos ligados ao medo.
Não pode haver o medo e o Amor porque, quanto mais a Vibração aumenta, mais há um ou mais há o outro.
Mas, cada vez menos, os dois poderão justapor-se.

Até o presente, como eu dizia, vocês podiam ter, ainda, oscilações, alternâncias, subidas, descidas, mas vocês vão se aperceber de
que isso é cada vez mais intolerável.

E não é a Luz que é intolerável.
O que é intolerável é que vocês mesmos ainda não estejam posicionados, inteiramente, ou num estado ou no outro estado.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.

Minhas palavras não foram, eu espero, demasiado violentas para vocês, mas é a estrita verdade do que vocês vivem, nesse momento
mesmo.
E o que vocês vivem é, muito precisamente, o que vocês têm a viver.
Isso também, nós dissemos (quer concirna ao seu corpo, à sua idade, às suas relações, ao seu engajamento na sociedade ou na
economia).

Tudo, absolutamente tudo o que vocês vivem está, muito exatamente, no bom lugar.
Agora, cabe a vocês saber onde querem estar: na pessoa ou na Unidade.
E, cada vez mais, essas duas Vibrações da Consciência vão separar-se, tanto em vocês como no exterior de vocês.

O Coração é a solução, ele não é a compreensão, uma vez que a compreensão, o conhecimentoO Coração é a solução, ele não é a compreensão, uma vez que a compreensão, o conhecimento
não se vive sob um mecanismo intelectual exterior, mas vive-se do Interior.não se vive sob um mecanismo intelectual exterior, mas vive-se do Interior.

E não existe qualquer palavra que possa traduzir, de maneira perfeita, o que é o Coração e o que é a Vibração da Unidade e a vivência
da Unidade.
Aquele que vive o Coração vive a Dissolução Brahmânica.
Ele vive a totalidade dos Universos, ele é o conjunto da Criação, ele é a Fonte, ele é a criança, ele é a velha senhora que vem vê-lo, ele
é os planetas, ele é Tudo, ao mesmo tempo.

É um mecanismo de Consciência.
Uma concepção não será, jamais, a Verdade.
A Verdade é, simplesmente, o que se pode viver e não na cabeça.
Dizem-lhes: «vocês vão morrer em seis meses».
Vocês dizem: «não, não é verdade».
Por mais que vocês digam não é verdade, mas é verdade.

Quem é que morre, dado que vocês são Eternos?
É apenas o corpo, é apenas a personalidade, é apenas a pequena vida criada entre um intervalo de tempo que se chama o
nascimento e a morte.
A Consciência Ilimitada nada é de tudo o que é limitado.
Então, crer que vou abrir minha percepção, minha concepção ao conjunto do Universo: «aí está, realizei a Unidade».

Aí, eu responderia a esses seres que eles se põem os dedos nos olhos e jamais isso abrirá o Coração.
O Coração é um Fogo devorador que os faz viver o Si, a Unidade, a Existência.
Fora do Si, fora da Unidade, todo o resto é apenas Maya, como dizem e repetiram nossos amigos orientais.

Portanto, vocês não podem manter Maya e viver a Unidade.
Não é a Unidade que vai viver-se em Maya.
Isso, é para aqueles que têm uma visão na qual têm medo de perder sua Maya.
Mas a Unidade apenas pode aparecer se Maya desaparece.
E isso, IRMÃO K explicou em muito numerosas reprises, não é?

Portanto, é a isso que vocês são confrontados e é a isso que vocês deverão responder, de maneira individual e, a um dado momento,
de maneira coletiva.
E é, verdadeiramente, como eu disse, nesse momento.
Quando eu digo nesse momento, vocês podem recusar esse momento e dizer: «ele conta qualquer coisa».

Se vocês não o vivem, isso será, efetivamente, qualquer coisa, porque, no momento em que esse processo de transmutação final
chegar, o que é que nós sempre dissemos?: «ser-lhes-á feito, muito exatamente, de acordo com sua Vibração.»

Portanto, vocês não têm qualquer preocupação a ter, dado que persistirá o que deve persistir.
Não posso entrar nos mecanismos mais precisos, porque isso se desenrola na Consciência, e querer dar, disso, um olhar exterior,



nada quer dizer.

As melhores expressões que encontramos é passar do corpo de desejo ao Corpo de Existência, é passar da
Lagarta à Borboleta.

São figuras, se preferem, que nós encontramos.
Aqueles que me conheceram quando eu estava nesse corpo de Omraam sabem, pertinentemente, que eu meditava em face do Sol
que levantava e que eu voltava profundamente diferente, porque eu tocava minha Existência, naquele momento.

Mas, como se pode transmitir, a um ser humano, uma Consciência?
É por isso que não pode haver Salvador exterior, que há apenas modelos que é necessário fazer ressoar.
É por isso que há seres que mostraram um caminho, mas vocês não podem segui-los: vocês podem imitá-los e tornarem-se eles
mesmos.
É por isso que vocês devem reencontrar a Liberdade.

Enquanto vocês não são Livres, o Coração é uma ilusão e, para vocês, será sua verdade.

Aí está o que eu tinha a dizer, e isso será, por hoje, minha última palavra.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e espero, até breve.
Fiquem bem.
_________________________
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Clique aqui

http://www.portaldosanjos.net/2011/03/sri-aurobindo-30-de-marco-de-2011.html
************

Pergunta: A presença do Anjo da Guarda, quando se faz a Passagem, mantém-se actual?
Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omaraam-aivanhov-2-de-abril
************

'O choque e o medo'

*OMRAAM (Aïvanhov)* (1a. Parte) - 23 de Outubro de 2011 - AutresDimensions

*SRI AUROBINDO* - 30 de Março de 2011 - AutresDimensions

*OMRAAM (Aïvanhov) - 2 de Abril de 2011 - AutresDimensions

*SRI AUROBINDO* - 17 de Outubro de 2010 - AutresDimensions

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1256
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/11/om-aivanhov-5-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/om-aivanhov-23-de-outubro-de-2011.html
http://api.ning.com/files/QktJ-2bbQpC4-SAXchbf0Agv9d68eZZ5MI9-UEE1xOQys*euQL2itA3emnYUbWH02FrlgfO8buO2oMMrvGZkIuNSh5*QZW0k/omraam1100.JPG
http://www.blogger.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omaraam-aivanhov-2-de-abril
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/sri-aurobindo-30-de-marco-de-2011.html
http://www.blogger.com/group/autresdimensions


Cabe diferenciar os medos associados às projeções, os medos associados ao desconhecido porque os medos associados ao desconhecido irão se manifestar
sistematicamente quando a Consciência humana for confrontada a um elemento irrompendo na realidade comum.

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro
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Esse processo de transformação, assinalando a passagem de uma Consciência limitada para uma Consciência ilimitada, acompanha-se de um mecanismo de
abertura específica da Consciência, traduzindo-se, ela mesma, pela manifestação de estados profundamente diferentes daqueles que foram conhecidos e

experimentados sob a influência da ação-reação, na personalidade.
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Nesse dia, nós entraremos no tempo final desses 7 anos, que lhes conduzirão, definitivamente, antes de 25 de julho de 2012, como anunciado durante minha
primeira vinda.

O tempo dos universos não é seu tempo, mas há espaços onde os tempos se sobrepõem, seu tempo, como os espaços e os encontros existentes em meio ao
espaço, implicando que, para um dado Cosmos, que é o seu, as modificações são observáveis.

Elas correspondem, ponto por ponto, ao que eu lhes dei neste dia 25 de julho de 2005.
Eu vou então prosseguir porque, desde amanhã, em termo Terrestre, me parece, vocês colocam pés e Consciência em cheio nesse último tempo.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Vamos tentar, juntos, caminhar através das diferentes questões que vocês têm a fazer-me e que, é claro, podem servir uns aos outros, em relação à época
formidável na qual vocês entraram agora, na qual vocês vivem.

Então, caros amigos, de imediato, eu os escuto e escuto o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: como fazer para integrar as próprias zonas de sombra e seus lados negativos?Questão: como fazer para integrar as próprias zonas de sombra e seus lados negativos?

Cara amiga, a resposta que vou dar foi diferente há algum tempo.
Hoje, a quantidade de Luz que se deposita em vocês, sobre a Terra (sobre o manto da Terra, como foi dito há pouco tempo, e não unicamente no Céu), essa Luz
age no Interior de vocês.
É claro, em alguns casos, ela virá iluminar as coisas que vocês não têm, verdadeiramente, vontade de ver.
Mas essas coisas não requerem, como dizer..., uma reação da personalidade.
Não é porque a Luz vem mostrar-lhes as últimas zonas de sombra que podem existir no Interior de vocês, que seja necessário arregaçar as mangas e dizer que
se vai trabalhar nisso.
O que lhes pede a Luz é, simplesmente, deixá-la trabalhar no Interior de vocês.
O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que nada há a fazer.
Isso não quer dizer, é claro, que não seja necessário trabalhar.
O único trabalho que vocês têm a fazer, agora, é, justamente, deixar fazer, ou seja, não querer fazer e deixar a Luz, a Vibração, as Partículas Adamantinas
trabalharem no interior da estrutura desse corpo, dessa personalidade, de maneira a que a transmutação da Luz seja completa em vocês.

Vocês não têm que culpar, vocês nada têm a pedir, vocês têm que Ser.
E, para Ser, é necessário, sobretudo, nada fazer.

Portanto, não é como fazer; é aceitar que a Luz mostre-lhes o que, até o presente, vocês não haviam visto, sem culpa, sem negação, tampouco, mas,
simplesmente, aceitando o trabalho da Luz que se realiza em cada um, hoje, sobre esta Terra.

Vocês sabem, a Luz penetra.
Ela penetra onde está aberto, ou seja, onde Ela pode.
Portanto, se vocês percebem a Luz em alguns momentos (seja pelas Vibrações, seja nos Alinhamentos, seja em momentos específicos de sua vida), é evidente
que, naquele momento, há uma abertura, em algum lugar, seja na cabeça, seja no chacra do Coração, seja no triângulo do sacro, não é?

O.M. AÏVANHOV – 12 de novembro de 2011
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Naquele momento, a Luz vai penetrar por um desses pontos e, conforme o local onde ela penetra, ela pode, portanto, ou fazer vibrar o Coração, ou descer para o
Coração, ou voltar a subir para o Coração.

Vocês nada têm a fazer.
Vocês têm apenas que deixá-La agir, porque o que age, nesse momento, não é sua vontade pessoal, não é, tampouco, a vontade de bem, isso, nós já
explicamos.
É necessário deixar trabalhar a Graça e a ação de Graça.

Hoje, vocês estão numa época em que nós demos, uns e outros, nesse período específico, elementos que lhes permitem viver a Comunhão e a ação de Graça.
Então, se a ação de Graça está aí, em alguns momentos, quando vocês levam sua Atenção, sua Intenção, quando vocês estão alinhados, porque é que Ela não
agiria, nos momentos em que vocês têm subidas, como vocês dizem, de sombra ou de manifestações de sombra que lhes explodem na cara (sejam suas
sombras Interiores ou sejam os últimos limites impostos pelo mundo exterior)?
Vocês, sobretudo, nada têm a fazer.

Isso não quer dizer ficar desocupado, porque, para deixar fazer e para deixar agir a Luz é a demonstração, justamente, de que vocês aceitam a Graça e
de que vocês aceitam a ação e o trabalho da Luz em vocês.
É o famoso Abandono à Luz, de que falava o Arcanjo ANAEL e de que outros Anciões, entre nós, já lhes temos falado.

O período é extremamente importante para compreender isso: que quanto mais vocês deixam a Luz trabalhar em sua vida, no interior de seu corpo, mais
a ação da Graça vai manifestar-se e mais tudo se fará de maneira simples e evidente, mesmo se, para isso, seja necessário quebrar algo no corpo ou
quebrar um apego específico.
Vocês não têm que culpar, mas, simplesmente, acolher a ação da Luz porque, se vocês a deixam trabalhar, o que quer que aconteça à sua vida, a esse corpo,
à sua personalidade, vocês o viverão numa forma de serenidade Interior e, efetivamente, numa fluidez e numa ação de Graça.
Porque, quem é que pode recusar a Luz?
Quem é que pode pôr em rebelião, durante este período, se não são, efetivamente, os restos da personalidade que quer lutar, que quer compreender, que quer
apreender-se de algo que não tem que se apreender, mas que deixar trabalhar.
Portanto, o melhor modo de fazer é deixar fazer, porque a Luz É, de qualquer modo, muito mais Inteligente do que a personalidade, qualquer que seja, como
vocês chamam isso..., o Q.I.
O Q.I. não se importa com a Luz.
Mas a Luz, tampouco, não se importa com o Q.I.
Felizes os simples de espírito, não é?
Sobretudo durante este período.

Questão: há uma relação entre o ponto IM/AL e a Cadeia do Himalaia?Questão: há uma relação entre o ponto IM/AL e a Cadeia do Himalaia?

Há, é claro, uma ressonância Vibratória.
Os Himalaia, como vocês sabem, em alguns povos, são, de algum modo, o que se chama o eixo do mundo, ou seja, o eixo que deveria estar em ligação e em
conexão direta com o eixo da Luz, não mais desviada, falsificada pelo que foi chamado o eixo ATRAÇÃO-VISÃO, mas, efetivamente, pelo eixo AL-OD.
E vocês, efetivamente, observaram, com justa razão, que no IM, AL, Aia há algo que soa como específico, não é?

Mas há, também, Aia.
Aia, que os remete a outra coisa.
Mas eu não me estenderei sobre isso.
É, efetivamente, um eixo específico do mundo, no qual a Luz deveria estar, de algum modo, não mais falsificada, mas retificada, ou seja, não mais oblíqua, mas
direta.
Não é por acaso que essa região foi, também, chamada, nas diferentes tradições, o eixo do mundo, não é?

Questão: qual é a melhor atitude a ter na relação com os outros?Questão: qual é a melhor atitude a ter na relação com os outros?

Então, aí, caro amigo, creio que isso foi exprimido há muito pouco tempo, a relação entre si e todos os outros, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer
relação.

Até o momento, vocês estavam na comunicação ou na não comunicação.
Comunicação fácil ou, então, comunicação difícil, quando havia o que se chama de conflitos.

A comunicação, como foi dito, é sempre unidirecional; ela concerne a dois seres.
Mas lembrem-se de que vocês têm a possibilidade, agora, de substituir a comunicação e a relação pela Comunhão, ou seja, estabelecer uma
ressonância Vibratória que vai fazer-se de Coração a Coração, ou seja, que vai, de algum modo, eliminar em um como no outro as resistências da
personalidade.

Há dois seres (então, pode-se tomar, por exemplo, um marido e uma mulher, pode-se tomar um irmão e uma irmã, ou pouco importa a relação que exista): se a
relação coloca-se ao nível da comunicação, com regras estabelecidas (por exemplo, o pai que terá a autoridade sobre o filho ou no casal, aquele que quer dirigir e
comandar), o que é que vai acontecer?
Haverá atritos, porque a relação que é estabelecida, nesse nível, decorre de circunstâncias morais, sociais, educativas, que são consensuais (em todo caso, que
eram consensuais, até o presente).
E vocês observarão, hoje (e como vocês o observam por toda a parte sobre a Terra), que há seres que recusam, agora, esse consenso do poder de alguém sobre
si.
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E isso pode traduzir-se por conflitos, é claro, e isso existe por toda a parte sobre a Terra, atualmente.

Mas esse conflito, que se observa nas sociedades, vive-se, é claro, nas relações a dois e, naquele momento, vocês devem lembrar-se de que, mesmo se com a
pessoa que está diante de vocês (qualquer que seja o papel hierárquico, afetivo, moral, social em relação a vocês, ou profissional, pouco importa, uma relação,
qualquer que seja a qualidade dessa relação e dessa comunicação), vocês substituem essa zona de resistência, de atrito, de conflito, ou mesmo de harmonia,
por uma Comunhão de Coração a Coração, Vibratoriamente.

O que vai acontecer?
Bem, naquele momento, não poderá mais haver desacordo.
Então, é claro, num primeiro tempo, aquele que está, como dizer..., amarrado, confinado em certezas ligadas à Dimensão confinante e que recusa esse gênero
de Comunhão, vocês não são obrigados a dizer-lhe: «vamos Comungar de Coração a Coração».
Mas, se vocês são capazes de entrar em seu Coração e de pensar em seu Coração e saber que o outro, que os agride ou que os ama (pouco importa,
é a mesma coisa), portanto, que é exterior a vocês (se ele os ama, ele é exterior, ele quer fusionar com vocês – se ele não os ama, ele quer quebrar-lhes a cara,
não é? ou outra coisa, pouco importa), se vocês entram em seu Coração, vão aperceber-se de que o outro está no interior de vocês e que a Comunhão
poderá estabelecer-se.

Então, mesmo se isso possa parecer, nos primeiros instantes da comunicação, mais tenso, mais violento, vocês se aperceberão, muito rapidamente, através da
repetição dessa Comunhão, sem nada querer do outro (não é questão de querer agir sobre o outro, uma vez que o outro está no seu Interior), simplesmente,
estabelecendo essa Comunhão, através dos três pontos de Comunhão que foram dados há pouco tempo (ndr: ver a rubrica «protocolos a praticar»).
Isso lhes foi repetido.
Eram os três pontos da Nova Tri-Unidade.
Vocês poderão entrar em ressonância com o Amor que está em face de vocês, ou com o inimigo que está em face de vocês, porque é o mesmo princípio:
princípio de dualidade ou de Atração, ou de Repulsão (enorme, em caso de inimigo).

Mas eu tomo, de propósito, esse exemplo porque, na Comunhão, intervém, mais do que todos, o princípio, justamente, da relação ou da comunicação, ou seja,
de Atração ou de Repulsão.
Há a lei de ressonância, que se leva a efeito e, naquele momento, vocês vão experimentar (qualquer que tenha sido o tipo de relação ou de comunicação:
amorosa ou violenta, odiosa ou dita amorosa, no plano da Dimensão terceira) que vocês vão passar, concreta e Vibratoriamente, a outra Consciência e a outro
nível, no qual não haverá mais Comunicação, mas haverá uma Comunhão.
E, naquele momento, quando vocês viverem isso com aquele que está em face de vocês (de maneira a mais neutra e a mais autêntica), todos os problemas,
todos os problemas de poder, todos os problemas de violência desaparecerão.

Nós lhes demos, há pouco tempo, a faculdade, durante os alinhamentos, nós não instruímos, nem ensinamos, nós atraímos sua atenção sobre a possibilidade de
estabelecer essa Comunhão em vocês mesmos, no interior de si mesmos, sem qualquer projeção de desejo.
Naquele momento, vocês vivem o Amor, ao nível Vibratório, porque vocês se apercebem de que todas as distâncias que eram ligadas à projeção da
consciência (meu marido, minha mulher, meu inspetor de impostos, meu superior, meus pais, meus filhos) não existem mais porque, naquele momento, todos os
véus caem.
E, quando há essa Comunhão que se estabelece, de Coração a Coração, essa ressonância, não há mais razão válida, não há mais manifestação do que
quer que seja que seja contrário à Comunhão do Amor.
É isso que vocês estão vivendo, já, para alguns seres que despertaram para isso e que praticam entre si.

Então, quer isso passe pelos encontros no outro extremo do planeta, em tal hora, quer isso seja, por exemplo, por algo que se aproxima, que foi dado por
ANAEL, há um ano, que se chama a Nova Aliança, quer isso seja pelo movimento da Nova Tri-Unidade, vocês poderão Comungar (ndr: ver a rubrica
«protocolos a praticar»).
Do mesmo modo que vocês podem Comungar com o Sol, comungar com o Universo: é isso que se chama a Unidade.

Naquele momento, não se põe mais a questão da relação e não se põe mais a questão da comunicação, porque vocês estão em Comunhão e, em
Comunhão, nada há que seja exterior ao que vocês são e, naquele momento, vocês realizam – e esse será o caso para muito de vocês que ainda não o
viveram – de maneira cada vez mais fulgurante e fulminante, o acesso à Unidade e ao Si.
E, naquele momento, vocês compreenderão que, quando nós lhes dizíamos – e, sobretudo, nossos amigos orientais – que esse mundo que vocês veem é uma
ilusão, que é uma projeção, que, além disso, foi alterado; quando se diz, como os Arcanjos dizem, que eles estão no Interior de vocês, não é uma visão do
espírito.
O vocês quer dizer o Templo.
O que há nesse Templo contém a totalidade da Criação, sem qualquer exceção.
É a isso que vocês são chamados e é a revolução final de que eu lhes falo já desde a Fusão dos Éteres, ou seja, desde o mês de abril, que se desenrola nesse
momento, de maneira individual, cada um em seu ritmo, cada um ao seu modo.
Mas todos os eventos de sua vida, individuais, coletivos, planetários têm apenas um único objetivo: fazê-los viver essa Comunhão.

E, mesmo o que eu chamei, há alguns anos, o planeta-grelha, corresponde, inegavelmente, a esse momento de Comunhão total com a natureza e a própria
Essência do Ser, que é Luz e Amor.
Mas não Luz e Amor da personalidade, que pensa poder melhorar-se.
Eu lhes falo, aí, do Espírito, ou seja, do que há no Interior desse personagem que nós todos fomos quando estamos num corpo.
Nós todos somos mais do que isso.

Então, as palavras, vocês as conhecem: Sementes de Estrelas, Filhos da Lei de Um etc.etc.
Tudo isso não era, como dizer..., simplesmente, denominações bonitas de ouvir, ou Vibratoriamente eficazes, mas, também, sua Verdade, nossa Verdade
comum, e é isso que se desvenda nesse momento mesmo.

Então, é claro, com perturbações mais ou menos importantes porque, vocês podem imaginar, qualquer um que queira, a todo custo, permanecer na personalidade
e que está completamente contente nessa personalidade, o que ele vai fazer?
Ele vai reagir a essa Luz.
Mas a Luz não reage, Ela Comunga.
E, mesmo se um ser humano não queira Comungar, a Luz Comunga, mesmo assim.
E não é o problema da Luz se esse ser vai entrar em reação, em oposição, em contradição total com a Luz, porque a Luz que pensavam aqueles seres, talvez,
não é a Luz tal como ela é nas outras Dimensões.
Porque, talvez, há alguns Irmãos e Irmãs que, eles, esperariam viver a Luz num mundo melhor, nessa Dimensão, depois que os fantoches tivessem sido
afastados, não é?
Isso não acontece assim, e aqueles que já vivem essa Comunhão sabem, pertinentemente.
Por quê?
Porque há, cada vez mais, momentos em que eles não estão desconectados do real, mas estão no real, ou seja, eles se extraem, sem querer, porque não é
questão de fugir do que quer que seja, mas de estar, totalmente, aí.
E, quando vocês estão totalmente aí (nos momentos de Alinhamento, nos momentos de Comunhão, nos momentos em que o cérebro não pode mais funcionar), o



E, quando vocês estão totalmente aí (nos momentos de Alinhamento, nos momentos de Comunhão, nos momentos em que o cérebro não pode mais funcionar), o
que é que acontece?
Vocês estão no Fogo do Amor, vocês estão na Presença do que vocês São, vocês estão no: «Eu sou Um», vocês estão na Aliança de Fogo e tornam-
se o Fogo.
E esse mundo desaparece, para vocês.
Não é uma fuga do mundo, é uma fuga da ilusão, ainda que essa fuga não seja voluntária, uma vez que tudo acontece – como vocês sabem, e foi repetido, AQUI
e AGORA – nesse Templo, que é o corpo, para aqueles que têm um corpo.
Mas isso acontece, exatamente, para todos aqueles que morreram há anos e que esperam, eles também, nos planos intermediários, em bolsas, digamos,
astrais, esse momento de Liberação.

Então, é claro, eu os remeto, também, ao que eu disse: o que a lagarta chama a morte, a borboleta chama o nascimento.
Há algumas fases que foram descritas pelos Arcanjos e MIGUEL, que iniciou o período de desconstrução e, depois, outras palavras que foram empregadas: os
Degraus, as Etapas.
Tudo isso vai levá-los a viver o que muitos de vocês, a título individual, vivem de maneira mais ou menos intensa, mais ou menos fácil.
Mas isso se tornará cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês aceitam voltar-se para si mesmos, não num ato narcisista, mas, bem mais, na
descoberta e na aceitação do que vocês São, em Verdade, e não do que vocês são na personalidade.
Portanto, a relação com os outros, a comunicação ou a não comunicação com os outros deve ser substituída pela Comunhão, porque a Comunhão
é o Coração.
É o que lhes permite verificar a hipótese (que é verdadeira e verídica) de que, entre o Coração do Um e o Coração de Todos, não há qualquer diferença.
E, para isso, é necessário vivê-lo, não basta crer ou enunciar, assim, porque, se vocês não o vivem, se vocês não fazem essa experiência, para que isso vai servir-
lhes?
Para nada.

Questão: as borboletas parecem estar prontas, mas continua-se aqui, por quê?Questão: as borboletas parecem estar prontas, mas continua-se aqui, por quê?

É uma questão muito interessante, cara amiga.
Eu vou responder que as borboletas estão extremamente prontas, uma vez que, eu mesmo disse, já, desde abril: é agora.

Então, o que isso quer dizer, dado que, até prova em contrário, vocês têm, sempre, certa densidade, não é?
Vocês podem tocar-se, fisicamente, vocês ainda estão aí e as estruturas em que vivem estão, ainda, aí, não é?

Sim, mas nós dissemos que havia, sempre, momentos individuais e um momento coletivo.
Ao nível de outras Dimensões, como os Arcanjos já disseram, tudo está consumado, tudo está realizado.
Todo o mundo espera, de maneira coletiva, estar num momento zero: puf, de um único golpe, não há mais nada e há outra coisa que tomou o lugar.
É uma mudança, efetivamente, de frequência Vibratória.
Mas alguns de vocês já são borboletas (num corpo de lagarta, concordo).
Mas vocês estão prontos, coletivamente.

Vocês sabem que a massa crítica foi atingida há muito tempo.
Então, vocês vão responder-me: mas o que se espera?
Eu vou responder que não somos nós que decidimos, nem vocês.
E nós sempre dissemos isso.

É por isso que nós dissemos que havia, efetivamente, limites.
Eles são astronômicos, calendários, porque lhes foram dados por diferentes povos, por diferentes tradições, por diferentes profecias.
Mas há um elemento essencial: é que não são nem vocês nem nós que decidimos o momento preciso, coletivo, porque isso depende de quem?
Da Terra.
A Terra está pronta, também.
Mas vocês saberão, quando é o momento.
Quando é que vocês saberão?
Vocês não poderão mais duvidar disso porque, naquele momento, o Som do Céu e da Terra – que muitos ouviram sobre o planeta – tornar-se-á permanente.
O Céu, para aqueles que têm a chance de ver o Sol azul, a Lua, também, que está diferente, e a cor das Partículas Adamantinas, essas luzes brancas que
são visíveis à noite e que começam a arranjar-se, a alinhar-se, a formar uma treliça de um novo éter, mesmo no exterior, não unicamente quando vocês
estão no leito, no teto, mas no exterior do Céu.
Tudo isso está instaurando-se, mas está pronto.

Nós estamos todos prontos.
Vocês estão todos quase prontos.
A Terra está pronta, mas é ela que dá o ritmo, nesse âmbito, é claro (como dizer..., e eu empreguei essa palavra de propósito), de certa elasticidade.
Vocês estão nessa zona de elasticidade.

Então, aproveitem dela para aperfeiçoar o que havia sido explicado, há um ano, por SRI AUROBINDO, sobre o choque da humanidade, porque, vocês que
estão prontos, como vocês dizem, de diferentes modos, vocês viverão isso com extrema facilidade.

A única diferença é que os momentos, no dia, em que vocês estão desconectados da ilusão desse mundo e estão conectados à Verdade vão tornar-se cada vez
mais importantes.
Mas, a um dado momento, isso será sincrônico.
Mas dessa sincronia, vocês têm os elementos, de qualquer forma, que foram importantes, que lhes foram dados: generalização do Som do Céu e
da Terra, Canal Mariano que está cada vez mais perto e modificação dos sons Interiores, que se tornam cada vez mais potentes e, depois, Anúncio
de Maria.
Isso deve produzir-se nesse sentido.

Mas, agora, será necessário, também, que vocês escutem o que vão dizer-lhes os Anciões e as Estrelas, sobre as diferentes formas possíveis de Ascensão.
Porque não há apenas uma forma.
Há, como foi dito, muito numerosas Moradas na Casa do Pai.
E por que é que vocês quereriam que todo o mundo fosse ao mesmo lugar?
Isso, vocês já sabem.

Mas, mesmo nos mecanismos individuais e coletivos da Ascensão, vocês têm, todos, percepções, independentemente, é claro, das Estrelas, das Coroas.
A própria Consciência vive-o, diferentemente.
E tudo isso merece, agora, porque estamos em pleno interior, certo número de explicações, que serão dadas por outras pessoas além de mim, durante este final
de semana.



Questão: a que corresponde o fato de sentir como um fogo, que queima ao nível da garganta?Questão: a que corresponde o fato de sentir como um fogo, que queima ao nível da garganta?
É ligado, em geral, à passagem da Porta Estreita, entre o plexo solar e o chacra da garganta.
Então, há subidas ácidas, porque o fogo do ego não está totalmente transmutado.
Enquanto o fogo do ego não está transmutado em Fogo do Coração (ou seja, enquanto a passagem não é quase permanente ao nível da Porta Estreita), os
sintomas poderão tornar-se cada vez mais desagradáveis, seja ao nível físico, ao nível, como alguns disseram, de subidas de sombras ou de ver as
sombras, ou de ver os últimos apegos que os impedem de realizar essa passagem da Porta Estreita.
A questão que vem após é: «o que fazer?».
Eu respondo, aí também: «nada fazer».

Questão: é do mesmo modo para as dores articulares?Questão: é do mesmo modo para as dores articulares?

Nenhuma relação.
Não se deve pôr tudo, tampouco, nas costas da Luz, não é?
Isso seria demasiado fácil.
Em contrapartida, pode-se pôr tudo nas costas, em definitivo, de resistências da personalidade.
Mas não é uma razão, tampouco, para culpar.

Questão: é correto praticar a Comunhão, tal como ela foi descrita, de Coração a Coração, em especial durante o período deQuestão: é correto praticar a Comunhão, tal como ela foi descrita, de Coração a Coração, em especial durante o período de
Alinhamento, para com um máximo de pessoas, mas sem, contudo, que elas tenham sido informadas?Alinhamento, para com um máximo de pessoas, mas sem, contudo, que elas tenham sido informadas?

Mas a Comunhão, vocês podem estabelecer com o conjunto do Universo!
Disseram-lhes para começar, de início, pelas pessoas e fazê-lo em Consciência, o que quer dizer com pessoas que estão a par, simplesmente, para que a
Atenção das duas possa perceber o efeito dessa Comunhão.
Em seguida, nós havíamos dito que, num segundo tempo, vocês podem gerá-la sobre o que quiserem: sobre Júpiter, sobre Alcyone, sobre a Fonte, sobre uma
formiga.

Agora, lembrem-se – e isso é fundamental – de que a Comunhão não é um ato de vontade.
É um ato de acolhimento e de abertura para Si.
Portanto, se vocês emitem a Luz para alguém, é um ato de projeção.
Aí, não é uma projeção, é uma Intenção de conectar-se aos três pontos da Nova Tri-Unidade, através dos períodos de Alinhamento e, naquele momento, levar a
Atenção sobre uma pessoa, sobre uma formiga, sobre um sol, pouco importa, e deixar fazer, aí também.

É claro, ao final de certo tempo, vocês se conscientizarão, realmente, e farão a experiência, de que todos os outros, mesmo o pior dos inimigos, está no Interior
de vocês, porque não há inimigo.
Quando vocês constatarem que são a totalidade da Criação, naquele momento, vocês Comungarão com o conjunto do Universo.

Lembrem-se, também, que foi dito, de que essa Comunhão corresponde a uma forma de treliça, como eu empreguei a palavra, do novo Éter, o que quer dizer que
alguns de vocês viam, há ainda alguns meses, à noite, em algumas circunstâncias, no teto de seu quarto, como que Partículas Adamantinas que se arranjavam
com quadros específicos.
Eu disse que vocês podiam ver, também, essa treliça, agora, no Céu, no cosmos que vocês veem daqui da Terra.
É essa treliça que é um ato de Comunhão.
É o retorno da Luz Vibral autêntica.
E vocês inscrevem sua Consciência nessa Liberdade que é a Comunhão porque, quando vocês estão nessa Liberdade da Comunhão, vocês percebem que não
têm que estar apegados a nada, uma vez que Comungam ao Tudo.
E que tudo o que foi concebido na cabeça, na projeção da personalidade (através dos medos, quaisquer que fossem ou através dos amores, quaisquer que
fossem, familiares ou outros) não tem qualquer razão de ser.
Isso não quer dizer, eu repito, e isso foi dito (porque há quem, por vezes, tem tendência a compreender o que lhe convém), que não é por isso que era necessário
desembaraçar-se dos filhos, da família, dos pais, do trabalho ou do que quer que fosse.
Mas que, nesse ato de Comunhão, vocês percebem o quê?
Que vocês amam tanto o Universo como a formiga, como os inimigos.
Mas não é uma visão do espírito, é uma experiência da Consciência, que os estabelece na Nova Consciência.
E, naquele momento, vocês não têm mais medo de perder o que quer que seja, porque vocês não têm mais necessidade de comunicação ou de relação.
Vocês estão em Comunhão com a totalidade do Universo.
É isso realizar o Si e a Unidade.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Todo o meu Amor acompanhe-os.
E, sobretudo, sejam Livres.
Até breve.
____________________________
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los neste espaço e eu lhes transmito
todas as minhas bênçãos e eu diria mesmo, toda a Comunhão e a Graça possíveis.

Então, antes de intervir, como eu faço de costume, ou seja, de deixá-los fazer todas as perguntas que lhes são
prazerosas, eu gostaria, primeiramente, de fazer uma intervenção enquanto Comandante dos Melquizedeques,

porque, talvez, entre vocês, alguns já começaram a perceber, a Vibrar, a sentir com a Consciência, com as
Vibrações, que há elementos que já então prestes a aproximá-los, individualmente, é claro, de processos

extremamente importantes em meio à Consciência.
Então, eu vou situar de novo o contexto desta intervenção.

Lembrem-se, eu não me estenderei, eu lhes dou a palavra muito em breve.
Há algum tempo (algum tempo, isto é, desde quase dois anos) eu falei de mecanismos Vibratórios que iam

levar, de algum modo, duas humanidades a se separar.
É preciso lembrar-se de que nos processos transformadores que vocês vivem, atualmente, eles são mais ou

menos intensos, eles são mais ou menos diferentes, é claro, ao nível do grau Vibratório e do grau da sua
Consciência, que lhes é própria.

E, talvez, vocês já constatam, no seu ambiente mais familiar, que há coisas que não estão, perfeitamente, em
via de evoluir, realmente, na mesma direção.

Seria, de fato, extremamente prejudicial crer que toda a humanidade, no seu conjunto, coletivamente, deveria ir
ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, e no mesmo momento.

E tudo isso, é claro, podemos ilustrar da seguinte maneira: vocês têm seres humanos, que nascem, que
morrem.

É como se, por exemplo, alguns que devem morrer, hoje, dizem: “ah não, se eu morro, é preciso que todo
mundo morra”, ou: “se eu vivo, é preciso que todo mundo viva”, ou: “se eu vou lá, é preciso que todo mundo vá

lá”.
Vocês podem bem imaginar, através da Precipitação da Luz e do Processo Ascensional, que vocês estão

dentro.
Então, obviamente, aqueles que não Vibram e aqueles que não apresentam manifestações específicas da
Consciência, eles devem dizer-se: “o tagarela, aquele lá, o que é que ele está contando para nós já que eu

nada vivo?”.
Mas cada ser humano é diferente.

O.M. AÏVANHOV – 19 de novembro de 2011
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É um postulado que vocês devem cada vez mais integrar, não somente aceitar, porque, talvez, vocês o veem
ao redor de vocês.

Vocês estão em um estado de Consciência e aquele que é, talvez, seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai,
de qualquer maneira não está, mas, então, não estão completamente no mesmo estado da Consciência e no

mesmo estado Vibratório.

***

Dessa maneira, é claro, o ser humano está com seus apegos, que eles sejam familiares, que eles sejam
ligados a atividades, quaisquer que sejam.

É preciso compreender, hoje, que o que vocês reencontram é a Liberdade total.
Mas que esta Liberdade, ela lhes é concedida, se o podemos dizer, a cada um, no momento, individualmente.

Então, é lógico, gradualmente e à medida que as Partículas de Luz Adamantina se depositam no manto da
Terra (como é o caso), gradualmente e à medida que nós nos aproximamos (nossa Vibração e nossa

Consciência) da sua Consciência, isso se reflete por mecanismos de transformação.
Vocês têm, nesses mecanismos de transformação, seres que estão, por exemplo, em um nível de

Consciência, ou mesmo em um nível de vida, de Atenção, de Intenção, que nada tem a ver com aquele que é o
seu, mesmo as pessoas as mais próximas.

Lembrem-se de que o elemento importante é a Liberdade.
Vocês não podem dar a Liberdade à pessoa, se a pessoa na qual vocês pensam não quer a Liberdade.

Vocês têm IRMÃO K que lhes falou, a muito pouco tempo, da Liberdade e da Verdade.
Isso é extremamente importante, porque sua Verdade individual não é a mesma que aquela que corresponde,

talvez, ao seu vizinho, com os mesmos processos e a mesma dose, digamos, de Luz, que vocês vivem.
As reações e as transformações, a transmutação que é a sua não é aquela do seu vizinho.

E isso, vai ser preciso aceitá-lo.
Como isso vai se traduzir?

É muito simples.
Eu vou ser extremamente prático, porque, talvez, já, muitos de vocês, aqui e em outros lugares, aperceberam-

se de que havia um processo de densificação e de aceleração, extremamente denso e extremamente
importante, da Luz.

***

Evidentemente, ainda uma vez, há outros que dizem que eles nada sentem.
Para eles, a vida continua como antes.

Então, é claro, eles estão, ou frustrados, ou eles vão se desviar do que nós lhes dizemos e eles terão total
razão, porque, por que escutar velhos tagarelas se vocês não vivem o que eles lhes dizem?

Obviamente, seria preciso ser um pouco estúpido para aderir e viver as transformações da Consciência que
não lhes dizem respeito.

Deste modo, então, vocês irão me dizer: “mas todos os seres humanos querem a Luz”.
Nada há de mais falso, e nós o dissemos.

Há seres humanos que têm a necessidade de conservar experiências da alma, então, de conservar uma alma
e, então, de conservar um corpo físico.

Assim, evidentemente, isso, vocês o veem ao redor de vocês.
Vocês constatam, por vocês mesmos, que o estado Vibratório no qual vocês estão não é o mesmo que aquele

do vizinho.

***

Então, desde pouco tempo, existem meios que lhes foram dados para viver a Comunhão e viver a Graça.
Esses meios são extremamente importantes, porque eles lhes permitem fazer ressoar a Luz dentro de vocês e

quando vocês estão com outra pessoa.
Mas vocês irão constatar, também, que, aí, há, talvez, quem não queira sua Comunhão, há quem não queira sua

Graça.
Há quem não queira ouvir falar, até mesmo, desta noção de transformação, e vão dizer-lhes, justificadamente,

já que eles nada vivem: “nada acontece”.
E, naturalmente, para eles, nada irá estritamente acontecer.

Então, nós iremos nos interessar, é claro, por aqueles que Vibram.
O que é que acontece e o que é que se modifica, além das percepções de tudo o que vocês conhecem (os



O que é que acontece e o que é que se modifica, além das percepções de tudo o que vocês conhecem (os
novos corpos, os chakras, as Coroas, as Vibrações celulares, as Vibrações das Coroas Radiantes, as próprias

transformações da sua Consciência), que os fazem dizer, alguns de vocês, que vocês sequer conseguem
fazer uma atividade ordinária?

É claro, a Luz os chama, cada vez mais.
A Luz CRISTO lhes pede para ser, cada vez mais, a Luz, e há quem vá retrucar: “mas eu não consigo mais

fazer isso”, “eu não consigo mais fazer aquilo”, “eu não consigo mais guiar o automóvel”, “eu não consigo mais
ter relações sexuais”, “eu não consigo mais levar meus filhos à escola”.

Evidentemente, vocês não têm mais que teimar, porque (e, isso, nós sempre, sempre, uns e outros, lhes
afirmamos veementemente) vocês irão se tornar o que vocês Vibram.

Não pode ser de outra forma.

***

E aqueles de vocês que Vibram mais, do que se apercebem?
Que estão cada vez menos presentes neste mundo, mas cada vez mais presentes na Luz.

E um não pode ir com o outro.
Ou seja, alguns seres, individualmente, aproximam-se do que foi denominado, de forma humorística, grelha-

planetária, isto é, eles vivem, de algum modo, sua grelha-planetária individual.
E aqueles que não vivem a grelha-planetária, ainda, ou que não irão viver, até o extremo limite, vão dizer: “mas o

que acontece com esta pessoa? Ela não consegue mais trabalhar, ela sequer consegue se comunicar
normalmente”.

Mas, é claro, ela não se comunica mais, já que ela está na Comunhão com a Luz.
E vocês não conseguem mais participar, e vocês dar-se-ão conta (é aí onde eu quero chegar, isso foi dito há
apenas uma semana) que quanto mais vocês chegarem perto do Natal deste ano, mais vocês irão penetrar,
cada vez mais, na Comunhão, não mais de ser a ser (que lhes foi oferecido para, por exemplo, constituir a

Consciência Unificada de 24, como dizia RAMATAN no ensinamento que ele divulgou, de forma ampla, agora)
(ndr: ver a coluna “A Humanidade que começa”) (*), mas vocês irão entrar cada vez mais em Comunhão com a

Luz.
E se vocês entram cada vez mais em Comunhão com a Luz, vocês irão se aperceber de que vocês não

poderão mais, cada vez menos, estar presentes sobre este mundo.
Isso se chama Ascensão.

Então, é claro, existe uma defasagem.
Essa defasagem é temporal, mas é também uma defasagem de Consciência, entre aqueles que Vibram a Luz

e a Consciência da Unidade, e aqueles que Vibram menos, ou que não Vibram de qualquer maneira.

***

Lembrem-se: o Arcanjo ANAEL [URIEL] falou da Passagem da abertura da boca, da Passagem da garganta e,
de alguma forma, das eliminações dos últimos obstáculos psicológicos, inerentes ao que vocês eram, em meio

a esta Dimensão.
E desde algum tempo, nós falamos que nesse momento, a humanidade libera-se do medo.

Ela se libera do que foi chamado de apegos coletivos.
Mas, é claro, há quem não queira ser liberado.

E vocês devem respeitar isso.
Se vocês têm um ser que está perfeitamente ao abrigo, em sua atividade profissional, mesmo um banqueiro,

ele foi feito para ser banqueiro.
Ele não foi feito para ouvir falar da Luz e sua vida baseia-se, a priori, na noção de lucro, portanto, em algo que

nada tem a ver com a Luz, que é uma doação, é claro.
Como vocês querem que este ser se volte para a Luz?

Esse não é o seu objetivo.
Esse não é o seu programa de vida e, talvez, ainda menos, o programa da sua alma.

O problema é que todos vocês estão presentes, eu diria, na mesma panela de pressão, não é?
E a pressão, ela sobe cada vez mais.

E esta pressão é responsável pelo que vocês veem sobre a Terra.
Pelo que vocês veem nas famílias.

Pelo que vocês veem nos grupos sociais.
Enquanto mantendo-se aqui, nesse país e nos países da Europa ocidental, vocês estão, até o extremo limite,
nos mecanismos, não de proteção, isso depende do ponto de vista que vocês se colocam, se vocês estão do

lado da lagarta, vocês dizem: “estamos protegidos”, se vocês estão do lado da borboleta, vocês dizem:
“estamos muito atrasados em relação a outras regiões”.



É evidente que os derramamentos de Luz que vocês viram no céu, e nas Partículas Adamantinas no céu, à
noite, são a prefiguração da rachadura do céu, que corresponde à rachadura do seu céu Interior, ou seja, do

pericárdio: a abertura da Porta KI-RIS-TI e a passagem da Porta Estreita.
Mas vocês têm, também, Irmãos e Irmãs que estão entre vocês, que estão, às vezes, mais próximos, que,

eles, não querem ouvir falar de tudo isso, porque eles não o vivem.
E por mais que vocês expliquem, por mais que vocês tentem mostrar-lhes, mas eles não são o mesmo mundo.

Será que vocês conseguem compreender isso?
Querer que toda a humanidade vá para o mesmo lugar é uma heresia.

Vocês não irão, todos, ver o mesmo filme, no mesmo momento, sobre a Terra.
Vocês não se levantam, todos, na mesma hora.
Vocês não se deitam, todos, na mesma hora.

Nesse momento, vocês vivem a finalização da Ascensão, mesmo aqueles que lhes dizem: “eu nada vivo”.
No momento, eles nada vivem, mas chegará um momento em que haverá uma sintonização.

Esse momento da sintonização é o momento em que o desdobramento da Luz, e a passagem da Consciência
na Luz, não poderão fazer de outra forma senão serem revelados, mesmo para aqueles que lhes voltam às

costas.
Mas lembrem-se: nós sempre dissemos que a Consciência era Vibração.

Então, vocês têm muitos seres, por exemplo, nos movimentos espirituais, eles vão falar-lhes com admiração da
Unidade.

Eles vão dizer-lhes: “eu estou na Unidade”, “eu superei da Dualidade”.
Perguntem-lhes, será que vocês Vibram?

Vocês não podem estar na Unidade se vocês não Vibram.
Vocês aceitaram mecanismos mentais, intelectuais, ligados à superação da dualidade.

Mas enquanto a Consciência não é Vibral, enquanto a Consciência não se torna Luz, vocês não estão referidos,
no momento, no processo.

Então, é preciso não colocar mais, como eu disse, martelo na cabeça, porque, é claro, os primeiros serão os
últimos, os últimos serão os primeiros, etc., etc..

Isso foi dito em várias ocasiões.

***

Então, vocês têm seres, hoje, que captaram esta Luz, mas ao invés de se abrirem, ao nível do Coração, eles
levaram esta Luz a sua cabeça, e naquele momento, eles continuam os mecanismos de projeção, em meio ao

mental.
Vocês sabem muito bem, para aqueles que vivem as Vibrações, que, quanto mais vocês entram na Vibração

(que é a Essência e que é sua natureza de Ser, no sentido o mais multidimensional), mais nada tem
importância.

Vocês não estão demissionários deste mundo: é o que chamamos de Renúncia.
A Renúncia não é um ato mental.

Por mais que vocês renunciem intelectualmente a tudo o que vocês quiserem, não é isso que vai fazê-los
Vibrar.

O que é que vai fazê-los Vibrar?
É o acolhimento da Luz, no Coração ou na cabeça.

É a capacidade para, primeiramente, ter se abandonado à Luz e para tornar-se, cada vez mais, Transparentes.
Vocês não podem, e não poderão, cada vez mais, manter o estado Vibratório e manifestar qualquer

personalidade.
E eu entendo por personalidade, tudo o que poderia ser da ordem dos apegos, quaisquer que sejam, ou dos

medos.
Então, é claro, isso foi dito, e eu o repito: não é questão de abandonar a Terra para viver sua Luz, sozinho em

seu canto, já que nós lhes dissemos que é preciso comungar.
Comungar entre Irmãos e Irmãs, mas também Comungar conosco, já que nossa Dimensão, ela está cada vez

mais presente.
Foi mencionado o Canal Mariano, que se constitui.

Alguns de vocês estão em contato com uma das Estrelas, de maneira perfeitamente autêntica.
Outros estão em contato com os Arcanjos.

E, depois, há também quem se iluda, porque eles leem por toda parte que a Luz está presente, eles leem por
toda parte que há uma Ascensão.

E, eles, vão projetar a Unidade e projetar a Luz.
Mas eles não estão na Luz, porque eles não Vibram a Consciência.



***

E vocês sabem, para aqueles de vocês que estão mais adiantados, mas nesta noção de adiantamento, eu não
faço uma noção hierárquica ou uma noção mais elevada ou menos elevada, simplesmente eu diria, como dizer,

seu momento pessoal de Abandono à Luz, de Renúncia, do desaparecimento dos apegos e dos medos
coletivos.

E quanto mais vocês vivem a Luz, quanto mais vocês renunciam, mais vocês Vibram.
E quanto mais vocês Vibram, mais vocês são, efetivamente, como eu disse, cada vez mais desconectados

deste mundo.
Então, é claro, vocês terão quem não viva a Luz.

Eles não vivem a Vibração e, no entanto, a Consciência percebe, não mais pela Vibração, mas pelo que eu
poderia chamar, por exemplo, de instinto, ou pela intuição, ou simplesmente pela razão (observando o que

acontece sobre a Terra pelos vulcões, pelos sinais do Céu), que há uma mudança.
E essas pessoas vão dizer: “sim, mas eu, essa mudança, eu não a vivo no Interior, eu a observo

exteriormente”.
Há uma expressão que foi empregada por um dos Anciãos, o ponto e a esfera.

Enquanto vocês creem que vocês são o ponto, ou enquanto vocês creem que vocês são a esfera, vocês não
estão no Todo.

E muitos seres imaginam (porque o instinto é mais forte, ou porque a intuição, que está ligada ao 3º olho, foi
desenvolvida pela ação da Luz) que eles tudo compreenderam e que eles tudo vivenciaram.

Sim, mas tudo compreender, ou tudo vivenciar, no plano da compreensão, não é a vivência da Vibração.
É por isso que nós muito, muito longamente, insistimos, uns e outros (sejam as Estrelas, sejam os Arcanjos),

sobre esta Vibração.
E SRI AUROBINDO, em sua última encarnação, foi o primeiro a descrever a encarnação do Supramental.

Portanto, vocês não podem aceder à Unidade se vocês não estiverem na Vibração do Supramental.
Se a mutação não atingir suas células, não atingir sua Consciência.

Não é a adesão à Unidade que transforma vocês.
É a própria Vibração.

***

E se vocês quiserem viver a Vibração, é preciso, muito exatamente (o que os Arcanjos e nós mesmos lhes
dissemos), progressivamente, acolher a Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.

Tornar-se Transparentes.
E eu deixarei nosso Irmão IRMÃO K exprimir-se sobre esta noção de Transparência, porque vocês sabem

muito bem que, em relação a uma palavra, vocês colocam dez pessoas, não há esse entendimento comum, a
mesma experiência, o mesmo simbolismo que está presente em sua Consciência em relação à palavra.

O único modo de reunir os seres é a Vibração, porque alguém que vai Vibrar no 12º Corpo, ou no 11º Corpo
(que são as Vibrações que contornam os lábios ou que se difundem sobre as asas do nariz), sabe muito bem
que isso não é uma ilusão e, naturalmente, ele sabe muito bem ao que isso corresponde, porque ele vive os

efeitos (que isso seja ao nível da Visão Etérea ou da transformação da Consciência).

***

Cada vez mais, a Luz vai chamá-los para viver a Luz.
Cada vez mais, a Luz vai chamá-los para tornar-se esta Luz, porque é sua natureza e é nossa natureza, de

todos.
Então, é claro, para aqueles que não vibram, ainda, a esta Luz, o que é que vai acontecer?

Vocês os veem, talvez, ao redor de vocês, eles vão dizer-lhes: “você viu, eu bem disse que não tinha fim do
mundo. Você viu, eu disse que não tinha Ascensão”.

Mas, obviamente, já que eles nada vivem.
Evidentemente, estes seres, no momento, vocês não têm que julgá-los, vocês não têm, tampouco, que

convencê-los, porque isso seria um diálogo de surdos.
Vocês não falam a mesma linguagem.

Um fala a linguagem da Luz e da Vibração, e o outro fala a linguagem da personalidade e da razão, mesmo
espiritualista.

Então, vocês têm todos aqueles que estão nas energias (e não na Vibração) ditas New Age, ou seja, eles vão
sentir as energias, eles têm a percepção da circulação da energia, eles têm visões ligadas ao 3º olho e

percepções ligadas à intuição, ou ao instinto, extremamente fortes e perfeitamente justas, mas aplicadas neste
mundo.



Ao passo que, vocês que vivem a Vibração da Consciência, o que é que vocês constatam: vocês constatam
que as visões deste mundo não têm qualquer realidade, porque vocês penetram na Consciência Unificada.

Isso não é apenas uma palavra, assim.
Isso não é apenas uma experiência, assim.

Isso se torna o seu cotidiano.

***

E as informações que vocês terão não se referem mais, de qualquer maneira, em última instância, eu diria, à
evolução desta 3ª Dimensão.

É por isso que nós lhes dissemos para não procurar a data, ao nível coletivo.
CRISTO virá como um ladrão na noite.

Então, é claro, eu semeei alguns elementos.
Eu disse, por exemplo, que os três dias iriam ocorrer após uma noite de muito frio e há quem busque ainda, em

pleno verão, datas, então é um pouco bizarro, mas é normal.
E um outro Ancião lhes falou da espera e da esperança.

Porque a espera é estéril, ela os coloca na negação e na recusa.
A esperança resulta diretamente da Vibração.

Quanto mais vocês penetram a Vibração da Unidade, mais vocês estão na Alegria ou, em todo caso, na
Serenidade, o que quer que chegue a esse corpo, propiciando-lhes, de algum modo, o que muitos Anciãos

disseram durante sua vida, ou seja, uma forma de compreensão e de vivência, porque não se trata de dizer que
eles não eram esse corpo.

Por exemplo, quando eles tinham uma doença, eles diziam: “mas parem de me contrariar, eu não sou esta
doença”.

Então, olhem hoje, quantos entre os seres que começaram a Vibrar se dizem: “ai, ai, ai, eu tenho tal problema,
em tal local”, “oh, é preciso que eu cure tal coisa”.

Mas o que é que vocês querem curar, já que a ilusão desaparece?
É a isso que a Consciência é confrontada.

Então, da maneira que vocês irão viver sua própria Vibração (as pequenas grelhas-planetárias individuais), vai
desenrolar-se o processo coletivo, com mais ou menos facilidade, no momento oportuno.

***

Mas vocês não têm que se inquietar, porque cada um irá muito, muito precisamente, ao local preciso aonde sua
Consciência vai levá-lo.

Não há que se colocar a questão: “eu quero ir aqui, eu quero ir ali”.
Hoje, a Luz, através da sua Inteligência, ela se ocupa de tudo.

Se vocês quisessem verificar, por vocês mesmos, como a Luz se ocupa de tudo, vocês ficariam extremamente
surpresos.

Então, há quem vá levantar a mão e que vai me dizer: “sim, mas eu, eu estou cheio de problemas, eu, eu tenho
tal doença, eu, eu tenho tal problema com meu marido, eu tenho tal problema com meu trabalho”.

Será que vocês acreditam que um ser que vive a Vibração da Unidade está preocupado com este tipo de
coisas?

Obviamente, se vocês decidem, vocês mesmos, negar um problema, ele vai dar às caras ainda mais
veementemente, com mais força.

Mas se a transformação for real, tudo isso vai desaparecer, por completo.
Aqueles que vivem a imersão em meio à Vibração, que acederam à Vibração da Unidade, ou que acederam ao

seu Estado de Ser, sabem muito bem do que eu estou falando.
Mas os outros, eles não podem sabê-lo, porque a única realidade deles, naquele momento preciso, em que

não há Vibração neles, é o que?
É a personalidade, com tudo o que foi construído pela personalidade, mesmo a personalidade a mais amorosa,

a mais gentil, porém integrada neste mundo.
O que vem, não é uma interação neste mundo.

Então, as palavras foram progressivas, vocês viram: isso foi a Desconstrução.
Depois, lhes falamos do fim da servidão.

Hoje, eu posso dizer que, se sua Consciência Vibra, vocês não irão para uma integração neste mundo.
Vocês irão para a desintegração.

Porque vocês não podem ser a Luz estando em um mecanismo onde vocês iriam absorver a Luz pela
personalidade.



E isso vai explodir na cara, cada vez mais brutalmente.
O que vocês querem ser?

É um ou outro.
Não são os dois.

E a cada dia que passar, vocês serão confrontados, de maneira cada vez mais violenta e cada vez mais
abrasiva, eu diria: vocês querem integrar a Luz, nesta Dimensão, ou vocês aceitam a desintegração da Luz em

todos os aspectos da personalidade?
Vocês querem se tornar eternos, ou vocês querem permanecer efêmeros?

Eu lhes disse, à época: lagartas ou borboletas.
Há quem já seja borboleta e eles não compreendem porque eles ainda estão sobre a Terra.

E vocês têm quem seja lagarta e eles sequer têm a percepção do que é uma borboleta.

***

E, obviamente, eles zombam de vocês, porque eles lhes dizem: “você vê, ele ainda está aí; você vê, o mundo,
ele sempre gira”.

Sim, ele irá girar até o momento em que o fenômeno coletivo prevalecerá sobre o individual.
E esse momento, lembrem-se, não são vocês que decidem (há, é claro, limites astronômicos e que já foram
longamente abordados), mas é a Terra, em função da sua própria capacidade de desintegração Dimensional

para aceder à nova Dimensão.
Então, é claro, quanto mais os dias passam, mais aqueles que não Vibram ao nível do Fogo do Coração, e que

Vibram ao nível de uma das Coroas, somente, vão dizer-lhes: “mas o mundo, ele continua”.
O mundo irá continuar para eles.

Lembrem-se do que foi dito por SRI AUROBINDO quando ele foi São João, no Apocalipse: “um será levado
do local e o outro, ao seu lado, será deixado”.

Vocês acham que isso é uma invenção da imaginação ou vocês acham que isso é um julgamento?
Não, lembrem-se de que os Anjos do Senhor [Vegalianos], eles não os veem, porque vocês estão no escuro.

Nós, nós estamos na Luz.
Então, é claro, quando eles aparecerem nesta Dimensão, na totalidade, eles vão identificar aqueles que estão

na Luz.
Eles não vão ver os que estão na sombra.

Portanto, se vocês Vibram, no Interior do confinamento Dimensional, nós não podemos vê-los.
Por outro lado, vocês, vocês vão ver a Luz, no momento final.

É o face a face.
É a Promessa e o Juramento, como dizia a FONTE.

Tudo isso, vocês o vivem nesse momento, ou vocês não o vivem.
Deste modo, vocês não têm que torturar a cabeça, ou torturar o coração.

Ou vocês o vivem, ou vocês não o vivem.
E se vocês não o vivem, tudo está bem, também, porque é muito precisamente o que você escolheu.

Então, mesmo se a personalidade teimar e dizer: “não é justo, eu também quero ir na Luz”.
Mas vocês irão a sua própria Luz, aquela que mais lhes corresponde, quando o momento coletivo chegar.

Nesse momento, o momento individual se solidifica, dia a dia, e isso é responsável, às vezes, pela impressão
que vocês têm, para aqueles que Vibram, de não estar mais aí, de estar, inteiramente, na Luz.

***

Então, é claro, uma vez que a personalidade volta, vocês irão se dizer: “mas o que vai acontecer com meus
filhos, o que vai ser disso, o que vai ser daquilo, como eu vou pagar minha dívida?”.

Mas como vocês querem se elevar na Luz se vocês permanecem em uma vida chamada da personalidade?
Há muitos “ensinamentos”, entre aspas, que querem fazê-los crer que vocês irão permanecer nesta Dimensão.

 Mas, é claro, nós não estamos combatendo essas pessoas, porque vocês recebem a Vibração, os
ensinamentos, que correspondem, nesse momento, muito precisamente, ao que vocês são.

E se o que eu digo não Vibra para vocês, e se minha Presença não Vibra, com vocês, é que vocês não estão
referidos.

Muito simplesmente.
Cada um tem um destino que lhe é próprio.

E disso, vocês irão se conscientizar pela Vibração, cada vez mais.
Não pode existir Consciência Unificada sem percepção, clara, nítida e precisa, do Fogo do Coração.



É impossível.
Dessa maneira, é claro, vocês têm seres que vão fazer grandes discursos dizendo-lhes que o Si e a Unidade é

quando tomamos consciência do Si e da Unidade.
Mas isso não basta.

Olhem a vida dessas pessoas.
Será que elas saem deste corpo?

Será que elas saem deste confinamento?
Será que elas saem na Unidade, no Estado de Ser?

Não, normalmente elas estão no astral, elas ficam perambulando nos planos intermediários e elas são
persuadidas de terem chegado à Luz, mas, evidentemente, elas não têm a Vibração e elas não têm a Alegria.

Elas têm, talvez, pequenos prazeres.
Elas têm, talvez, emoções e isso poderia ser comparado à Alegria.

***

Mas vocês sabem, pertinentemente, que aqueles que vivem a Vibração estão em uma Alegria que nada tem a
ver com um pequeno prazer.

E que, quanto mais vocês vivem a Vibração, mais o que os chamam a viver, no sentido desta Dimensão,
aparece-lhes como cada vez mais afastado de vocês.

Isso não é uma demissão da vida, é totalmente o contrário, é uma integração da Luz.
Eis o que eu tinha a dizer-lhes porque, uns e outros, ou vocês serão confrontados com esta evidência, ou

vocês irão Vibrar cada vez mais, ou vocês irão entrar em oposição, cada vez mais violenta, a esse princípio da
Ascensão, tal como ele se desenrola.

Isso é normal: se vocês não estão implicados em um processo, para vocês, ele é falso.
Então, vocês irão dizer: “não é verdadeiro”.

E aqueles que o vivem vão responder: “mas é verdadeiro”.
É um diálogo de surdos mudos.

Vocês não têm como ouvi-los, nesse nível.
Apenas avançando em suas convicções (ou da personalidade, ou no estado Vibratório) é que vocês chegarão

a Ser e, portanto (como nós dissemos), a enxamear esta Luz.
E se certificar de que o momento final coletivo se aproxima, cada vez mais, pela Merkabah Interdimensional

coletiva, de todos os seres humanos, mas também da Terra.

***

Conscientizem-se de que tudo é dirigido pela Luz Vibral.
E de que tudo acontece e resulta da Luz Vibral, e de nada mais.

Enquanto vocês afirmam a Luz, assim, vocês não vivem a Luz: é uma afirmação mental.
Então, é claro, há quem terá a bicicleta [mental] girando sem parar porque, como eles não vivem a Vibração,

eles vão dizer: “mas eu não vivo, eu nada vivo, eu nada sinto; o que isso quer dizer?”.
Isso quer dizer nada.

Continuem a viver como de costume.
Nós lhes demos muitos ensinamentos, os Anciãos, em particular, sobre o Yoga da Unidade, sobre as

Vibrações das Estrelas.
Então, é claro, aquele que não Vibra as Estrelas da cabeça, ele vai dizer: “isso não existe”.

Para ele.
Mas esse campo de ressonância Vibratória existe desde já vários anos.

Aqueles que o vivem o sabem, já que é sua Verdade.
Mas não façam da sua Verdade a Verdade da humanidade.

A Verdade da humanidade é o planeta-grelha coletivo e os mecanismos de estase [catalepsia], que vocês não
sabem em que ordem eles vão se dispor, porque isso virá como um ladrão na noite, em uma noite de muito

frio.
É tudo o que eu posso dizer.

Eis o que eu tinha para especificar que, cada vez mais, o que vai se tornar importante é a Vibração.
Então, alguns dos meus colegas vão dar-lhes, nos próximos dias, nas próximas semanas, elementos que não
se destinam a girar o mental, mas, bem mais, a conscientizar, mesmo através da sua vida, conceitos como, por

exemplo, a Transparência, que será desenvolvido, talvez mais cedo, pelo IRMÃO K (**).
Porque vocês têm duas Transparências.



Vocês têm personalidades que são transparentes.
Elas são coerentes com elas próprias.

Elas se comportam bem.
Elas não transgredem.

Elas têm uma família que elas amam.
Elas estão no amor da personalidade e é seu direito o mais estrito.

Será que, no entanto, elas são transparentes à Luz?

***

Se vocês são transparentes à Luz, o que acontece?
Vocês Vibram à Luz.

Senão, vocês permanecem na personalidade.
Então, tudo isso requer algumas explicações, mas, ainda uma vez, é preciso ir além da explicação das palavras

e dos conceitos, mas viver a quintessência, porque nós pensamos que depois de ter-lhes dado todos os
circuitos Vibratórios dos Novos Corpos, das frequências Metatrônicas, das Coroas Radiantes, das Portas da
Luz ao nível do corpo (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (***), para fazê-los viver nesse corpo (porque
não há Luz se isso não se realizar nesse corpo, no qual vocês estão encarnados), naquele momento, vocês

poderão, não refletir, mas, talvez, assimilar, ainda mais, o que nós lhes demos, uns e outros.
Bem, essa foi a minha nota de introdução e eu lhes passo, agora, a palavra para as suas perguntas.

Eu os escuto e eu lhes agradeço por terem me escutado. 

***

Pergunta: qual é o Arcanjo que rege Plutão?

Qual é o interesse desta pergunta?
A resposta é muito simples, caro amigo.

O conhecimento Interior não é o conhecimento exterior.
Esse tipo de pergunta não irá lhe trazer estritamente nada para viver a Unidade.

Mesmo se eu lhe digo que é Zé Ninguém [‘Tartempion’ - Tartempion é o mesmo que “Zé Ninguém”, em
português;http://www.ceale.fae.ufmg.br/nomade/midia/docs/171/phpZSfUl5.pdf], o que isso vai mudar a sua

vida?
Aliás, pode ser que o Arcanjo Zé Ninguém exista.

Como eu disse em diferentes ocasiões, e principalmente nos lugares onde eu intervenho publicamente, hoje,
sobretudo hoje, vocês não estão mais em dois anos atrás, ou em quatro anos: vocês estão nos mecanismos

extremamente intensos.
Então, saber que o Arcanjo, por exemplo, ANAEL governa Vênus, que Plutão é governado por tal Arcanjo,

absolutamente não fará avançar sua Vibração.
Isso irá avançar o quê?

O intelecto e o conhecimento exterior.
Eu o remeto a todos os ensinamentos do Arcanjo JOFIEL, que datam de três anos (ndr: ver a coluna

“mensagens a ler”) (****).
Querer prosseguir nos mecanismos da compreensão exterior é uma projeção.

E a projeção o afasta do Coração, é tão simples assim.
Você não pode viver o Coração enquanto você se interessa por esse gênero de coisas.

Hoje, vocês não têm mais tempo, ou, então, é preciso permanecer na personalidade.
Mas não conte comigo para dar-lhe este tipo de resposta.

***

Pergunta: como fazer quando estamos parasitados por entidades, e como nos proteger?

Primeiramente as entidades, o que isso quer dizer?
Elas apenas existem e elas apenas se manifestam a você porque você deu a elas sua Atenção e sua Intenção.
É muito diferente de agir contra as entidades (fazendo um descarrego, um desencantamento, pouco importa os
nomes empregados) porque, se você se volta para isso, você permanece na dualidade e você permanece na

personalidade.

http://www.ceale.fae.ufmg.br/nomade/midia/docs/171/phpZSfUl5.pdf


Eleve sua Vibração para a Unidade e para o Coração.
No Coração não há qualquer entidade.

Isso, isso pertence ao mundo astral e isso o remete a você mesmo.
Ou seja, às suas próprias emoções, às suas próprias perturbações.

O único local onde não existem perturbações, nem entidades, é o Coração.
Obviamente, todos vocês, quando vocês são sensíveis à energia, vivenciaram ataques, ondas negativas, ondas

nocivas.
Mas se vocês colocam sua Consciência nisso, o que é que isso significa?

Isso significa que vocês permanecem ao nível da Ação / Reação.
Como fazer para desvencilhar-se disso, daquilo?

Subir a Vibração, e as entidades não poderão mais penetrar em parte alguma.
Então, o Canal Mariano irá se abrir, no lado esquerdo, e, naquele momento, as entidades, vocês as verão

passar rindo e não estando no medo.
Existem, é claro, cristais que permitem proteger.

Existem rituais, exorcismos.
Mas vocês não estão mais nesse jogo.

Vocês querem Vibrar ou vocês querem permanecer na não Vibração?
Se vocês Vibram e se a Coroa Radiante do Coração Vibra, nenhuma entidade pode o que quer que seja contra

vocês.
É sua Atenção e sua Intenção e suas próprias falhas Interiores que permitem esse tipo de manifestação.

Nada mais.
Enquanto vocês concebem que existe algo exterior a vocês, vocês estão na dualidade.

É inexorável, inelutável e implacável.
E, isso, vocês irão tomar, como eu dizia, na cara.

Isso não é uma punição.
Isso é o que denominamos lei de Atração e de Ressonância.
Se um problema se manifesta a vocês, isso quer dizer o quê?

Hoje, vocês não estão mais nos tempos onde era preciso ainda, como desde alguns meses, aceitar ver os
problemas e deixá-los, pela Inteligência da Luz, dissolver-se.

Hoje, é muito mais importante do que isso.
São vocês que decidem, em sua Consciência.

Onde vocês se colocam?
Mais como nos tempos passados, ou na época em que eu era vivo (onde, nesta encarnação, éramos

obrigados a combater).
O princípio da Unidade é, justamente, exatamente o oposto disso.

É o contrário de querer saber isso ou aquilo, ou como se desvencilhar de tal entidade.
Porque nada há para desvencilhar.

Como os Arcanjos lhes disseram, todos eles estão, e todos nós estamos, no Interior de vocês.
Enquanto sua Consciência é projetada no exterior, ela não está no Interior, é tão simples assim.

Mas se vocês vão ao Interior, vocês irão se aperceber de que, o Interior e o exterior, não existe mais um do
que o outro.

Naquele momento, vocês vivem o Si e a Unidade.
Vocês acham que IRMÃO K, vocês acham que UM AMIGO foi, em seu estado Vibratório, mesmo em sua

época, atacado pelo diabo?
Isso nada significa.

Para mim foi diferente porque, durante minha vida, eu tinha uma função neste país, que era um pouco diferente.
Então, sim, durante minha vida, eu tive que combater, obviamente.

Mas vocês não estão mais nesse tempo.
As Vibrações da humanidade (e, aí, eu falo coletivamente), mesmo se vocês não Vibram, vocês são, de longe,

muito mais elevados do que o que foi o caso nos anos 80, porque a partir de 84, o Espírito Santo desceu.
Vocês tiveram as Núpcias Celestes: a quantidade de Luz e a densidade de Luz são muito mais intensas, cada

vez mais presentes.
Mas, naturalmente, se vocês se desviam da Luz, vocês permanecem nos modos usuais de funcionamento da

3ª Dimensão e vocês não estão mais de acordo com a Inteligência da Luz.
Então, é claro, vocês irão me responder: “sim, mas eu vejo a Luz quando eu fecho os olhos”.

Qual Luz?
Vocês não podem trapacear com a Consciência.

Vocês estão na Alegria, ou vocês não estão na Alegria.
Vocês estão no Fogo do Coração, ou vocês não estão no Fogo do Coração.



Por mais que vocês digam que vocês estão na Unidade disso, daquilo, na adesão a isso, àquilo, mas aderir a
isso, àquilo, não é viver isso.

É-lhes preciso ir ao essencial, agora, vocês não têm mais tempo de ser ambíguos.
Vocês não têm mais tempo de se colocar questões exteriores: “como eu posso fazer para eliminar uma

entidade, ou como eu posso resolver tal problema?”.
Porque, se há um problema, é justamente porque não há Luz o bastante.

Porque, se vocês estão na Luz, não há mais problema.
Lembrem-se: aí onde vocês colocam a Atenção e a Intenção, a Luz acompanha.

Por outro lado, se vocês querem utilizar a Luz por sua vontade pessoal dizendo: “eu vou enviar a Luz a alguém”,
vocês estão na Ação / Reação e, aí, vocês irão pagar o preço.

Vocês não estão na Transparência, vocês não estão na Comunhão e vocês não estão no Abandono à Luz.
Cabe a vocês saber onde vocês querem ir e, sobretudo, o que vocês querem ser.

Minhas palavras são, talvez, um pouco duras, mas a Luz vai ser cada vez mais penetrante.
Portanto, ou vocês se tornam Luz, ou vocês irão, como dizer, viver as resistências à Luz.

Eu os remeto ao que disse IRMÃO K há alguns meses sobre o Fogo elétrico do corpo (Fogo Prometeico, ou
Luciferiano) e o Fogo do Espírito.

É a mesma Luz que penetra, agora.
Mas conforme ela for “dirigida”, entre aspas, o efeito será estritamente ao oposto.

Ou seja, as coisas vão explodir na Consciência, de maneira cada vez mais violenta.
Não como uma punição (não há punição, com a Luz, não há dualidade): há apenas necessidade de iluminar, de

maneira cada vez mais cruel e mais crua, eu diria.
Mas o que é cruel é para a personalidade, não é para a Luz, naturalmente.

Tudo depende do ‘ponto de vista’.

***

Pergunta: todo mundo Vibra, qualquer que seja a intensidade desta Vibração?

Não existe vida e Consciência sem Vibração, mas vocês podem bem imaginar que, se eu falo de Vibração, é
que a Vibração que vocês percebem é de uma gama de frequência, se podemos assim dizer, que é

amplamente superior ao que era observável nesta Dimensão.
Perguntem a um especialista em radiestesia, que mede as Vibrações da Terra, do sistema solar, de um ser

humano, de um órgão.
Naturalmente que tudo é Vibração.

Mas se nós falamos de Luz Vibral, é bem para especificar que a Luz é percebida sob forma de Vibrações e
não de energia, porque, como isso foi dito, ela circula.

Isso é uma emoção, isso é da energia etérea, e como disse SRI AUROBINDO: a Luz é Supramental.
Isso nada tem a ver com o prana, absolutamente nada.

Jamais o prana irá se transformar em Supramental.
Isso é impossível.

Isso é um agenciamento totalmente diferente da Luz.
Ora, é claro, mesmo um átomo Vibra.

Tudo Vibra.
Tudo é Vibração.

Mas será que isso basta para dizer que vocês Vibram?
Não.

Vocês Vibram se vocês têm consciência de que vocês Vibram.
Até que provem o contrário, vocês não sentem a Vibração do seu fígado, exceto quando ele fica doente, não

é?
Ou seja, quando ele se torna anormal.

É a diferença com a normalidade que faz a diferença e é muito exatamente o mesmo processo para a Luz
Vibral.

Como vocês podem dizer que vocês têm o Coração aberto se o Coração não Vibra?
Vocês têm o Coração aberto na cabeça.

Então, vocês aceitaram crenças, vocês aceitaram isso ou aquilo, vocês se comportam bem na vida, porque
vocês creem que há leis de evolução, que há leis que lhes dizem que, se vocês fizerem o bem, vocês irão

colher o bem.
Mas isso (isso foi desenvolvido longamente), é uma visão extremamente limitada da Vibração, ligada ao

confinamento.



O que está confinado, não é a Vida.
Quando vocês veem árvores, quando vocês veem os pássaros, eles evoluem segundo o seu programa de

vida.
Eles têm o seu programa de vida.

Eles estão ligados à FONTE.
De maneira limitada, mas eles estão ligados.

Portanto, tudo Vibra no Universo.
Mas quando eu falo de Luz Vibral, é uma Luz que é percebida por uma Vibração que faz com que este estado

seja, não normal, mas diferente da normalidade usual do ser humano.
Então, dizer: “estar no Coração”, isso nada quer dizer.

Vibrar o Coração, ter o Fogo do Coração, é estar na Unidade.
E isso não é uma invenção da imaginação.

Obviamente, isso permanecerá uma invenção da imaginação para aquele que não o vive.
Foi o que eu tentei exprimir na primeira parte.

***

Pergunta: quais são as conclusões do Conclave que ocorreu no lago Titicaca no 11.11?

Então, primeiramente, eu não sei o que quer dizer o 11.11.
Isso é ainda uma invenção humana.

Os homens são muito ávidos pela numerologia e eles são persuadidos de que tal dia, quando isso ocorrer, vai
acontecer alguma coisa.

Necessariamente que vai acontecer alguma coisa: se vocês têm milhões de Irmãos e de Imãs que pensam
que neste dia vai acontecer alguma coisa, eles vão criar alguma coisa.

Mas isso não quer dizer, no entanto, que é o Conclave que decidiu o 11.11.
Vocês veem a nuance?

Jamais houve Conclave do 11.11.
Isso é uma visão do ser humano.

Houve uma intervenção de MIGUEL, ao nível Vibratório, mas ela não foi o 11, justamente.
Há datas.

As datas estão ligadas, por exemplo, às primeiras efusões do Espírito Santo (em agosto de 1984).
Há encontros Vibratórios.

Mas querer fazer um encontro Vibratório no 10.10.10, 11.11.11, 12.12.12, 13.13.13, podemos ir muito longe
com isso, mas vocês estarão ainda aí, prestes a pedalar.

Agora, por que vocês querem que um Arcanjo tenha criado o 11.11.11?
Se vocês colocam os seres humanos, por exemplo, em um lugar, e se reúnem diariamente para rezar a tal ser
ou a tal Consciência (e eles fazem isso durante anos, durante dezenas de anos, mesmo alguns meses), mas é

claro que haverá a energia no local.
Será que quer dizer, no entanto, que isso é real?

Agora, que os seres humanos tenham se reunido para unir, através de uma data, um processo Vibratório, isso,
eu não duvido um segundo.

Mas isso é do seu ponto de vista, não do nosso.
E eu vou ser gentil: os encontros Vibratórios vão ser cada vez mais perceptíveis, pela Vibração, se vocês a

vivem.
Mas se vocês não a vivem, isso vai ser cada vez mais perceptível no céu (ou seja, ao nível das Partículas

Adamantinas, que vocês podem ver à noite), mas, também, para aqueles que se interessam por isso, pelas
modificações extremamente importantes que vive o Sol e todos os planetas, aliás, do sistema solar.

Lembrem-se também do que dizia IRMÃO K: enquanto vocês creem em alguma coisa exterior, vocês não
estão na Verdade.

O ser humano, em meio à personalidade, sempre encontra os meios para se afastar da Vibração do Coração,
porque a Vibração do Coração significa a morte da personalidade.

Aqueles que Vibram o Coração não tem necessidade de esperar o 11.11.11.
Eles não têm necessidade, tampouco, de esperar, agora, às 19 horas (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar /

protocolos prioritários”) (***), visto que esses seres já saíram da matriz temporal, ou da matriz corporal,
também, algumas vezes.

Eles não estão mais limitados a esse corpo.
É isso a experiência da Unidade.

Não é uma adesão a um conhecimento esotérico, qualquer que seja.
O problema é que a personalidade vai sempre crer que, quanto mais ela conhecer coisas, mais ela vai se



O problema é que a personalidade vai sempre crer que, quanto mais ela conhecer coisas, mais ela vai se
aproximar da Unidade.
Nada há de mais falso.

Enquanto vocês estão em uma projeção exterior, vocês se afastam, sistematicamente, do Coração.
Viver o Coração é ir ao Coração, é atravessar a Porta Estreita, é abandonar-se, renunciar, viver a Transparência

e perceber a Vibração do Coração, realmente, concretamente, e não como algo projetado no exterior da
Consciência.

Aqueles que vivem a Comunhão, como isso foi dado por ANAEL e por outros, de Coração a Coração, eles a
vivem, realmente (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (***).

A Comunhão da Consciência é uma realidade.
Ela é uma realidade para aqueles que a vivem.

De qualquer modo, é muito simples: se vocês querem saber onde vocês estão, hoje, é claro, há a Vibração.
E se vocês não Vibram, é ainda mais simples, eu diria: vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria?

O coração é a Alegria.
Então, há quem vá lhes responder: “sim, mas olhem o sofrimento deste mundo”.

Então, naquele momento, eu lhe responderia:
“O que vocês querem fazer pelo sofrimento? Trazer a Luz?”

Vocês entram na reação.
É o que querem aqueles que dirigem a matriz: que vocês nutram a matriz.

O que vocês querem nutrir?
A personalidade, a matriz, ou nutrir o Estado de Ser?

Isso é profundamente diferente como implicação, ao nível do seu futuro.
Como isso lhes foi dito, haverá muito numerosos rangeres de dentes, mas o que é que nós ali podemos?

Não há qualquer obstáculo à Vibração, exceto vocês mesmos, hoje.
Porque a dose de Luz que se verte, diariamente, a cada minuto, a cada segundo, sobre a Terra, é monumental.

E a cada dia ela se acumula.
Naturalmente, aquele que está voltado, bastante, para o exterior, não pode vivê-lo.

Isso é lógico.
E o conhecimento esotérico é exterior.
Ele não é o conhecimento do Coração.

Jamais.
E ele jamais será.

***

Pergunta: estar em um corpo físico para aceder à Vibração, é uma necessidade para a Liberação do
homem?

Ah sim, e caro amigo, você faz o que com todos aqueles que já morreram e que aguardam do outro lado?
O astral planetário foi dissolvido, mas não o individual.

Então, eles, eles não estão mais no corpo físico: o corpo etéreo é dissolvido depois de quarenta dias,
permanece seu corpo astral.

Ora, o acesso à Luz requer a dissolução, a Ressurreição, que é a destruição do corpo astral.
Então, que se esteja em um corpo físico, etéreo, astral, presente sobre esta Terra ou do outro lado, ou seja, na

matriz astral, isto é, desprovido de corpo físico: o processo ascensional é estritamente o mesmo.
Mas é preciso estar presente no corpo no qual vocês estão, ou o corpo físico, se vocês estão vivos, como

dissemos, ou no corpo astral, se vocês estão mortos.
Sim, é claro, a Consciência deve se exprimir em um corpo, já que há as Portas.

Nós lhes demos as Portas onde se ancora a Luz, ao nível físico (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (***).
Em nível astral, para aqueles que faleceram (como vocês dizem, desencarnaram), há um corpo astral e há,

também, Portas de Luz Vibral, as mesmas.

***

Pergunta: uma pessoa que não sente o seu Coração Vibrar pode viver a Alegria e a Ascensão?

Absolutamente não.
Ela pode viver o prazer ou a satisfação.



Ela pode viver certa forma de serenidade, que pode estar ligada a estados meditativos, por exemplo, ao 3º
olho.

A Alegria é o Samadhi.
O Samadhi, até que provem o contrário, não é simplesmente estar leve e alegre.

É viver a Alegria da Unidade, a Alegria do Si.
Vocês terão outra intervenção sobre isso, muito mais específica do que a minha, sobre o Si, a Unidade e a

Alegria (ndr: ver a coluna “mensagens a ler” deste dia) (UM AMIGO – 19.11.2011 (*****)).
Novamente, nós deparamos com esta noção de palavras.

Porque a alegria, para um ser humano, isso vai ser, por exemplo: tudo vai bem em sua vida.
E ele está na alegria, porque ele é de boa natureza, ele é de bom caráter, espontâneo, e, então, essa pessoa

não se coloca questão e, depois, evolui com certa forma de leveza.
A Alegria de que falo é a Vibração do Coração, que confere a Alegria.

O contrário não é verdadeiro.

***

Pergunta: como diferenciar uma comunicação de uma Comunhão com uma presença?

Isso foi explicado, muito claramente, pelo Arcanjo ANAEL, eu creio.
A comunicação não é a Comunhão.

A comunicação é unidirecional e ela se dirige à personalidade.
Vocês se comunicam.

Aí, nós nos comunicamos.
Eu escuto você e você me escuta.

A Comunhão não é isso.
Agora, dizer sentir uma presença, qual presença você sente?

Em qual estado você coloca esta presença?
Será que é uma presença astral (ligada às emoções, não necessariamente negativas) ou será que é uma

presença Vibral?
Há cada vez mais seres, vocês os veem ao redor de vocês, que percebem essas presenças, mas eles

percebem o quê?
Se a presença que está ao lado abre o seu Coração, e faz Vibrar o Coração, eu digo isso é uma verdadeira

Presença.
Se esta presença, percebida pela energia, mesmo se ela lhes dá a impressão de se arrepiar, se o Coração não

abre, digam-lhe adeus, qualquer que seja.
Há pessoas que são persuadidas de se comunicar com o CRISTO, hoje, não é?

Mas elas estão em contato com formas astrais e não Vibrais.
É todo o problema que nós falamos, aliás, das canalizações.

À época, isso se denominava espiritismo.
É muito fácil entrar em contato e sentir um contato.

Sim, mas isso vem de onde?
Quem é que está na linha?

É porque ele vai lhes dizer: “alô, eu sou o CRISTO”, que é o CRISTO?
Não.

A única maneira de saber se é verdadeiro: o Coração Vibra e está em Fogo (ou não).
Se eu desço aqui e vocês sentem minha Presença (porque houve quem a sentiu), vocês sabem que isso Vibra

no Coração.
Mas, agora, aqueles que estão em meio à personalidade e que estão na energia, no astral, eles vão dizer: “eu

não sinto sua Presença, então você não está aí”.
Mas, naturalmente, é sempre comparável, é uma gama de frequências.

A frequência da personalidade (ou a Vibração da personalidade) não é a Vibração da Unidade e do Estado de
Ser.

Dessa maneira, a partir daí, cada um tem sua Verdade, mas que é função de sua própria capacidade para
percepção, astral emocional, mesmo se às vezes o astral emocional possa ser muito elevado, mas o astral é

apenas um reflexo, ele não é a Verdade.
Ele pertence, do mesmo modo, à ilusão.

E vocês não podem se enganar.
Isso foi dito na semana passada porque, quando vocês vivem a Vibração, não há mais qualquer questão.

Não há mais mental.



Não há mais emoção.
Há o Si.

E o Si não é um conceito intelectual, é um estado de Consciência.
E vocês terão explicações sobre isso, talvez, de maneira um pouco mais aprofundada do que as minhas.

Mas enquanto vocês não vivem o Si, digam adeus a todas as presenças.
Isso são apenas representações e projeções, mesmo reais, no plano astral.

A Luz Vibral, um Ser Multidimensional, apenas irá se aproximar de vocês se vocês tiverem aberto alguns
canais.

E esses canais são conhecidos: o Canal do Éter, a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração.
Mas se o ser que se manifesta a vocês lhes dá arrepios, dá-lhes uma emoção, isso passa pelo plexo solar,

isso não passa pelo Coração (sem isso, vocês sentiriam o Coração).
Como é que o CRISTO poderia estar ao seu lado, sem que ali houvesse esta queimação incrível do Coração

(que aqueles que realmente vivenciaram sabem pertinentemente)?
Quando o CRISTO os fulmina, vocês não se colocam a questão de saber quem é.

Não há qualquer questão.
Quando MIGUEL os transpassa com sua espada, vocês não se colocam a questão de saber qual é a cor desta

espada.
Vocês vivem o Fogo do Coração: um Amor que consome tudo, como foi descrito, em todas as tradições, por

aqueles que o vivenciaram.
Isso não é uma ilusão, isso não é uma invenção da imaginação.

Isso é uma realidade.
Mas uma realidade que não pertence, nem ao mundo das representações da humanidade, nem ao mundo das

crenças, nem ao mundo das emoções.
Portanto, é preciso desembaraçar-se de todos os salvadores exteriores, de todas as crenças exteriores.

A Luz, ela é onipresente.
Ela não tem necessidade de intermediários.

Enquanto vocês creem que vocês são tributários de um intermediário, e bem, vocês se enganam.
Mas é assim que progredimos.

Simplesmente, hoje, a quantidade de Luz é tal que não há nada a fazer senão ser a Luz.
Então, estejam em contato com o Si.

E o Si é o Fogo do Coração.
É uma Vibração real, não é um mecanismo intelectual.

É um estado, um estado de ser que se traduz pelo Samadhi.
Aqueles que o vivenciaram sabem que eles o vivenciaram.

Eles não podem se colocar a questão de saber se eles vivenciaram o Samadhi porque eles o vivenciaram.
E vocês não podem enganar a Consciência Unitária.

Aqueles que viveram um encontro fulgurante, total, com o CRISTO, com MIGUEL, com METATRON, não
podem ser enganados por uma entidade do astral, nem por uma crença, nem por uma projeção.

Nós não estamos no mesmo nível de Vibrações, obviamente.

***

Pergunta: quando vivemos um espaço de Comunhão, uma Vibração sentida na cabeça ou no
Coração pode ser considerada como uma comprovação da recepção?

Plenamente.
É o próprio princípio da Comunhão.

Enquanto vocês dizem: “eu vivo a Comunhão”, mas que vocês nada sentem, não é a Comunhão.

***

Pergunta: as dores fulgurantes no nível da Porta KI-RIS-TI fazem parte do processo?

Sim, totalmente.
É preciso que MIGUEL, ele plante sua espada em alguma parte e METATRON também.

É a rachadura do Coração, quer dizer que o envelope do Coração que mantém o Coração fechado, o
pericárdio, está prestes a ser rasgado.

Ele é rasgado pelo impulso Metatrônico, ao nível do ponto KI-RIS-TI das costas, o que dá, efetivamente, para



alguns, dores extremamente vivas, ou nas vértebras, ou mais lateralmente.
São mecanismos Vibratórios perfeitamente reais e vivenciados.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, além disso, vivamos um espaço de
Comunhão.

E eu lhes digo até muito em breve, e que todo o meu Amor os acompanhe e, sobretudo, o Fogo.
Vamos lá.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html 

*

(**) – IRMÃO K (19.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-19-de-novembro-de-2011.html 

*

(***) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

*

(****) – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html 

*

(*****) – UM AMIGO (19.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1273

19 de novembro de 2011
(Publicado em 20 de novembro de 2011)

***

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

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111126_-_OMA.mp3

 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e eu estou, sobretudo, muito contente
de, primeiramente, dizer-lhes bom dia, de trazer-lhes o meu Amor, e de vivermos uma Comunhão, juntos.
Então, eu lhes proponho, em primeiro lugar, um momento sem perguntas, de Comunhão e, como diria UM

AMIGO, de Coração a Coração, não é?
Esse momento de Graça que lhes é oferecido para ser vivido, quando desejarem, a partir no instante em que
vocês acolherem a Luz, a partir do instante em que vocês estiverem totalmente inscritos (de algum modo) no

Instante Presente.
Então, vivamos esses poucos minutos e, logo após, eu lhes darei a palavra.

Então, Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu lhes dou a palavra, e eu escuto todas as perguntas que vocês têm para me fazer.

***

O.M. AÏVANHOV - 26 de novembro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Pergunta: poderia desenvolver sobre o princípio da Liberdade?

Então, caro amigo, a Liberdade pode se inscrever de vários modos.
Há (vocês sabem, isso são palavras que nós todos empregamos) a Liberdade deste mundo, por exemplo, de

pensar.
Ninguém, em princípio, pode impedi-los de pensar, mas todo mundo tenta fazê-los pensar segundo uma

determinada direção.
Mas o ser humano tem, em princípio, a capacidade para exprimir o seu pensamento, como ele o crê, eu diria,

independentemente de qualquer restrição.
Mas vocês sabem, evidentemente, que nesse mundo moderno, o conjunto do que vocês podem ver, o
conjunto do que vocês podem escutar, tende a dirigir o seu pensamento no sentido que é desejado por

aqueles que querem conduzi-los ali onde vocês não têm necessariamente desejado ir, mas onde vocês se
submetem, de uma maneira ou de outra (quer se chame de egrégoras ligadas a crenças, etc., etc..).

Nós lhes falamos, nós, de uma outra Liberdade, e eu volto, de novo, em particular, àquele (talvez) dos
Melquizedeques que melhor lhes falou (de algum modo) do que é a Liberdade.

A Liberdade de que lhes falamos é a Liberdade do Espírito.
Que não é a liberdade de pensar, que não é a liberdade de escolher ter um filho, ou de não ter um filho, ou a

liberdade de se estabelecer em tal região ou em tal outra região do mundo.
Porque, isso, é uma liberdade em meio à prisão: é a possibilidade de ir a uma janela ou a outra.

E o IRMÃO K lhes disse que a Liberdade não era deste mundo (ndr: ver, particularmente, as intervenções do
IRMÃO K de 1º de abril e de 3 de julho de 2011) (1).

Ou seja, que existia um outro estado da Consciência que estava fortemente ligado ao que chamamos de
Consciência Turiya (isto é, a Consciência do Estado de Ser, a Vibração, se vocês quiserem, da Luz), que os

leva a descobrir outros Espaços de Consciência, outros Espaços de Vibração.
Obviamente, esse corpo é apenas acessível de maneira efêmera (para todos nós, quando nós vivemos),

desde o nascimento até a morte.
Portanto, esse corpo é, por essência, efêmero.

Ele está inscrito em uma realidade, que nós vivemos, que nós chamamos de encarnação.
Progressivamente, nós introduzimos, em vocês, o conceito de que existia, não somente (é claro, o que muitos

de vocês, que estão aí, conhecem, ao menos por ter lido) a reencarnação, mas que existia, além da alma, a
Liberdade do Espírito.

E que o Espírito não é deste mundo, e que vocês podiam viver a Verdadeira Liberdade.
Nós sempre lhes dissemos que a Liberdade, é o quê?

É não ser dependente de um tempo, é não ser dependente de um corpo, é não ser dependente,
exclusivamente, dos sentidos.

Evidentemente, vocês compreendem que isso é perfeitamente o contrário do que nós vivenciamos, uns e
outros, quando nós estamos em um corpo de carne.

Então, é claro, como vocês sabem, houve vários testemunhos (das Estrelas, dos Anciãos, e depois de muitos
outros, que não são nem Estrelas, nem Anciãos) referindo-se ao acesso a estados da Consciência

específicos, diferentes.
Que nada mais tinham a ver com este mundo, e que não tinham, tampouco, mais nada a ver com o mundo

astral, mas que falavam (de algum modo) de Espaços que apenas podíamos conhecer através da Realização
da Consciência dita Unificada, ou seja, da Consciência do Si ou do Estado de Ser.

E, naquele momento, a Liberdade era real, porque ela os fazia (de alguma forma) sair, conscientemente, desse
corpo.

Não para escapar a esse corpo, mas para percorrer Espaços que nada mais tem a ver com as regras
conhecidas da encarnação, do karma, da reencarnação, ou, ainda, das leis da alma, mas para fazê-los penetrar

nas Leis do Espírito. 
As Leis do Espírito, naturalmente, assim como falamos, elas não são mais as Leis do Espírito, como disse o

IRMÃO K.
Mas existe uma diferença considerável: na Liberdade, vocês não são mais comparados com o corpo no qual

vocês estão, vocês não estão mais localizados em um idade específica, em uma dada identidade (nome,
prenome, qualidade, profissão, casado, não casado, divorciado, viúvo).

Quer dizer que vocês não estão mais submetidos às leis deste universo, às leis deste mundo.
Nós lhes dissemos, também, em várias ocasiões, que seria um pouco estúpido acreditar que as Leis, do outro
lado, ou seja, no nível do Espírito, fossem as leis deste mundo tais como elas aparecem sob os sentidos (em

particular a visão e a lei de ação / reação, ou seja, a gravitação).
No Universo existem vários Mundos.

E esses vários Mundos podem ser, efetivamente, considerados como inseridos uns nos outros.
Mas isso não é inteiramente verdadeiro, porque, seu eu digo: ‘inseridos uns nos outros’, vocês irão pensar no
princípio das bonecas russas, e vocês irão achar que vocês estão confinados em estruturas mais ou menos

diferentes.
Não é perfeitamente isso.



Quando vocês descobrem o Si, quando vocês vivem o Estado de Ser, a Realização (chamem isso como vocês
quiserem), através da Vibração, hoje, ou através dos testemunhos que lhes deram algumas Estrelas, vocês

escapam à sua condição.
Quando dizemos a condição humana, é claro, é uma condição: não se pode ser Livre a partir do momento em

que se estiver em uma condição.
Mesmo se, em meio a esta condição, podemos imaginar a Liberdade: sim, vocês são livres para levantar de

manhã ou, se vocês não trabalharem, para permanecer na cama, mas isso (é obvio) não é desta liberdade que
nós falamos.

A Liberdade (que nós abordamos, uns e outros, com vocês) é a capacidade que se atinge quando vocês
saem, justamente, da sua condição.

Isso quer dizer que vocês poderão viver uma Consciência que não está mais limitada a este corpo, a esta vida,
a esta encarnação e a este mundo.

Pois nós sempre dissemos que, nos Mundos Livres, não havia qualquer limitação.
A Liberdade é o Ilimitado (mas, isso, é difícil de conceber por um cérebro, isso não pode ser vivenciado pela

própria Consciência), ou seja, que vocês não estão mais limitados a um corpo, que vocês não estão mais
limitados a uma idade, que vocês não estão mais limitados a uma profissão, que vocês não estão mais

limitados ao que vocês veem.
Mas vocês penetram em um Universo, ou em Universos, onde vocês não são mais limitados pelos sentidos,

vocês não são mais limitados por um corpo, mesmo das outras Dimensões.
E vocês não são, sobretudo, mais dependentes do que vocês chamam, aqui, de concepção linear do tempo.

Nas outras Dimensões, o tempo, tal como é conhecido, não existe mais (como ele é sobre esta Terra).
A própria densidade do Espírito nada mais tem a ver: nada é imóvel, nada é fixo.

Admitam-no que isso é, de qualquer modo, estritamente o contrário do que nós vivenciamos, uns e outros,
enquanto estamos encarnados.

Então, é claro, disseram que um dia vocês iriam descobrir, do outro lado, a Luz.
Ou disseram que, se vocês melhorassem o seu karma, vocês iriam se beneficiar, que vocês iriam viver coisas

agradáveis, em outras vidas, é claro.
Ou, então, que vocês iriam viver experiências onde acederiam a poderes incríveis, através do 3º olho (como

ver o que é invisível, como aceder a mundos específicos).
E, depois, um dia, há seres, como nós, que lhes falamos para esquecer tudo isso. 

Porque isso não era a Verdade, e que a Verdadeira Liberdade não pode ser concebida como algo que vocês
podem viver neste mundo.

E o paradoxo é que não é preciso sair deste mundo para vivê-lo, já que vocês devem vivê-lo nesse corpo (sem
isso, se fosse tão simples, nós iríamos riscar tudo com uma traçada de lápis, e nos reencontrar, todos nós, em

meio ao Ilimitado).
Mas o problema é que há uma consciência limitada, confinada, que é a personalidade, que é, ela,

fundamentada no medo, fundamentada nas crenças, fundamentada em uma série de concepções Ilusórias,
ligadas à própria evolução da matriz e da personalidade.

Pois os fizeram crer que vocês iriam encontrar a Luz, e quando vocês fecham os olhos, se vocês virem uma
luz, isso quer dizer que vocês vivem a luz e a liberdade.

Sim, mas até que se prove o contrário, vocês não são livres para deslocar-se até Sirius, ou para se deslocar
aonde vocês querem ir, não é?

A Liberdade de que nós falamos é justamente não mais estar limitado: tornar-se Ilimitado, não unicamente no
pensamento, mas, ainda, na própria Consciência.

Ou seja, não mais ser dependente de um confinamento, que este confinamento tenha o nome de coração, que
ele tenha o nome de relações amorosas, que ele tenha o nome desse corpo (pois nós sempre dissemos que

esse corpo é um Templo, mas vocês não São esse corpo, vocês não São a realidade que vocês vivem).
Então, nós empregamos, uns e outros, diferentes linguagens para tentar fazê-los compreender.

Mas, compreender, de nada serve: é preciso, sobretudo, vivê-lo.
Dessa maneira, eu empreguei expressões engraçadas, feitas para diverti-los: a imagem do macaco que tem a

mão dentro do pote de amendoins, e que não entende por que ele não pode comer os amendoins.
E ele compreende que, se ele deixar os amendoins, bem, a mão sai, sem os amendoins.

Mas o problema é que vocês não São nem o pote, nem o amendoim, e nada do que esteja nesse pote pode
satisfazê-los.

É a própria Consciência, quando ela está Liberada, que se liberta (de algum modo) dos condicionamentos, das
crenças, das concepções, e Liberada também desta personalidade (que é constituída de emoções, de

mágoas do passado).
É apenas naquele momento que vocês podem viver a Liberdade, ou seja, o acesso ao Ilimitado.

Então, é claro, há seres que vão lhes dizer: Tudo é Um.
E eles vão aderir à Unidade, conceitualmente.

Mas, no entanto, eles não vão viver a Unidade, porque, se vocês viverem a Unidade, isso quer dizer que vocês
estão, efetivamente, presentes nesse corpo, mas que vocês também têm a consciência de que se está em

todas as Dimensões ao mesmo tempo.



Portanto, não é unicamente uma invenção da imaginação, ou a adesão a algum conceito: não é uma crença, a
Liberdade, é um estado de fato, que é vivenciado ou que não é vivenciado.

Vocês começam a viver a Liberdade a partir do momento (e nós lhes dissemos) em que vocês começarem a
perceber algumas transformações, em vocês.

Mas eu deixarei o Arcanjo ANAEL, e eu deixarei uma Estrela particular exprimir-se sobre isso.
Aliás, para aqueles que vivem isso, vocês sentem bem que este estado Ilimitado apenas pode muito mal (e

cada vez pior) acomodar-se com a vida da personalidade.
Eu exprimi isso também: vocês não podem permanecer com as nádegas em duas cadeiras, é a personalidade

ou o Estado de Ser.
E tudo o que vai ser dito, mais tarde, depois de mim, pode se resumir a isso: vocês querem deixar os

amendoins no pote, ou vocês querem continuar mantendo e comendo os amendoins?
Ou então: vocês querem estar na personalidade, ou no Estado de Ser?

Então, nós sabemos, pertinentemente, que há muitos seres que ainda estão convencidos de que eles podem
viver a Luz prolongando esse corpo eternamente.

Pois, é claro, o que é efêmero, ou seja, a personalidade, ela se crê eterna.
Mas ela não pode ser eterna, vocês sabem, já que vocês nascem, vocês crescem e, todos nós, morremos.
Obviamente, mesmo se, às vezes, alguns acabam deixando um corpo (como dizer) eterno (ndr: em outros

termos, a imputrescibilidade da carne), mas a Consciência, ela não está mais aí.
Portanto, é claro, a Liberdade de que nós falamos nada tem a ver com a liberdade de fazer isso ou aquilo.

A Liberdade, em meio à Unidade, não é unicamente esperar fazer o bem para colher o bem, não é evitar fazer
o mal para não aumentar o mal.

É se estabelecer em outro estágio da própria Consciência.
Para ser Livre, é preciso já aceitar e apreender-se de que, nesse corpo, vocês não têm qualquer liberdade.
Então, há múltiplas formas de liberdade, mas, é claro, a Liberdade de que nós falamos nada tem a ver com

isso.
É a Liberdade espiritual, aquela do Espírito que é (como dizem, sem parar, os Arcanjos) a sua Essência e a

nossa Natureza comum.
Então, é claro, o ser humano, por força de se reencarnar, por força do confinamento, por força da queda, por

força do isolamento, tem saudade, em algum lugar, desta Liberdade.
Mas ele chegou a um estado onde ele espera a Liberdade sobre este mundo.

Mas vocês não podem encontrar a Liberdade no efêmero, não é possível: a Liberdade é Eterna, mas a
Liberdade não é deste mundo, isso foi dito de diferentes maneiras.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir como explosões e queimação no nível do ventre, do
Ponto OD do esterno e do Coração?

Isso significa que a Porta OD está prestes a ser atravessada.
Quando nós lhes falamos da rachadura do Céu, da rachadura do pericárdio, da rachadura da lagarta, isso não é

uma invenção da imaginação: vocês irão explodir (de Luz e de Alegria, é claro, não de terror).
Mas quando algo explode, ou quando algo se quebra ou se rasga, como uma folha de papel, isso faz barulho,

não é?
Portanto, há o Som da alma, o Som do Espírito, o Canto do Céu e da Terra (que cada vez mais seres

percebem, real e concretamente, sobre esta Terra), e vocês irão ouvir o Som, a explosão, da Rachadura da
Ilusão.

Se vocês quiserem, é como um cartoon (isto é, os desenhos animados): o Céu se rasga e outra coisa
acontece.

No momento, nós lhes falamos, uns e outros, da propagação da Luz que atingiu a Terra.
Ela atingiu, também, as suas estruturas: é o que vocês percebem.

É, talvez, o que alguns de vocês começam a Vibrar, mais ou menos intensamente.
A um dado momento, o que faz a Luz?
Ela não suporta estar confinada, a Luz.

Ora, eu os lembro de que é a nossa Natureza e a nossa Essência, então, como é que fazemos para não mais
ficarmos confinados?

Rasgando-se o que é confinante.
Então, eu vejo já aqueles que imaginam que isso vai se rasgar: a hemorragia, tudo que se abre.

Não, por que é um processo de Luz.
Naturalmente que os fenômenos Vibratórios, as percepções, os Sons desta explosão e desta Rachadura, são

perfeitamente reais.
É a penetração da Luz em meio às estruturas físicas.



Bem além das Coroas Radiantes, bem além dos corpos sutis, bem além das Portas de Luz do corpo, mas a
totalidade da estrutura, já que a própria Terra se rompe.

Vocês sabem (se vocês se interessarem um pouco pelo exterior) que o manto da Terra está prestes a Rachar
por toda a parte.

Vocês também, vocês irão Rachar-se por toda a parte: como vocês querem sair e que a sua Consciência se
torne Ilimitada?

A lagarta torna-se borboleta.
Eu empreguei esta expressão, já, durante a minha vida (eu já disse, quando eu estava na minha última

encarnação).
Isso, é uma ilusão, é a personalidade que deseja se apropriar da Luz, confinar a Luz e, sobretudo, permanecer

na sua pequena pessoa.
Mas isso não é a Liberdade.

A Luz é Livre, como vocês são Livres, no Espírito.
Portanto, quanto mais isso explodir, melhor é.

Eu creio que o Arcanjo ANAEL e, sobretudo, uma determinada Estrela, irão falar-lhes sobre tudo isso.
Ela já falou através da vivência de quando estava encarnada, mas o que ela descrevia, há ainda alguns meses,
que lhes parecia, talvez, muito mágico (ou muito fora do que vocês viviam), bem, aqueles de vocês que estão

mais perto desta Rachadura, apercebem-se de que não foram boatos (ndr: primeira intervenção da Irmã
YVONNE AMADA DE MALESTROIT, de 30 de abril de 2011) (2).

Obviamente, aqueles que absolutamente nada vivem ainda se colocam as questões do que isso quer dizer,
mas o que nós ali podemos, não é?

Mas, quanto mais vocês forem para a Liberação (e eu os lembro de que isso não é vocês que decidem, mas a
Terra, no nível coletivo), mais vocês irão viver esse processo: isso vai quebrar por toda parte.

Mas vocês não esperem ver marcas e estrias, não é?: é outra coisa Rasgar-se.
Podemos tomar outra imagem: vocês têm os véus da Ilusão.

Como o Céu está prestes a se Rasgar, como a Terra se Rasga, vocês irão se Rasgar.
Os véus da Ilusão se Rasgam.

É a única maneira de sair e de se tornar (de algum modo) Livre.
Naturalmente, há muitos seres humanos que estão nas buscas particulares no nível espiritual, que desejam

muito que a Luz se instale, mantendo o seu pequeno corpo, mantendo a sua pequena situação.
Mas a Luz é uma Revolução.

Se vocês olharem todos os seres humanos que vivenciaram esta transformação radical da Luz, vocês veem
bem que é alguma coisa que faz tudo mudar, é uma Revolução.

E mesmo para aqueles que não vão realmente para a Luz, mas para os planos mais altos do astral coletivo
(quando ele existia): a experiência de morte iminente leva-os a viver o Amor e, portanto, a mudar totalmente a

vida.
Vocês sabem que vocês não são mais, nem esse corpo, nem esse personagem que vocês desempenham (e
é por isso que alguns de vocês, aliás, sofrem, cada vez mais, por ainda estarem presentes sobre esta Terra) e,
no entanto, vocês sabem que isso deve acontecer nesse corpo e sobre esta Terra (para aqueles que ali estão,

é claro).

***

Pergunta: visualizar, hoje, é um ato a evitar já que isso releva do 3º olho. Mas RAMATAN,
governador da Intraterra, em sua intervenção de 2005, sugeriu visualizar cristais (ndr: livrete “A

Humanidade que começa”) (3).

Perfeitamente, mas qual é a diferença em relação ao momento em que RAMATAN deu este livrete “A
Humanidade que começa”, e hoje?

A diferença é essencial porque, desde então, houve as Núpcias Celestes, que é a ruptura do confinamento em
meio ao 3º olho: é a abertura da Coroa Radiante da Cabeça, pela Radiação do Ultravioleta, pelas Núpcias

Micaélicas (as Núpcias Celestes), que permitiu Liberar o confinamento do 3º olho.
Portanto, naquela época, quando ali não havia as Núpcias Celestes, como vocês faziam para Ver?

Os seres que viviam o Si, é claro, eles jamais lhes falaram do 3º olho, eles lhes falaram do Si, da Unidade, da
Alegria, do Estado de Ser.

Será que há um ser como UM AMIGO, ou o IRMÃO K (ou outros, se vocês lerem os testemunhos por toda
parte, de alto a baixo, por exemplo, o Padre Pio) que, um único dia ou uma única vez, lhes falou do 3º olho?

Será que ele lhes falou de visualizar alguma coisa?
Absolutamente não.

Será que as Estrelas lhes falaram do 3º olho?
Então, é claro, RAMATAN estava adaptado a esta época, que era (eu os lembro) antes das Núpcias Celestes.

Quando eu estava na minha última encarnação, eu falava de deus: não havia ali outras palavras.



Mesmo quando eu Comunguei com o Sol (quando eu era jovem) e que eu me conectei com o Sol, para mim, a
palavra que eu empreguei, foi a palavra deus: será que vocês gostariam que eu empregasse, nesta época?

Sobretudo no ocidente.
Obviamente, alguns oriindos do oriente evitaram esta armadilha, porque eles lhes disseram, todos eles, que
deus não existe: há apenas o Si, há apenas o Estado de Ser, há apenas a Alegria, há apenas a Consciência,

o Samadhi.
Será que, por exemplo, MA ANANDA MOYI lhes falou de deus?

Jamais, mesmo em sua vida, mesmo quando ela estava encarnada.
Portanto, há uma noção de época.

E, naturalmente, o que eu digo, hoje, eu não teria dito durante a minha vida, entre aspas, na minha última vida.
Mas aqueles que tiveram a oportunidade de me ver e de me ouvir falar nos vídeos, vocês bem viram que, no
último período da minha vida, eu estava muito mais animado do que na pedagogia estrita de algo estruturado,

pois a Consciência começava a ser Livre.
Eu os lembro de que as primeiras descidas do Espírito Santo começaram em 1984, somente, e de que eu

estava presente sobre a Terra, naquele momento.
E de que a maioria dos Anciãos que estavam presentes partiu neste período: a missão estava cumprida.

Então, há, de um lado, seres que se abrem à Vibração, à Liberdade.
Há, do outro lado, seres que se apropriaram desta Vibração da Luz para exercer a sua vontade de um mundo

melhor.
Mas isso nos faz rir, a nós, lá em cima.

A Luz não é deste mundo: CRISTO lhes disse, os Anciãos lhes falaram, mesmo durante a vida deles.
É lógico que o trabalho é feito sobre este mundo, e vocês o realizam, nós o realizamos, sobre este mundo.

Mas não para fazer perdurar algo que não pode perdurar.
Evidentemente, quando vocês têm a Visão Etérea, a Visão do Coração, vocês veem as Partículas

Adamantinas.
Vocês veem essas nuvens e essas névoas de Luz que descem sobre a Terra.

Mas não se esqueçam de que tudo sempre irá depender do seu ‘ponto de vista’: o ponto de vista da lagarta, o
ponto de vista da borboleta.

E eles se tornam, como vocês veem, cada vez mais antinômicos, opostos e em contradição total.
Até o momento em que virão se opor, mesmo violentamente.

Não porque a Luz quer se opor a alguma coisa, mas porque aqueles que não vivem a Luz, Interiormente, veem
a destruição do seu mundo.

E, portanto, eles vão acusar aqueles que estão nas Vibrações de serem loucos.
Mas, do seu ponto de vista, aqueles que Vibram estão loucos.

Coloquem-se no seu lugar, é lógico, e isso não pode ser de outra forma.
Vocês o veem nos casais, vocês o veem nas relações.

Se vocês tiverem a oportunidade de ser um casal que vive os mesmos processos, tudo vai bem, pois vocês se
sustentam Vibratoriamente, mutuamente.

 Mas se houver um que vive a Vibração, e o outro que está na negação da Vibração, mas isso vai fazer sair
faíscas, isso vai desencadear coisas terríveis.

Mas nada podemos fazer ali, vocês nada podem ali.
É a ordem natural das coisas, entre aqueles que permanecem na personalidade (ou seja, na Sombra, no mental

cartesiano, nas emoções, nas crenças, nos valores, se vocês preferirem), e aqueles que começam a viver a
Liberdade.  

Então, para aqueles que estão nos valores morais, sociais, familiares, e que veem os seres que vivem a
Liberdade, e eles que não a vivem, mas é um horror: vocês estão prestes a destruir todo o seu sistema de

crenças.
Evidentemente que isso não pode ir senão para um choque.

Como será possível ser de outra forma?
Nós já tínhamos explicado isso a vocês, longamente, mas vocês estão vendo sob seus olhos.

Crer que todo mundo deseja ir ao mesmo lugar, é uma heresia.
Querer que todo mundo vá ao mesmo lugar?

Onde está o respeito da liberdade, aí dentro (da liberdade individual, eu não falo da Liberdade da Luz,
contrariamente neste momento)?

A liberdade individual é respeitar as crenças dos outros, é respeitar o que pensam os outros, mesmo se for, na
totalidade, o oposto.

Mas, é claro, vocês sabem, quando vocês estiverem na Vibração, vocês irão para a Transparência.
Mas não há nada de pior, para quem está no ego, do que a Transparência.

Pois a Luz e esta Transparência lhe são insuportáveis: a Luz Vibral é insuportável para a personalidade.
E, aliás, eu penso que a Estrela que irá falar vai se exprimir sobre isso porque, quanto mais vocês entram na

Luz, mais vocês se apercebem, menos vocês são capazes de realizar as tarefas da personalidade.



Então, naquele momento, a personalidade vai se dizer: espere, é preciso que eu trabalhe, é preciso que eu
ganhe a vida, é preciso que eu faça a refeição.

Vocês querem que eu lhes diga uma coisa: a Luz, ela nada tem a ver com o que vocês fazem, ela é a Luz.
A questão é simples: vocês são a Luz, ou vocês não são a Luz?

A partir daí, as coisas se tornam extremamente simples.
Dito em outros termos: vocês querem acolher a Luz, acolher CRISTO?

Vocês querem se Abandonar à Luz?
Então, na época, quando se falava de Abandono à Luz, isso nada queria dizer (para alguns de vocês) por que a

personalidade estava onipresente.
E, hoje, a personalidade encontra-se confrontada com o quê?

Com os muros da sua própria prisão.
Vocês sabem que a matriz se nutre da oposição, ela se nutre das emoções, ela se nutre, também, das

energias das emoções ditas positivas.
O Estado de Ser, nós lhes dissemos, nada tem a ver com as emoções.

Portanto, são dois mundos que não podem ser frequentados, e, aliás, não podem se mesclar, tampouco.
E, disso, vocês se apercebem, cada vez mais, a título individual, e vocês se apercebem (eu diria não

infelizmente, mas é uma passagem obrigatória) na confrontação total do que eu denominei, na época, ‘duas
humanidades’.

Que o Arcanjo ANAEL chamou de Decantação, pois há coisas que se tornam pesadas, e há coisas que se
tornam leves.

E, depois, vocês estão entre os dois: entre algo que tende a puxá-los para baixo (os apegos, os medos, sejam
eles quais forem) e, do outro lado, algo que tende a elevá-los.

Então, como foi dito, não é questão de deixar este mundo, mas de mudar a Consciência, e de aceitar que a Luz
transforme a sua vida.

Enquanto vocês creem serem mestres da sua vida, vocês não estão na Luz.
Tornar-se um mestre é, justamente, Abandonar-se à Luz.

Como dizia, por exemplo, o mestre PHILIPPE (ndr: PHILIPPE DE LYON), é tornar-se o menor, o mais Humilde,
o mais Simples.

Tudo isso lhes foi explicado de diferentes modos, mas não é a explicação que basta, é vivê-lo, na Verdade,
sem isso, vocês ainda estão, uma vez mais, em uma Ilusão, em uma projeção.

Ora, hoje, nada mais há para projetar, há que Ser.
Então, é claro, alguns vão lhes dizer: sim, mas é preciso ajudar os seres.

Mas, o que isso significa?
Isso quer dizer que vocês querem manter a Dualidade, porque vocês não compreenderam que o outro, quando

vocês dão para ele uma ajuda exterior, vocês o consideram como exterior a vocês: é tão simples assim.
Isso quer dizer que ele não está inscrito em vocês.

Por outro lado, quando vocês se tornam, Vibratoriamente, Unitário, o Mundo, na totalidade, e as Dimensões, na
totalidade, estão no Interior de vocês.

Mas é uma Revolução da Consciência que deve ocorrer.

***

Pergunta: quando desejamos nos comunicar com um interveniente de outros Planos, como estar
seguro de que nos comunicamos com aquele com o qual queremos nos comunicar?

Ah isso, caro amigo, em 90% dos casos não é aquele ao qual vocês se dirigem que responde.
Muitas vezes (se vocês estiverem na emoção, se vocês estiverem na vontade) isso será, sistematicamente, o

que chamamos de ‘forças astrais’ (quer sejam etéreas, quer sejam densas).
O único modo de entrar em comunicação com as outras Dimensões é, justamente, não querer se comunicar.

Pois, quando você emite um pensamento que você quer dirigi-lo a alguma coisa, você o concebe como
exterior.

E assim que você o conceber como exterior, é claro, isso é abortado, porque isso não é mais uma Comunhão
e uma Graça, é uma comunicação.

E você jamais sabe, efetivamente, a quem você telefona.
E, naturalmente, há muito dos pequenos brincalhões do astral que vão dizer-lhes que eles são Cristo, a Luz, a

Virgem Maria, etc., etc..
Mas não é nada disso.

Então, agora, existem também os sinais.
Você não pode se dirigir às outras Dimensões enquanto os Canais de comunicação e de Comunhão não

estiverem abertos.



O que são os Canais de Comunhão?
É o Antakarana, são os Siddhis, é o Nada, ou seja, o Som da alma.

Como você quer entrar em contato com o Espírito e a alma se os marcadores desta comunicação (com o
Espírito e a alma) não estiverem presentes?

Naquele momento, vocês entram na oração e na fé, e vocês recaem na matriz astral.
Vocês farão pedidos à luz e vocês são persuadidos de que vocês se dirigem à Luz.

Mas não é a Luz que lhes responde: o que lhes responde está no nível em que vocês ressoam.
Portanto, se a Coroa Radiante do Coração, se o Antakarana e o Canal Mariano não estiverem constituídos, eu
diria, com uma expressão vulgar: macache bono (expressão do jargão argelino que emprega a palavra árabe

‘mâ-kânch’ (« il n'y a pas», não há), onde ‘bono’ (bom, bem) vem do
italiano;http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=1713), isso não é da Luz.

Então (como eu disse em várias ocasiões), voltem-se para vocês, para o Si.
Enquanto vocês considerarem que há qualquer coisa a estabelecer com o exterior, vocês não estão no Si.
E isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, pois, é claro (nós lhes dissemos), todos os seres humanos

reivindicam a Luz.
Mas, é óbvio que aqueles que são opostos à Luz Vibral vão dizer-lhes que eles são da Luz.
 Não é porque isso tem o gosto da Luz, não é porque isso tem o odor da Luz, que é da Luz.

A única maneira de estar seguro que é da Luz, qual é?
Humildade, Simplicidade, Transparência e Pobreza.

Ou seja, sem emoção, sem mental.
Não são mais vocês que dirigem a sua vida, mas é a Luz.

É ainda outra coisa do que pedir à Luz para fazer isso ou aquilo: jamais é a Luz que lhes responde.
Então, além disso, se isso acontecer, vocês irão dizer: vocês viram, eu estou conectado com a Luz, porque

isso que eu pedi está acontecendo.
Mas nada há de mais falso.

Quem lhes diz que o que acontece vem da Luz?
A única maneira de sabê-lo é a Vibração, a Alegria, a ausência de medo, a ausência de emoções, a ausência

de mental.
Quando vocês vivem isso, vocês estão em Comunhão com a Luz, mas em nenhum outro momento.

A maioria dos ensinamentos de conhecimento dito exterior (ou Luciferiano) vai levá-los ao quê?
Ao esoterismo, ao conhecimento.

E vocês creem que, por que vocês possuem um conhecimento, vocês estão em contato com as outras
Dimensões?

Mas nada há de mais falso: vocês estão em contato com as suas próprias projeções astrais.
Há uma barreira que era intransponível, exceto em certos momentos, para alguns seres que vivenciaram o

Despertar (e eu não falo de uma iniciação Luciferiana, mas do autêntico Despertar do Coração, a Realização
do Si).

Todo o resto são apenas Ilusões.
Mas ainda é preciso ser capaz (e hoje é mais fácil) de se afastar de tudo isso.

Enquanto houver uma reivindicação de poder, enquanto houver uma reivindicação de: “eu pedi à Luz” ... mas
nada há para pedir à Luz já que vocês são Luz.

Portanto, se vocês forem a Luz, por que haveria necessidade de pedir alguma coisa?
Estabeleçam a Comunhão.

Estabeleçam a Graça.
E deixem a Luz agir.

Se vocês estiverem no Ser, tudo em sua vida irá se tornar Simples.
E cada vez mais verdadeiro, hoje.

Se vocês forem complicados, isso irá se tornar cada vez mais complicado, em todos os níveis, sem qualquer
exceção.

O que é que faz sofrer?
Não é a Luz, é a negação da Luz.

Então, depois, é fácil dizer: “eu quero me comunicar com um Arcanjo”, “eu sinto um arrepio, é isso, eu estou
em contato com a Luz”.

A Luz não age assim, jamais.
Portanto, muitos, muitos seres humanos, atualmente, estão se enganando, é o que dizia São João (ndr: SRI

AUROBINDO): “haverá muitos Chamados e poucos Eleitos”.
Não são Eleitos no sentido espetacular, isso significa, simplesmente, que muitos seres param, no caminho,
pela vontade pessoal, pela vontade de bem e pela vontade da sua pequena pessoa, para ver tal coisa ou tal

situação melhorar.
Isso não é repreensível, já que cada um é livre.

http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=1713


Mas não é preciso reivindicar o Ilimitado, a Liberdade, o Espírito, a Alegria, permanecendo na personalidade.
São dois mundos que se separam e que se opõem.

O Mundo da Unidade não pode se acomodar no mundo da Dualidade: são dois universos, duas gama de
frequências Vibratórias que nada têm a ver.

Então, é claro, há seres humanos que vão lhes dizer: “isso não é verídico, a liberdade é para estar neste mundo
e se considerar livre na cabeça, e fazer o que bem quiser”.

Há seres, hoje, que têm Vibrações reais e que, no entanto, se apropriam desta Luz, porque a sua vontade
pessoal não é aquela da Luz.  

Em resumo, é muito simples: tudo o que vocês desejarem, vocês apenas têm que dizer que, o que deseja a
Luz para vocês, é exatamente o inverso.

Isso é terrivelmente simples, mas, isso, vocês podem não aceitá-lo como tal.
Mas, se vocês viverem isso, naquele momento, vocês apenas poderão aquiescer ao que eu lhes digo, através

desta frase.
Aliás, a Luz nada deseja: ela É.

Portanto, se vocês se tornarem a Luz, vocês nada têm que pedir, já que vocês São a Luz: é tão simples assim.
Então, a Fluidez da Unidade, a Sincronia, o acesso às outras Dimensões, apenas podem ser vividos a partir

daquele momento.
Enquanto a Consciência estiver ancorada na personalidade (que crê que há algo de exterior, que quer se

comunicar com um Arcanjo), mas ela estará em comunicação com o astral.
Há regras extremamente precisas de comunicação e de Comunhão com a Graça, nós demos a vocês.

Todo o resto apenas pertence à matriz e à personalidade.
E eu os empenho a reler o que disse, há pouco menos de uma semana, NO EYES, em relação, justamente, ao

astral e ao que não é do astral (ndr: ver a intervenção de NO EYES de 20 de novembro) (4).
Em relação à diferença entre a energia e a Vibração: são dois mundos totalmente diferentes.

Essas duas vibrações que nada têm a ver.
A Luz é Vibral.

A luz astral é energia, ela é emoção, ela é desejo, ela é necessidade de possuir.
A Luz Vibral é Liberdade, Liberação e restituição, ela apenas pode ser Doação.

***

Pergunta: facilitar a passagem de almas dos mortos, hoje, é sempre útil?

Então, o que chamamos de passadores de almas (ou o que chamávamos de passadores de almas) eram
seres que tinham a possibilidade de desenganchar a alma deste lado do véu.

Para levá-las onde?: na matriz astral, do outro lado do véu.
Agora, um passador de almas faz passar a alma deste lado, encarnado, ao lado não encarnado.

Será que um passador de almas leva os seres e as consciências para a Liberdade?
Isso é impossível, pois, deste lado do véu, como do outro lado do véu (ou seja, quando vocês saem deste

corpo, desta vida), vocês não irão para a Luz já que vocês retornam.
Portanto, vocês irão para o astral.

E vocês são acolhidos por seres que são, ou passadores de almas, ou seres que estão aí para acolhê-los.
Um passador de alma faz passar uma alma, de um lado da realidade, a outro lado da realidade.

Mas esta realidade não é o Espírito.
Já que nós sempre lhes dissemos que, sozinho, o próprio ser pode se estabelecer no Espírito e no Estado de

Ser.
Não existe qualquer autoridade exterior.

Não existe qualquer mestre, qualquer salvador, qualquer Consciência (mesmo A FONTE), que possa levá-los
ao Estado de Ser.

Pois os mecanismos que efetuam este acesso à Liberdade (visto que é a palavra que empregamos muito) é,
justamente, o Abandono de tudo o que são os jogos matriciais, ou seja, o fato de que a alma desaparece.

A alma é apenas um intermediário.
Então, é claro, antes da dissolução da trama astral coletiva, o passador de almas tinha um papel: de fazer com

que as almas não ficassem mais presas neste lado do véu, mas que fossem para o outro lado do véu.
Hoje, é muito mais do que isso: não há mais véu.

Então, agora, eu não posso lhes dizer que esses seres tem uma utilidade ou não tem mais utilidade.
O que eu posso simplesmente trazer à reflexão é: sim, eles os liberaram de quê?

E eles os fazem passar onde?
Em função do que eu lhes disse, é evidente que eles não podem fazê-los passar na Liberdade, nem no Estado

de Ser.



Mesmo um ser que teria realizado o Estado de Ser (e que viajaria no Sol, ou que iria até a 24ª Dimensão) não
pode levar ninguém na Dimensão que ele explora, porque isso é apenas questão de se desprender, de

Abandono à Luz, de Transparência, de Humildade e de Simplicidade.
Mas são mecanismos Interiores: nenhuma consciência exterior pode fazê-los descobrir a Verdade.

A única Verdade é aquela que vocês podem viver vocês mesmos.
Este mundo (e esta Dimensão na qual vocês ainda estão) é um mundo que tem como base a Dualidade, ou

seja, a falta e o vazio, e o medo.
Portanto, vocês irão fazer o quê? (e todos nós temos feito o quê?): buscar preencher esse vazio.

Buscar preencher esse vazio é fazer desaparecer os medos.
É transformar o Amor, no sentido Vibral, em amor humano, e crer que este amor humano, mesmo o mais belo,

seja a finalidade.
É crer que uma segurança (seja ela qual for, espiritual ou material) vai lhes trazer a Liberdade.

Mas a Liberdade não sendo deste mundo, é uma Ilusão.
Logicamente, aqueles que acederam a esta visão da trama astral (ou aos poderes espirituais, sejam eles quais

forem), para eles, eles estão persuadidos de que é a Verdade.
Tudo o que nós lhes dissemos é exatamente o contrário disso.

Mas, é claro, se vocês não o viverem, vocês não podem aderir ao que nós lhes dissemos, já que é uma coisa
que apenas pode ser vivida por si mesmo, no Interior de si, consigo mesmo, frente a si mesmo, entre si e si.

Ninguém pode levá-los ali.
Então, é claro, a Luz vem bater à Porta.

Isso vem ativar as Coroas, isso vem ativar as células: é uma Vibração.
Mas a Luz não pode levá-los à ressonância do que ela É.

É preciso, primeiramente, que vocês abram a Porta: é o que chamamos de Passagem da Porta Estreita.

***

Pergunta: com qual objetivo MARIA criou o ser humano, a matéria em carbono?

MARIA não criou a matéria em carbono, ela simplesmente permitiu às Consciências penetrarem, Livremente,
nos corpos, e saírem, à vontade.

Se nós tomarmos o ser humano antes das épocas históricas da falsificação: os seres humanos que estavam
encarnados (como dissemos) naquele momento, estavam, às vezes, nesse corpo físico, mas tinham a

Liberdade total de estar em todas as outras Dimensões, ao mesmo tempo.
Eles tinham consciência de uma estrutura em carbono.

Eles tinham consciência de uma estrutura de Luz.
Eles tinham consciência e uma estrutura, por exemplo, de Cristal, ou ainda de Diamante, dependendo das

Dimensões.
E eles eram tudo isso, ao mesmo tempo.

Eles não estavam limitados por um corpo, eles não estavam confinados em um corpo.
A finalidade desta Criação é a experiência das diferentes densidades.

É como se você me perguntasse por que um pintor faz um quadro: a motivação é profundamente diferente,
mas isso faz parte, antes de tudo, da noção de experiência.

Aí onde isso se torna um problema é quando a experiência Livre vira um confinamento.
Ou seja, quando, pouco a pouco, na Consciência, há uma negação do Espírito, há uma incapacidade para viver

o Espírito.
Então, é claro, aqueles que confinaram tudo isso foram muito astutos, porque eles lhes disseram que ali havia

leis de confinamento e que, se vocês fossem sábios, vocês poderiam se tornar a Luz.
Mas vocês não podem se tornar a Luz, neste mundo, é tão simples assim.

Portanto, MARIA, enquanto mestre geneticista, criou esferas de carbono de Vida, mas que eram Livres.
A FONTE é Livre.

Quando eu digo A FONTE, vocês a comparam com A FONTE, com Alcyone, o Sol Central.
Mas Alcyone pode ser um Arcanjo, pode também sintetizar um corpo físico, como foi o caso nas últimas

tomadas de corpo d’A FONTE.
A FONTE é Livre para estar por toda parte.

Quando nós somos Multidimensionais, nós somos Livres para estarmos por toda parte, em todas as
Dimensões, em todos os Tempos, em todos os Espaços e em todos os Sistemas Solares.

Não há qualquer limite.
Então, é claro, aquele que está confinado em um corpo, ele não pode compreender isso (pois todos nós

fomos limitados a este corpo, a esta experiência de vida que nós vivemos).
Então, depois, vocês têm a possibilidade de reviver suas vidas passadas, ou, então, de ter acesso ao que



acontece do outro lado, a experiência de morte iminente.
Mas será que é a Verdade?

Há ainda outra coisa, como lhes disse IRMÃO K, mas esta outra coisa vocês não podem contextualizá-la, vocês
apenas podem vivê-la com a Consciência: quando os Arcanjos lhes dizem, e como nós lhes dissemos que nós

estamos no Interior de vocês, mas é a estrita Verdade.
Agora, será por que eu digo que é a estrita Verdade, que isso é a verdade que vocês vivem?

Não necessariamente.
E, no entanto, é a estrita Verdade.

Mas essa não é a sua enquanto vocês não a viverem.

***

Pergunta: quando as Estrelas e os Arcanjos nos dizem para recorrer à sua Radiância para nos
ajudar, como isso se conjuga com a resposta que você deu sobre a comunicação com os seres dos

outros Planos?

Isso é muito simples, isso é espantosamente simples: a comunicação não é a Comunhão.
Quando os Arcanjos lhes pedem para recorrer a eles, é pela Comunhão e pela Graça, não é pela comunicação

ou por rituais, isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa.
São duas ações profundamente diferentes.

A comunicação os faz considerar uma relação exterior a vocês.
A Comunhão é um estado Interior.

Em um caso, há projeção da Consciência.
No outro caso, há introjeção da Consciência (como isso foi dito).

São dois mecanismos: um é Vibratório, o outro é de natureza que faz intervir a vontade pessoal.
Portanto, quando os Arcanjos ou MARIA lhes dizem que é preciso pedir, mas não é pedir para a Luz alguma

coisa, é pedir a Comunhão, é viver a Comunhão.
Aqueles que vivenciaram (que isso seja neles, ou frente a si, que isso seja com outro ser humano, presente ou
no outro extremo do planeta, que isso seja com outra Dimensão) sabem muito bem diferenciar a Comunhão da

comunicação.
Porque a comunicação acontece no plano astral, enquanto que a Comunhão se localiza no Coração.

Mas o Coração, não para dizê-lo (porque todo mundo diz: eu tenho coração, ou reivindica o coração), pela
Vibração do Coração.

Vibração igual Vibração: não é uma ideia da cabeça, é uma vivência Vibratória.
E aqueles que vivem a Comunhão sabem que é a Comunhão.

Por outro lado, se vocês quiserem estabelecer uma comunicação, isso não é uma Comunhão.
A Comunhão acontece no Vibral, ou seja, no Coração.

A comunicação acontece no astral.
E, no astral, vocês sabem muito bem que os faz tomar bexigas por lanternas, bem facilmente.

E depois, vocês se surpreendem, em sua vida, que tudo vai mal e que lhes chegam coisas não
necessariamente agradáveis.

Mas é lógico.
Em um caso, o astral os coloca em comunicação com as esferas de Atração e de Repulsão (é a lei de ação /

reação), onde vocês irão viver tanto coisas agradáveis como desagradáveis.
Por outro lado, quando vocês estão em Comunhão, toda esta problemática desaparece porque vocês vivem a

Alegria.
E a Alegria nada tem a ver com uma emoção (a Alegria com um grande A, maiúsculo, que não é o prazer, é

claro).
Portanto, quando os Arcanjos lhes dizem para pedir, sim, mas não lhes foi dito para pedir aos Arcanjos o que

vocês desejam.
Estabelecer uma comunicação e estabelecer um pedido, não é a mesma coisa que estabelecer uma

Comunhão.
Aliás, tudo separa estes dois princípios.

***

Pergunta: poderia relembrar como estabelecer uma Comunhão?

Eu não estou aí para dar um curso, isso foi dito (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (5).



Há três Pontos da Nova Tri-Unidade.
Vocês têm, também, os Pontos de Comunhão que lhes são próprios.

Então, como saber quais são os seus Pontos de Comunhão, que lhes são próprios?
É muito simples: vocês têm todos os Pontos de Vibração (para aqueles que Vibram) que são mais ou menos

intensos (para alguns, isso vai ser KI-RIS-TI, para alguns, isso vai ser uma das Estrelas).
Se vocês estiverem atentos, vocês irão se aperceber de que além dos Pontos da Tri-Unidade (que foram

dados por ANAEL, eu creio) (ndr: ver “Comunhão de Coração a Coração”, na coluna “protocolos a praticar”) (5),
há três Pontos que, em vocês, são mais específicos dos seus estados Vibratórios: esses são os seus Pontos

de Comunhão.
Portanto, focando a Consciência, sucessivamente, ou nos três Pontos comuns à humanidade (o Triângulo da

Tri-Unidade inscrito no Coração entre os Pontos MARIA, CRISTO e MIGUEL), ou nos Pontos que vocês
percebem, de maneira habitual, focando a Consciência no Ponto ou na Porta (em geral, são ou os Pontos da
Coroa Radiante da cabeça, ou os Pontos reunidos no tórax, ou, eventualmente, no OD-ER-IM-IS-AL do Eixo

central) (ndr: a localização desses cinco Pontos, ligados aos Novos Corpos, é indicada na lista de “protocolos
prioritários”) (5).

Há quem sinta o AL muito mais do que os outros.
Portanto, para vocês, isso vão ser os Pontos que Vibram mais, porque são as Portas Vibratórias mais ativas,

em vocês.
Assim, Comungar com a Luz não é pedir à Luz: “eu quero ganhar na loto”, ou “eu quero ter dinheiro”, ou “eu

quero me casar”, ou “eu quero me divorciar”.
Isso é do astral, é do emocional.

E mesmo se isso responder, objetiva e positivamente, isso é tudo, exceto da Luz: é a satisfação do ego.
A Comunhão não pode enganá-los, porque a Comunhão não é ver alguma coisa que se realiza na sua vida, é,

simplesmente, Vibrar no Coração.
E, naquele momento, se vocês Vibrarem no Coração, vocês sabem que vocês estão no Abandono à Luz.

E, naquele momento, tudo se desenrola na sua vida segundo o princípio da Graça, da Abundância.
Mas, para isso, é preciso deixar os amendoins.

E não mais ter, entre aspas, as nádegas entre duas cadeiras.
Cada vez mais, a Vida e a Consciência vão colocá-los frente a isso.

Cada vez mais, a Luz vai dizer-lhes: onde você está?
E, cada vez mais, vocês irão dar-se conta de onde vocês estão.

A personalidade é complexa.
A personalidade vive apenas através da satisfação ou da insatisfação das faltas, dos vazios e dos medos.

O Estado de Ser vive apenas a Alegria da própria Presença.
Então, é claro, há, em relação a isso, pessoas que vão me perguntar, ou que estão se perguntando na sala (ou

em outros lugares), para dizer: “sim, mas então, se eu não ganhar a vida, quem vai me alimentar?”.
O que é que lhes disse CRISTO?: vocês não podem servir a dois mestres ao mesmo tempo.

Até agora, isso, talvez, parecia evidente para vocês: eu mantive tudo o que tinha, mas eu pedia à Luz.
Vocês serão confrontados com a Luz, e essas ações são potentes.

E elas o serão cada vez mais.
E elas irão colocá-los frente, não ao que vocês creem ser, mas ao que vocês São, na Verdade.

Pois, quem, dentre vocês, ousou fazer a experiência da Fluidez da Unidade?
De Abandonar-se, integralmente, à Luz?

Aqueles que vivenciaram isso podem testemunhar, mas o testemunho não irá lhes permitir vivê-lo.
Vocês têm pilhas de pessoas (aqui, como em outros lugares) que vivenciaram o Abandono à Luz: ficar sem

dinheiro, sem automóvel, sem mulher, sem marido.
E a Abundância da Luz, naquele momento, permite avançar para ainda mais Luz.

Mas não para ir ainda para mais dinheiro no bolso, ou ainda para mais relacionamentos afetivos: é a
personalidade que deseja isso, e isso será sempre a personalidade.

Então, é claro, há pessoas que vão lhes dizer que, em meio à personalidade, elas podem viver a luz: a luz
astral.

Vamos ver no que isso vai dar nas próximas semanas, para aqueles que ainda não vivenciaram isso.
Lembrem-se: a Luz é um Fogo devorador.

É um Fogo de Amor que Consome tudo o que não é Verdadeiro, que Consome tudo o que é crença.
Estar de acordo com si mesmo é não estar de acordo com a Luz.

Portanto, até certo ponto, podemos ignorar a Ação da Luz.
Mas chega um momento em que ela é tão intensa, ela é tão presente, que ninguém poderá mais mentir em

relação à Luz: é o ‘choque da humanidade’, é o face a face, é a Passagem da Porta Estreita.

***



Pergunta: utilizar o selo de um Arcanjo, sem nada pedir, é um princípio de Comunhão? (ndr: trata-se
dos Selos comunicados pelos “7 Arcanjos Principais”) (6).

Perfeitamente, isso participa do estabelecimento de uma Comunhão.
Mas a partir do momento em que houver um pedido, seja ele qual for, vocês saem da Comunhão, vocês entram

na comunicação e, portanto, no astral.
Mas, hoje, é muito mais simples: se vocês se Abandonarem, realmente à Luz, a Luz vai atravessá-los.

Se vocês se tornarem Transparentes à Luz, sua vida irá se tornar a Alegria mais autêntica, independentemente
do que chegar à sua vida, independentemente do que chegar a esse corpo, já que vocês não estão mais

identificados com esse corpo.
Vocês estão nesse corpo, mas vocês têm perfeitamente consciência de que há alguma coisa muito mais viva

do que esse corpo.
Nós sempre lhes dissemos que haverá uma solução de continuidade da Consciência.

O ego é que tem medo de morrer, mas a Consciência, ela, não pode morrer.
Portanto, se vocês ainda tiverem medo da morte, é muito simples, isso quer dizer que vocês estão no ego,

sem querer ofendê-los.
Não se pode reivindicar a Luz e as Vibrações e continuar a se comportar como uma criança mimada, que quer

a Luz só para si mesma, mas, sobretudo, que nada muda em sua vida.
 A Luz os leva, pela sua Inteligência, a sempre mais Luz.

Quer esta Luz faça de vocês um SDF (ndr: Sem Domicílio Fixo), uma pessoa que vai morrer, ou um ser que
terá abundância (por que ele ganhou não sei o quê), a Luz irá estabelecê-los no que for mais justo, para vocês,

para viver a Luz.
Se for preciso perder tudo, ao redor de vocês, a Luz irá fazê-los perder tudo, ao redor de vocês (mas não são

vocês que decidiram isso).
E para uma outra pessoa, a Luz, ela irá dar-lhe tudo.

Porque, para esta pessoa, é preciso ter tudo (entre aspas) para estar ainda mais no Abandono à Luz, enquanto
que para outras, é exatamente o inverso.

Pois cada ser é diferente, no seu conteúdo, pela sua Origem de Espírito, Dimensional, Estelar (disso vocês
sabem).

***

É isso aí, caros amigos, eu vou transmitir-lhes todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos, e eu creio que
depois de mim vocês terão o Arcanjo ANAEL.
Eu lhes digo, quanto a mim: boas Vibrações.

Eu lhes digo até muito em breve.
Que a Graça seja a sua Morada Eterna, no Amor e para o Amor.

Até breve.

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

1 - IRMÃO K (01.04.2011 e 03.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-3-de-julho-de-2011.html

*

2 - YVONNE AMADA DE MALESTROIT (30.04.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/yvonne-aimee-de-malestroit-30...

*

3 - ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html

*

4 - NO EYES (20.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-201...

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/yvonne-aimee-de-malestroit-30-de-abril.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-3-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html


*

5 - Série **PROTOCOLOS**
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

 *

6 - 'Os Selos dos 7 Arcanjos Principais' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-os-selos-dos-7-arca...

****

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea17d.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-26_novembre_2011-artic...
26 de novembro de 2011

(Publicado em 27 de novembro de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlea17d.html
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-26_novembre_2011-articlea17d.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-os-selos-dos-7-arcanjos.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111203_-_OMA_ok.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, eu vou transmitir, primeiramente, todas as minhas Bênçãos, mas fiel ao meu costume, eu lhes darei a

palavra para partilharmos e para passarem as perguntas que vocês querem fazer para mim.
Mas, em primeiro lugar, eu farei um pequeno preâmbulo e eu tentarei ser breve, porque tudo o que eu vou

dizer, nesse preâmbulo, será desenvolvido tanto pela A FONTE, como pelos Anciãos, como pelas Estrelas,
nos dois dias em que nós estaremos, eu espero, juntos (ou, de todo modo, vocês poderão ler também o que

nós lhes diremos).
Para aqueles que têm acompanhado tudo o que nós dissemos e que, talvez, tiveram a oportunidade de viver
esses estados Vibratórios, nós chegamos a um momento que é extremamente específico, ao nível de cada

uma das Consciências humanas dos nossos Irmãos e Irmãs que estão encarnados.
A Luz Vibral, como vocês sabem, tocou a Terra.

Ela se traduz por certo número de modificações do Céu, da Terra, deste mundo.
Tudo isso vocês sabem.

Mas, também, para aqueles de vocês que são os mais permeáveis, de alguma forma, à Luz (ou seja, que estão
Transparentes à Luz, que se desviaram dos poderes, tanto da alma como espirituais, que se desviaram da
vontade da personalidade, que se abandonaram, mais ou menos totalmente, à Vibração da Luz), vocês irão
descobrir espaços onde vocês não estão mais, como dizia IRMÃO K, compartimentados, ou seja, cada vez

menos confinados.
E, como vocês sabem, vocês são cada vez mais numerosos a viver isso, mesmo se vocês não sabem,

realmente, o que lhes chega, ou seja, o que vocês constatam, por sua própria experiência, por sua própria
vivência, aqui, encarnados sobre este mundo, que vocês são progressivamente, ou brutalmente, abertos à Luz

e, portanto, de alguma maneira, abertos às outras Dimensões.
E vocês sabem que, na Dimensão Vibral, alguns de vocês começam a conectar, a contatar e a entrar em

Comunhão com as outras Dimensões.

*** 

E, aí, vocês descobrem (para aqueles que vão até o fim) que tudo é muito simples.
Que nada há de complicado, na Luz.

E vocês descobrem, também, que através da Comunhão (como isso foi desenvolvido), da Nova Aliança, ou da
própria ação da Luz (em meio ao chakra do Coração, da Fusão das três Lareiras), vocês chegam a viver

estados onde se manifesta a Alegria, onde se manifesta a Unidade, o Si.
E tudo isso são, se vocês o desejam, ‘marcadores’ do Amor.

Desde muito tempo, nós temos evitado essa palavra Amor, porque, desde que nós pronunciamos a palavra
Amor, cada um vai ali colocar sua experiência da encarnação, sua experiência de sua vivência, de seus

sofrimentos, de suas alegrias, da relação homem/mulher, da relação que mantém com o Céu, nos planos
matriciais.

 Então, nós aguardamos que muitos de vocês começassem a viver esses estados de Comunhão e esses
estados de imersão, cada vez mais intensos, na Luz, para começar a demonstrar-lhes, por vocês mesmos, e

não através das minhas palavras, que isso que vocês vivem, agora (nos Alinhamentos, nos estados onde vocês
estão sobre este mundo), é muito exatamente a própria Essência da Luz.

Ou seja, este estado de Amor impessoal, incondicional, que não é tributário de qualquer afecção, que não é

O.M. AÏVANHOV - 03 de dezembro de 2011 - Autres Dimensions
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tributário de qualquer prazer, que não é tributário de qualquer criação, em meio à matriz, porque vocês
descobrem, para aqueles que o vivem, o Amor, no sentido autêntico, isto é, no sentido Vibral.

Não o coração imaginado, não somente o coração humano (em suas afecções, em suas compaixões e neste
conhecimento espiritual exterior), mas, realmente, como uma vivência Vibratória do que toda a Criação é.

E vocês descobrem outros espaços.
Vocês se apercebem de que existem estados da Consciência onde vocês não são mais concernidos.

Vocês não estão mais evanescentes, esvaindo-se deste mundo, mas vocês estão totalmente encarnados
(corpo, alma e Espírito) na Verdade deste mundo.

E vocês se apercebem de que vocês não são mais nem este corpo, nem esta vida, nem essas funções de
reprodução, nem essas funções de alimentação, mas que vocês são um Espírito que está em um corpo.

*** 

Então, é claro, todos os ensinamentos falam-lhes da alma, do Espírito, dando-lhes leis.
Mas quem de vocês, antes, foi capaz de viver este estado de Consciência?

Aqueles que o vivenciaram (que isso seja quando estava vivo, no meu caminho, ou ainda os Anciãos, ou o que
lhes exprimiram as Estrelas), podemos dizer que, desde ainda uma ou duas gerações, era alguma coisa que

era extremamente rara.
Quando, por exemplo, IRMÃO K, começou a falar do conhecido, do desconhecido, de se liberar, de se tornar
livres, de se tornar autônomos, para muitos de vocês (que não viviam a Vibração, naquele momento) isso nada

queria dizer.
Mas, hoje, quando vocês vivem a Vibração, quando vocês se apercebem de que vocês não são esse corpo,

de que vocês estão nesse corpo, quando vocês se apercebem de que vocês vivem uma Comunhão com
seres humanos de outro extremo do planeta, ou de que vocês tiveram encontros, vocês sabem,

pertinentemente (porque não é mais um saber, isso não é mais um conhecimento projetado através do 3º olho,
ou seja, ilusório e completamente Luciferiano), que vocês estão na Verdade.

Porque vocês fazem a experiência: da Alegria, da Unidade, do Estado de Ser.
Mesmo se muitos de vocês ainda não tiveram acesso à verdadeira viagem interdimensional, que é a

característica, eu os lembro, da Liberdade, ou seja, de não mais estar confinado em um corpo, em uma história,
em uma pessoa, nas emoções, nas crenças, em uma religião, ou no mental.

Portanto, a Liberdade não é uma palavra em vão.

*** 

Então, agora, eu quero falar, também, ao conjunto da humanidade, ou para quem, em todo caso, pode ler o que
eu digo, ou mesmo entre vocês que me escutam.

Voltem-se para seus Irmãos e suas irmãs que Vibram.
Porque eles não podem enganá-los.

Qual é a característica de uma pessoa que Vibra?
Isso quer dizer que ela renunciou (através da Humildade, através da Simplicidade, através da Infância e da

Transparência) a toda vontade pessoal.
Ela renunciou a toda ilusão e, sobretudo, o mais importante, a todo poder e a toda vontade de dominação de

outro ser humano.
Estes seres, eles irradiam a Luz.

Eles não têm necessidade de falar.
Eles não têm necessidade de seduzir.

Eles não têm necessidade de vender-lhes o que quer que seja, mas escutam o seu Coração.
Porque estes seres, mesmo se eles não têm consciência, eles tornaram-se totalmente Transparentes à Luz.

Eles não são mais deste mundo.
Eles estão ainda encarnados, como Irmãos e Irmãs, entre vocês.

Vocês sabem que, desde o mês de abril, eu disse que tudo estava consumado.
Então, é claro, aqueles que não vivem essas Vibrações e esses estados da Consciência, eles olham o mundo,

e o que é que eles veem?
Ele vai cada vez pior.

Mas qual é o olhar que dita que isso vai cada vez pior?
É o olhar da personalidade, é lógico.

***

Mas aquele que vive a Vibração, ele vive uma grande Alegria.
Não porque ele caçoa de alguma coisa que seja terrível, mas porque ele tem o olhar, como eu disse, e a



Vibração, da borboleta.
Com alguns sinais, com as Vibrações, com os Pontos que se manifestam ao nível de KI-RIS-TI, ao nível dos

Pontos UNIDADE e SIMPLICIDADE, ao nível da rachadura do pericárdio, do Fogo do Coração, etc., etc..
Então, estes seres, se eles vivem isso (mesmo se eles ainda têm uma personalidade, já que estão

encarnados), eles transcenderam e superaram o que faz a maior parte da humanidade que foi confinada e que
está submissa, ela mesma, às leis de confinamento.

Quer dizer, eu vou tomar um exemplo muito simples: vocês creem que vocês têm alguma coisa a melhorar.
Vocês creem que vocês têm um karma a pagar.

Vocês creem que vocês devem rezar a tal hora, vocês creem nisso ou naquilo, que é exterior a vocês, e vocês
não vivem o Si.

E vocês estão, perpetuamente (e todos nós o vivenciamos, em um momento ou outro de nossas encarnações),
na esperança de algo melhor.

E na esperança que um dia estarão na Luz.

*** 

E depois vocês têm Irmãos e Irmãs, entre vocês, que vivem esta Luz.
Não é uma ilusão, porque eles têm a Vibração, porque eles têm os Pontos que nós falamos que estão ativos:

vocês sabem, as Portas (por exemplo, KI-RIS-TI, nas costas).
Eles vivem estados de Alegria.

Eles vivem, sobretudo, a ausência de compartimentagem, como diria IRMÃO K.
Eles vivem o fim da fragmentação.

E estes seres, vocês podem dar-lhes confiança, não para lhes dar o que quer que seja, mas, mais, para
acolher o que emana deles, que não são eles, porque eles tocaram o Si, em um momento ou outro: eles vivem

o Estado de Ser.
Eles são o que os Arcanjos nomearam os Ancoradores de Luz, os Semeadores de Luz, e eles que permitem à

Luz se revelar, neles, é claro, mas, sobretudo, neste mundo.
Não por uma vontade pessoal, não por um desejo ou um conhecimento, exterior, esotérico, mas, sim, pela

qualidade desses momentos de Comunhão.
Porque depois, fora dos momentos de Comunhão, cada um pode retornar na personalidade, às vezes com

raiva, às vezes com tristeza.
Mas aqueles que vivem, realmente, a Vibração, e bem, pouco a pouco, eles constatam, por eles mesmos, que

a Inteligência da Luz (qualquer que seja suas circunstâncias de vida, que eles estejam acometidos de uma
doença, que eles estejam na abundância, ou que eles estejam, a priori, na falta), por sua Graça e sua

Inteligência, traz-lhes tudo o que é necessário para realizar seu papel de Semeadores de Luz.

*** 

O mais importante, para estes seres, é que em certos momentos (ou, para alguns deles, durante toda a sua
vida), eles se abstraíram de sua personalidade.

Eles se apagaram, para viver a Luz.
É o que foi chamado de Abandono à Luz e de Renúncia.

Não renúncia a este mundo, não renúncia à vida, mas, muito pelo contrário, eles estão vivendo.
Eles ressuscitaram, ou eles começam a viver sua Ressurreição em CRISTO.

Eles têm o Fogo do Coração, eles são Portadores da Luz.
E eles sabem muito bem que eles alcançaram uma dimensão do Estado de Ser onde eles não podem mais

reivindicar o que quer que seja, para eles, porque eles alcançaram a totalidade.
Não há mais qualquer falta quando a Luz os preenche.

Mas, para isso, é preciso aceitar renunciar à personalidade.
É preciso aceitar não mais se dar a estados de emoções ou a uma atividade mental.

Hoje, cada vez mais, a Luz penetra no Interior de suas estruturas.
Então, se vocês não Vibram, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que não há ainda, suficientemente, os Quatro Pilares do Coração.
É preciso ir para ainda mais Humildade, ainda mais Simplicidade, ainda mais Transparência, ainda mais Infância

e Pobreza.
É preciso deixar a Luz trabalhar.

Para isso, nós lhes dissemos, é preciso ser a Luz.
E aqueles Irmãos e Irmãs que vivem isso, hoje, constatam, diariamente, que quanto mais eles vão para este

estado de acolhimento, de Abandono, de Renúncia, mais sua vida é transformada pela Luz.

*** 



Eu lhes disse, desde o mês de abril, que tudo estava consumado.
O conjunto das Portas que deviam ser ativadas, e o conjunto dos desdobramentos da Luz que deviam ocorrer,

no ser humano, no Céu, na Terra, sobre a Terra, no Sol, no sistema solar, estão, integralmente, concluídos.
O que significa que o basculamento em meio à Unidade, o que eu chamei de ‘planeta-grelha’ (de maneira
humorística, quando vocês não podiam, realmente, apreender-se, mesmo viver, o que isso queria dizer), e

bem, hoje, alguns Irmãos e Irmãs encarnados o vivem, por completo.
O que acontece naquele momento?

A Alegria é cada vez maior.
Não pode existir qualquer ligação com um sofrimento, com um ser, com uma situação, com o que quer que

seja da personalidade.
Estes seres vivem a Liberdade, a Autonomia, como dizia IRMÃO K.

O Supramental, como dizia SRI AUROBINDO, está prestes a fazer seu trabalho, ao nível celular e ao nível da
Consciência humana.

Então, para aqueles que não Vibram, eu quero dizer-lhes: os outros, aqueles que Vibram, eles estão
simplesmente aí para dar-lhes, sem o desejar, simplesmente pela sua Transparência, esta Luz.

Se vocês não vivem ainda, nos tempos que se inscrevem agora, ninguém é responsável.
Nem vocês, nem o outro, nem o Céu, nem a Terra, porque, como nós sempre dissemos, vocês estão, muito

exatamente, no lugar correto que deve ser o seu.
Mas a Luz é, também, para todo ser humano.

Não há karma.
Não há impedimento de idade.

Há um único obstáculo, e sempre um único obstáculo (e este, há apenas vocês que podem atravessar esta
Porta), nós lhes dissemos: é a vontade pessoal.

É a vontade de bem.
É a vontade Luciferiana de projeção espiritual no exterior (o que chamamos de poderes, de esoterismo): todas

essas noções que nada têm a ver com a Luz Vibral e, ainda menos, com o Amor.

*** 

Então, é claro, como isso foi dito, não há muito tempo, pela NO EYES, os ensinamentos que querem confiná-
los na matriz, eles vão, também, falar-lhes sobre o Amor.

Eles vão falar-lhes sobre o ódio, é preciso ser razoável, no entanto.
Mas aqueles de vocês que vivem a Vibração sabem muito bem que eles vivem a Verdade, mas que cada

verdade é respeitável.
Que aqueles que não Vibram no momento, a solução está neles.

Ela não está no exterior.
Ela não está em um salvador, como dizia IRMÃO K.

A Luz, hoje, convida-os, como nós dissemos várias vezes e como eu disse de maneira humorística, há ainda
um ano.

Antes, vocês podiam colocar a poeira sob o tapete.
E nós retiramos o tapete.

Vocês foram obrigados a ver a poeira, ou seja, as zonas de sofrimento, as zonas de mágoas, não para poder
solucioná-las ou compreendê-las (isso, é o ego que quer resolver e compreender), mas, simplesmente, para

viver que vocês não são isso.
Quando nós dizemos, sem parar (como dizem nossos Irmãos e Irmãs orientais que estão com vocês): vocês

não são a Verdade nesse corpo.
A Verdade, ela está nesse corpo que é um Templo.

Vocês são Seres ilimitados, então, o que faz com que vocês sejam limitados?
Será que é porque vocês têm que pagar alguma coisa?

Será que é porque vocês não estão suficientemente despertos?
Não.

Simplesmente, porque vocês não tomaram consciência de que, aqui, vocês estão em um confinamento, e de
que, para viver a Liberdade, isso é aceitar que vocês estão confinados.

Isso não quer dizer encontrar, através de um conhecimento esotérico, ou através de iniciações, ou de energias,
a Luz.

Porque, isso, vocês jamais encontrarão.
Vocês permanecerão, sempre, na ilusão matricial.
Vocês permanecerão, sempre, na ilusão da Luz.

Isso significa o que chamamos de ‘astral’: nos estados emocionais, nos estados mentais.
Mas será que é culpa da Luz?



Não.

*** 

A Luz, cada vez mais, ela vem bater à porta.
Ele virá como um ladrão na noite.

Aqueles de vocês que viveram a abertura da Porta KI-RIS-TI, estão na Luz Branca.
Não estão nas ilusões astrais (de ver as vidas passadas, de ver as memórias, de ver os sofrimentos), nos

contratos de alma, que apenas existem na matriz.
Vocês são os Espíritos que são Livres e que são perfeitos, por toda Eternidade.

Como é que o que é perfeito, por toda Eternidade, poderia melhorar?
Reflitam um pouco.

E coloquem-se, realmente, a verdadeira questão: se vocês não estão Vibrando, qual é o medo que está em
vocês?

Qual é a vontade que quer se exprimir?
Qual é a ilusão que os impede de viver o Amor?

Não nas projeções quiméricas, astrais, mentais, mas na Vibração do Si, da Unidade, do Estado de Ser.
Olhem-se.

Isso apenas podem ser os medos.
Isso apenas podem ser os apegos que ainda estão presentes.

Vocês não ousam ir ao desconhecido.
Vocês não ousam, como disse IRMÃO K, atravessar o rio, ir ao outro lado, porque vocês têm medo.

Há apenas isso.
Ninguém é responsável.

*** 

Hoje, a Luz está por toda parte.
Aqueles que têm a Visão Etérea veem-na no Céu.

Eles a veem quando nós chegamos ao interior deste canal.
Eles a veem por toda parte, entre Irmãos e Irmãs que comungam.

Todos vocês estão convidados, sem qualquer exceção, a viver o Amor.
Mas viver o Amor é não mais viver o medo.

É não mais viver os apegos.
É não mais viver o medo da falta.

É não mais viver a necessidade de controlar outro ser humano.
É respeitar a Liberdade, e tudo isso vai ser desenvolvido para vocês, com palavras certamente mais bonitas do

que as minhas.
Portanto, não me façam perguntas sobre isso, porque A FONTE, que virá depois de mim, porque SRI
AUROBINDO, IRMÃO K, as Estrelas, amanhã, que virão, irão explicar-lhes isso com Vibrações muito

presentes, que nós não poderemos mais negar o que acontece.
Mesmo se a vontade está ainda presente, mesmo se a ilusão está ainda presente, principalmente em algumas

Vibrações espirituais, que são matriciais e que não são a Liberdade.
Mas, isso, eles irão explicar a vocês.

Eu gostaria, simplesmente, de situar, de novo, o conjunto das coisas que lhes serão ditas e que já lhes foram
ditas, desde algumas semanas, mas que serão completadas, hoje, sobre o Amor.

Porque é muito exatamente isso que vem e é muito exatamente isso que vocês irão viver.

*** 

Quando o CRISTO dizia: “deixem os mortos enterrarem os mortos”, será que isso queria dizer que Ele não
amava os mortos?
É claro que não.

Mas vocês não podem forçar ninguém.
Quando Ele dizia: “seja eu”, isso não queria dizer para segui-lo, Ele.

Ele queria dizer assim: “seja eu, seja você mesmo”.
Não no sentido de seguir, mas no sentido de Ser.

Ser a Luz que é a Verdade do Espírito.
Ou seja, tornar-se multidimensional.



Não mais ser limitado por este corpo, por esta vida, enquanto estando neste corpo.
Mas, tudo isso, ainda uma vez, eu deixarei os Anciãos, as Estrelas se exprimirem (e, sobretudo, A FONTE)

sobre isso.
Eis o preâmbulo que eu queria fazer.

Eu espero não ter sido extremamente longo.
Agora, vocês podem me fazer todas as perguntas que quiserem.

Eu lhes agradeço por terem me escutado sem cair no sono. 

***

Pergunta: como fazer para cessar as fugas de Kundalini, à noite?

Minha Irmã, é importante compreender que se há fuga da Kundalini, há resistências.
A Kundalini, ela está ligada, vocês sabem, ao primeiro chakra, ou seja, ao que chamamos de vitalidade, isto é,

o Fogo da personalidade.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que, em você, há um medo para se Abandonar, na totalidade, à Luz, porque se
a Kundalini percebe, ela foge para baixo, isso quer dizer que ela despertou, não é?

Que ela acendeu, em qualquer parte.
Que o Fogo da Terra acendeu.

Mas se ela não sobe, isso quer dizer que, nos chakras que estão em cima, há ainda apegos que se opõem a
esta liberação.

Então, há, é claro, técnicas, que existem, mas o mais importante é o mecanismo.
Isso foi dito há pouco tempo.

Os apegos e, sobretudo, o que foi chamado de apegos coletivos, são terríveis porque eles fazem parte da
estrutura do cérebro.

Eles fazem parte da estrutura desse corpo que foi alterado com (como vocês chamam isso? está na moda,
mas não vejo ali tecnologias eletrônicas) o que foi chamado de implantes.

Os implantes, no sistema nervoso, que fazem com que vocês tenham, por exemplo, na encarnação, um instinto
que é o instinto de sobrevivência.

Mas é completamente estúpida, esta expressão: sobrevivência do quê?
Do corpo?

E bem, o que está operando, em você, como em muitos, hoje, são os últimos medos.
O medo de soltar, como eu dizia, o pote.

O medo de soltar os amendoins.
O medo de soltar esse corpo.

Isso não quer dizer que vocês vão morrer.
Isso quer dizer que vocês irão viver uma Consciência que não está mais limitada e confinada nesse corpo,

sem, no entanto, partir nas ilusões e nas quimeras, emocionais ou mentais.
Portanto, suas fugas de Kundalini significam isso.

Isso significa que a Porta Estreita (aquela que foi denominada Ponto OD, a Crucificação) ainda não ocorreu.
Mas isso não quer dizer que é preciso condenar o que quer que seja, em você.

Isso quer dizer que é preciso aceitar Abandonar-se, integralmente, à Luz.
Hoje, a Luz, ela vem dizer-lhes o quê?

Você quer ser Luz ou você quer ser esta personalidade?
Como eu disse: em uma época, vocês tiveram as nádegas entre duas cadeiras, não é?

Hoje, isso não é mais possível, porque vocês estão nos tempos que terminam.
Ninguém conhece a data.

Do quê?
Da transformação final da Terra.

Mas ela está aí, para aqueles que a vivem.
E ela está longe de estar aí para aqueles que não suspeitam de nada, no momento, mesmo se os efeitos da

Luz se tornam cada vez mais perceptíveis, que isso seja sobre o que acontece sobre a Terra.
Na época, a minha expressão foi: ‘yoyoter de la touffe’, ou seja, o mental que vai delirar, que vai se voltar cada

vez mais para o medo, no por que, no como, na incompreensão.
Pois, efetivamente, a Luz não é deste mundo.

E o Amor não é deste mundo.
É isso que veio lhes dizer CRISTO: “amem-se uns aos outros”, mas não façam uma religião, façam uma

Vibração, uma Comunhão.



Não é a mesma coisa do que dizer “eu te amo” a um ser, com um belo sorriso, e nada Vibrar ao nível do
coração, não é?

No que se refere às fugas, não há que ter qualquer culpa.
Há apenas que aceitar ver-se.

Tornar-se cada vez mais Transparente à Luz.
O que acontece quando aceitamos nos ver e depois nos tornamos cada vez mais Transparente à Luz?

E bem, desaparecemos na Luz, porque conectamos a Essência do que somos, uns e outros, sem qualquer
exceção.

*** 

Pergunta: é normal quando lemos, mesmo uma canalização, não mais se lembrar da primeira linha
no final da segunda ou da terceira?

Então aí, cara amiga, é um ótimo sinal.
Lembrem-se de que, agora, vocês vivem, não mais a comunicação, como isso foi dito, mas a Comunhão.

Esta comunicação não é mais, necessariamente, voltada a um outro ser humano.
É um estado Interior.

E quanto mais vocês se centram no Coração, mais vocês são incapazes de funcionar neste mundo.
Como vocês querem viver o Samadhi e continuar a guiar automóvel?

Vocês imaginam MA ANANDA MOYI guiando um automóvel, quando ela estava viva?
É preciso saber o que vocês querem, não é?

Então, é bastante lógico.
A Vibração os leva, mesmo se vocês leem o que eu digo, aí, agora.

Vocês vão ler uma linha, na segunda linha, vocês não vão mais lembrar o que foi dito na primeira linha.
E é a mesma coisa quando vocês entrarem em contato com um Irmão ou uma Irmã.
Vocês irão entrar imediatamente em Comunhão e vocês irão ficar com ar de bobo.

Por quê?
Porque em Comunhão, não há mais necessidade de palavras.

Porque a linguagem é específica deste mundo.
A Palavra não é o Verbo.

O Verbo é uma Vibração que não tem o que fazer das palavras.
Tudo isso, vocês estão prestes a descobrir e a viver.

Então, é claro, o mental vai se inquietar porque ele diz: “mas se eu não posso trabalhar, se eu não posso guiar
meu carro, se eu não consigo me levantar, o que vai acontecer?”.

Vai acontecer que vocês irão se tornar Luz.
Cabe a vocês saber o que vocês querem ser.

Então, alguns podem também viver a Luz, cada vez mais (este Amor indizível), e, no entanto, continuar, porque,
lembrem-se: há várias Moradas na cada do Pai.

Vocês têm, cada um, a sua Verdade.
Mesmo entre todos os Irmãos e Irmãs que vivem esta alquimia das três Lareiras e que começam a se

estabelecer, inteiramente, no Coração, vocês não têm o mesmo destino.
Vocês não têm o mesmo futuro.

Vocês não habitam, todos, o mesmo local sobre a Terra, então, por que vocês querem que no Céu seja a
mesma coisa?

Quando eu digo no Céu, isso quer dizer nos estados multidimensionais.
Não é um outro lugar.

É aqui.

*** 

Pergunta: hoje, qual é a importância da sexualidade sagrada?

Caro amigo, tudo depende do que você coloca como crença, sobre isso.
O tantrismo é uma realidade.

Ele sempre foi descrito, que isso seja no taoísta, como nos Upanishads.
Naturalmente, a Bíblia e as religiões representaram a sexualidade como algo que obedece a leis.

Mas, hoje, faça como você Vibra.
Se sua Vibração afasta de você a sexualidade, por que é que você tem necessidade de ter relações sexuais?



Se, agora, seu estado Vibratório o atrai para uma sexualidade, e bem, pratique-a.
Mas esteja consciente do que ela vai refletir.

E eu já expliquei isso também.
É comparável às pessoas persuadidas de ter almas irmãs, chamas gêmeas, vindo do mesmo lugar.

Mas isso não é possível, no Espírito, já que vocês são totalmente Livres.
Por que seria preciso estabelecer uma relação privilegiada com um Espírito já que todos vocês são Espíritos?

Isso, é claro, o cérebro não pode compreender, e a personalidade, ainda menos.
Mas quando vocês vivem a Luz, vocês são a Luz.

Vocês são o Arcanjo.
Vocês são A FONTE.
Vocês são a Shakti.

Vocês são tudo.
Vocês estão por toda parte ao mesmo tempo.

A sexualidade é a mesma coisa.
Se vocês têm necessidade de sexualidade, não há nem que culpar, nem que controlar o que quer que seja.

Mas o que eu posso dizer é que, se vocês estão Transparentes à Luz, e vocês se tornam Amor, na Vibração,
se vocês estão estabelecidos na Fusão das três Lareiras e se vocês vivem a multidimensionalidade, a

sexualidade não pode existir, tão simplesmente.
Não porque seja uma privação, mas porque vocês se tornaram multidimensionais, inteiramente.

Então, por que deveria ter alguma coisa que permanecesse?
A sexualidade sagrada existe, mas há também seres que vivem, por exemplo, a Comunhão com o CRISTO,

com a Hóstia.
Por que não?

Mas vocês estão bem conscientes de que muitas coisas, atualmente, estão prestes a se modificar, em vocês.
As necessidades não existem mais, mesmo se ainda existam prazeres.

Então, agora, se os prazeres se situam sobre esta esfera, e bem, grande bem os faça.
Mas, ainda uma vez, aquele que vive a Transparência total do Coração nada tem a preencher, sobre este

mundo, já que ele se tornou a Luz.
Ele está sobre este mundo, ele está na Paz, no Si, no Maha Samadhi.

E perguntem se as Estrelas tinham necessidade de ter um homem em sua cama.
Perguntem se nós, Anciãos, tínhamos necessidade de ter companhias sexuais.

Obviamente, havia companhias espirituais, para alguns de nós.
Mas isso não é a mesma coisa.

A Comunhão de Coração a Coração é um êxtase que é muito superior ao ato sexual, será que você deseja se
atravancar de um ato sexual, mesmo sagrado?

E mais, que dura apenas um instante, enquanto o gozo do Coração, ele é isento, permanentemente, e ele não
necessita de outra pessoa.

Mas bem, cada um com seu, como dizer, cada um com seu ponto de vista, não é?
E cada um com sua Vibração.

Então, nenhuma culpa.
Se vocês sentem que vocês devem comer carne, e que vocês ficam constrangidos de não comer carne, são

vocês que estão no erro.
Porque pode ser que o corpo, Vibratoriamente, ele lhes pede para comer carne.

Eu sempre disse, durante a minha vida, que eu não queria comer carne não porque isso era uma regra, era um
estado Vibratório.

Agora, se o seu estado Vibratório lhes diz que comer tal carne nada muda em vocês, então, grande bem os
faça, aí também.

É comparável ao consumo de qualquer carne.
E eu não faço analogia com a sexualidade, é claro, eu especifico.

*** 

Pergunta: mesmo estando na Luz, não podemos nos nutrir de amor e de água fresca [“eau fraîche”],
somos obrigados a ter um aporte exterior?

Aquele que diz: “eu não posso me nutrir de amor e de água fresca”, ele está na personalidade.
Aquele que está na Graça tem confiança na Luz, que isso seja mesmo para seu abrigo, que isso seja mesmo

para se nutrir.
CRISTO lhes disse.



Vocês têm, hoje, Irmãos e Irmãs que se tornam seres errantes, sem teto, sem dinheiro, sem alimento, sem
qualquer segurança.

Eles são Livres e eles de nada carecem.
Porque não há qualquer razão (se vocês dão o primeiro passo para a Luz) para que a Luz os deixe morrer em

um canto, mas é preciso ousar deixar os amendoins no pote.
Agora, vocês não estão, todos, na mesma situação.

Há quem seja obrigado a manter certa forma de responsabilidade, em relação aos filhos, em relação, por
exemplo, se eles são proprietários de uma fábrica, aos empregados.

Vocês estão, todos, muito exatamente no seu lugar.
Mas, em última análise, alguns Irmãos e Irmãs sentem impulsos do Espírito para se liberar de tudo, não para

renunciar a um marido, uma mulher, um trabalho, mas isso é vital para eles.
Eles vivem a Luz.

E a Luz não tem que se colocar a questão de viver de amor e de água fresca.
Isso é sempre, e isso será sempre, a personalidade que pronunciará esse tipo de frase: “não podemos nos

nutrir de amor e de água fresca”, “não podemos nos nutrir de Luz”.
E bem, isso não é verdadeiro.

Tudo depende do nível de Consciência.
É verdadeiro para um.

Não é verdadeiro para o outro.
É a mesma coisa para a carne, é a mesma coisa para a sexualidade.

A Luz torna-os Livres.
Vocês querem ser Livres?

Mas esta Liberdade é a Liberdade da Consciência.
Há seres que são Livres com dez mulheres, tanto melhor para ele.

Mas há seres que são Livres, mesmo sozinhos.
Há seres que são livres com muito dinheiro.

Há seres que são Livres, mesmo sem dinheiro.
O problema não é se nutrir de amor e de água fresca.

O problema não é ter dinheiro, ou não ter dinheiro.
É um problema de Consciência.

Vocês acreditam que MA ANANDA MOYI se preocupava em se alimentar?
Vocês acreditam que MAHARSHI, por exemplo, ou ainda SRI AUROBINDO (ou outros, tantos outros), ou

mesmo IRMÃO K, estavam preocupados em se alimentar?
E, no entanto, eles comiam, não?

Se vocês têm apenas mais fé, se vocês têm a Luz, se vocês estão na Luz e se vocês estão Transparentes, por
que algo deveria lhes faltar?

A parábola de CRISTO, quando ele perguntava: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?”, não era uma parábola, é a Verdade.

É a estrita verdade, neste mundo onde vocês estão, hoje, mais do que em minha época.
Então, vocês querem ser Livres?

Vocês querem manter a vida da 3ª Dimensão, ou vocês querem viver a Multidimensionalidade?
A vocês será feito (e nós lhes dissemos) segundo sua Vibração.

Nada mais, nada menos.
Então, não há que ter qualquer culpa.

Se vocês estão de acordo com o que eu digo, vivam sua vida e seu caminho porque é o seu caminho.
Mas a Luz, ela vem propor-lhes uma outra coisa.

Lembrem-se: nós lhes dissemos que o conjunto da humanidade seria Liberado.
Por quê?

Porque é normal que as condições de confinamento e de ilusão, nas quais vocês foram colocados, cessem, e
esse é o momento em que elas cessam.

Vocês são Espíritos, quer queiram ou não.
Agora, o Espírito é Livre para experimentar um corpo, qualquer que seja esse corpo.

O Espírito é Livre para se tornar uma árvore (não no sentido, como isso se chama, os termos, psicose, hein),
mas em Consciência.

Agora, se vocês não querem ser Livres, permaneçam confinados.
Mas não reivindiquem a Liberdade, enquanto querendo permanecer confinados.

É um pouco contraditório, não é?
Agora, se vocês creem que a Liberdade faz parte da segurança material, afetiva, da segurança profissional e

da segurança espiritual, vocês irão permanecer no conhecido.



Vocês jamais irão viver o Desconhecido.
E isso não é uma punição, é a justa retribuição do estado Vibratório de cada um.

*** 

Pergunta: ao que corresponde o período a partir do dia 17 de dezembro, quando da intervenção de
MARIA?

Caro amigo, que dia é hoje?

Resposta do perguntante: 3 de dezembro.

De acordo.
Então, faltam duas semanas.

Um Arcanjo denominou isso HIC e NUNC (ndr: Aqui e Agora).
A Luz, ela está no Instante Presente.

A Luz, ela não está no amanhã.
Ela não está no ontem.

Ela jamais estará no ontem.
Ela jamais estará no amanhã.

Ela jamais estará em uma iniciação.
Ela jamais estará nas percepções ligadas ao 3º olho.
Ela jamais estará nas emoções e jamais, no mental.

Ela está no Coração, no Si.
E o Si, ele está presente, logo mais.

Agora, o coletivo será, cada vez mais, um apelo, não voluntário, do conjunto das Consciências dos Irmãos e
das Irmãs que vivem o Coração, para a Terra.

O Som da Terra, muitos o ouvem.
O Som do Céu, muitos o ouvem.

Mas, eu tenho dito o quê?
Um dia de muito frio.

E vocês devem aguardar, também, o Som do Céu e da Terra, mesmo se alguns de vocês já o vivem
individualmente.

Perguntem a alguém passando na rua se ele ouve o Som do Céu: ele vai olhá-los e chamar o hospital
psiquiátrico.

Então, vocês estão aqui e agora.
A partir do dia 17, vocês terão uma série de encontros extremamente específicos, todas as semanas, com

MARIA.
Isso é tudo o que eu posso dizer.

Mas ele resulta diretamente dos processos de Consciência que muitos de vocês vivem, aqui, pelas Vibrações
de acesso ao Si e à Unidade.

Por Vibrações cada vez mais intensas.
Por uma Luz Branca, cada vez mais presente.

Por um Amor, cada vez maior.
Isso é o mais importante.

Agora, efetivamente, no dia 17 e nas semanas seguintes, haverá encontros Vibratórios que se referem à
humanidade.

E eles são importantes.
Portanto, aguardem esse dia e se preencham de Luz.

Tornem-se cada vez mais Transparentes durante essas duas semanas.
Tornem-se cada vez mais humildes, cada vez menores.
Esvaeçam-se diante da majestade do que vocês são.

Não por uma personalidade que diz: “eu quero”, mas por uma personalidade que diz “tome-me”, “torne-me ao
que eu sou”.

Porque a Luz está por toda parte e ninguém poderá ignorá-la, em breve, ou seja, no momento coletivo.
Mas, isso, ninguém, conhece a data.

Nós lhes dissemos, já, desde dois ou três meses (os Arcanjos), que nós estávamos à beira da sua Dimensão,
que seu astral individual está prestes a desaparecer.

O que são seu astral individual, seu mental individual e seu causal individual?



Houve uma comunicação há pouco tempo sobre isso.
É, evidentemente, o último envelope.

O último envelope é aquele que mantém o Coração na Ilusão, é o que é chamado de Pericárdio, o envelope do
Coração, e o envelope Causal que está, ele, ao nível da garganta, que começou a ser iniciado pelo Arcanjo

URIEL, no ano passado, há justamente um ano, e que, agora assumiu o lugar de MIGUEL porque é o tempo da
Reversão Individual.

Vocês podem vivê-lo a cada minuto e, coletivamente, no momento em que a Terra decidir, porque a Terra
conhece a data.

Nós que estamos, agora, mais perto de vocês, quando eu disse, no mês de abril, que tudo está consumado,
efetivamente, tudo estava consumado.

Então, é claro, aquele que nada vive, vai ali dizer: “mas, consumado, ele disse qualquer coisa, o velho ‘croûton’
aí; o que ele nos conta?; nada acontece”.

Nada acontece para aqueles que nada vivem, é claro.
Agora, vocês veem, sobre o mundo, o que ocorre.

Mas, o mais importante é o que acontece, em vocês, porque o que acontecerá sobre o mundo, acontecerá,
porque isso aconteceu, em vocês.

E alguns Irmãos e Irmãs, que não têm qualquer noção do que é a Luz, não o desejam.
Mesmo e, principalmente, para os Irmãos e Irmãs que estão em procedimentos ditos espirituais e que estão

confinados em escolas, em iniciações, em aberturas do 3º olho ou em movimentos que os afastam do
Coração, e que estão na esperança de um mundo melhor, sobre esta Terra, nesta Dimensão.

Isso não existe, porque o próprio princípio desta 3ª Dimensão (como vocês sabem e como vocês vivenciaram,
todos nós vivenciamos) é a predação e a competição, a resistência e o amor / relação.

Ao passo que nos Mundos Unificados, é o Espírito, é a Liberdade, é aí onde não há resistências, é o Si, é a
Alegria Eterna.

ANAEL é, eu os lembro, o Arcanjo da Comunicação e do Relacionamento, e se tornou o Arcanjo do Amor
Vibral, enquanto porta-voz do Conclave.

URIEL é aquele que faz a Reversão, em vocês, por sua Presença, que é sua Presença.
Portanto, se vocês estão na Presença, o que vai acontecer?

Vocês não estarão mais, dentro de muito pouco tempo, no aguardo de uma data, ou no conhecimento de uma
data, já que vocês terão vivenciado (na vida, em seu estado), esse processo: uma pequena parte do que

poderíamos denominar ‘estado Multidimensional’ (que eu chamo de Ultra-Temporalidade), ou seja, vocês terão
acesso à trama do tempo desta Terra.

Há muitos seres que começam a ter sonhos, como eles dizem, onde partimos.
Mas, é evidente que vocês partem, mas vocês partem para onde?

Toda a questão está aí.
É a Consciência que é ressuscitada e que ressuscita.

O que acontece para aqueles que vivem os Alinhamentos?
Vocês veem bem, às 19h00 (hora francesa), que isso é cada vez mais intenso, que isso é cada vez mais na

Luz (ver a coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários”) (*).
E quando vocês estão na Luz e neste estado, será que vocês se colocam a questão de como vocês vão

ganhar sua refeição amanhã?
Não, não há mais questão, é isso o Coração.

Portanto, para quem não tinha mais questão, isso quer dizer que não havia mais problema, tampouco.
Para aquele que não tinha mais problema, isso quer dizer o quê?

Que tudo o que está ligado à personalidade não existirá, tão simplesmente, mais.
Isso é, portanto, simples.

Aqueles que vivem Passagens na Luz, no Estado de Ser (que isso seja nos Alinhamentos, ou à noite, ou em
determinados momentos), eles bem têm Consciência de que eles vivem algo que não é um sonho, algo que é

profundamente diferente.
E isso, vocês são cada vez mais numerosos a ali aceder.

Então, é claro, o mental ali vai se pôr a pedalar, para aqueles que ainda têm um mental muito forte.
Será que é amanhã?

Será que é depois de amanhã?
Será que eu faço provisões?

Será que eu paro de trabalhar?
Será que eu deixo mulher e filho?

Mas não é a Luz que diz isso, é a personalidade.
Porque, se vocês se tornam esta Essência de Luz de Amor que vocês são, mas as circunstâncias exteriores,

elas são o quê?
Elas nada representam em relação ao Samadhi.

Isso não é uma fuga da realidade.



Isso é o real que aparece: a Verdade.
O ser Azul de Sirius que se denomina SÉRÉTI, deu-lhes as datas.

Datas, vocês querem?
Vocês as têm.

Agora, eu sempre disse que quanto mais o tempo fosse curto, ou seja, quanto mais o tempo se aproximasse
de um prazo temporal, mais o tempo da Passagem seria reduzido.

Ou seja, que o tempo do que foi chamado de profecias (com todas essas descrições de coisas terríveis), irá
durar extremamente pouco tempo.
É quando mesmo excelente, não?

Por que sofrer já que, agora, a Luz está aí?
Naturalmente, através também do que vai acontecer, não vejam ali qualquer ausência de Luz.

O que vai acontecer naquele momento?
O que resta?

Não o nada: a Verdade, ou seja, o Si.
E para estes seres, é preciso, talvez, passar por isso, para viver o Si.

Eles não estão em seu local.
Então, é claro, se vocês estão no mental, vocês irão dizer: “mas isso é um sofrimento, isso é terrível”.

O que vocês conhecem?
Há seres, hoje, que estão, talvez, prestes a perder seu corpo, com uma doença, ou prestes a perder seu

trabalho.
O que acontece quando eles aceitam, qualquer que seja a perda?

Eles vivem a Luz, porque eles são Liberados, pela Graça da Luz, não por uma vontade pessoal de eliminar isso
ou aquilo.

A ação da Luz, ela é Inteligente, esse não é sempre o caso de Irmãos e Irmãs que estão no mental,
principalmente quando há Q.I. elevado, como dizemos.

O Caminho da Infância é o Caminho daquele que não mais necessita do seu mental: não há mais necessidade
de se projetar no futuro, nem na referência de uma experiência passada porque ele vive a Graça a cada

instante.
É isso, a Luz.

É isso, o Amor.
E não nas projeções de amor para com um ser humano, um neto, um avô, é também isso, mas não é isso.

*** 

Pergunta: se não praticamos os protocolos que foram comunicados até agora, é importante retomá-
los?

Não, o mais importante, hoje, mais do que nunca, é abrirem-se.
Lembrem-se de que vocês têm seus Irmãos e suas Irmãs que Vibram.

Liguem-se, entre aspas, neles.
Comunguem com eles.

Eles são, não intermediários, mas eles são Transparentes à Luz.
Portanto, é uma ajuda sagrada.

Então, agora, vocês podem trabalhar nos apegos, vocês podem trabalhar na Comunhão, vocês podem
trabalhar no Yoga da Unidade, é com vocês.

Mas tudo está aí, porque tudo está consumado.
Se vocês quiserem, é uma gama de frequências (a Luz Vibral) que está sobre a Terra.

Portanto, vocês podem se conectar, mas, para conectar-se, o que é preciso?
Humildade, Simplicidade, Transparência e Pobreza.

Isso foi explicado inúmeras vezes.
Por mais que vocês façam todos os protocolos, se vocês não estiverem neste estado dos Quatro Pilares, nada

disso serve.
É a Consciência que decide, hoje, e a Luz, porque sua Consciência é Luz.

Ou seja, como foi dito, ela é Inteligente, esta Consciência de Luz.
O que o mental jamais será: o mental não foi feito para ser inteligente, o mental foi feito para raciocinar e para

trabalhar na dualidade Bem / Mal.

*** 

Pergunta: quando estamos preocupados no nível da personalidade, com emoções, por exemplo,



como retornar ao estado de Graça, à Luz?

Hoje, mais do que nunca, se uma emoção vem preocupá-lo, isso quer dizer que a Luz não é bastante o
suficiente, em você.

Então, ela não vem lhe pedir para combater tal emoção, mas para olhá-la, deixá-la passar, porque você não é
esta emoção.

Chegará um momento em que, quanto mais a Graça se instalar, menos poderá ali haver emoção.
Não pode ali haver a Graça da Luz (o Amor Luz, o Amor Vibral) e emoção, porque a emoção é uma gama de

frequências que pertence à personalidade.
Então, é claro, muitas coisas ditas espirituais atuaram sobre esta emoção.

A emoção é o que vem da alma, mas da alma voltada para a personalidade, não da alma voltada para o
Espírito.

Então, é normal ter ainda momentos em que uma raiva pode chegar, em que uma tristeza pode aparecer, mas
é justamente para mostrar-lhes o que resta, em vocês, como apego e, então, para pedir-lhes para ascender,

ainda mais, na Vibração da Graça, da Luz e do Amor.
Nós sempre dissemos que a Luz ia penetrar, no ser humano, aí onde ela podia.

Se as Portas se abrirem, tanto melhor.
Mas imaginem uma pessoa, mesmo nos meios ditos espirituais, com o segundo chakra, por exemplo, muito

aberto (um centro de confiança, de vontade e de poder extremamente ativo), e bem, a Luz, ela vai penetrar por
aí já que ela não tem como penetrar em outros lugares.

E isso vai desencadear o quê?
Tomadas de poder, raivas terríveis, uma falta de estabilidade ou a guerra, tão simplesmente, em si, como no

exterior de si.
Será que podemos dizer que foi a Luz que desencadeou isso?

Absolutamente não.
Foi justamente a Luz que não pôde se instalar no Coração.

Mas lembrem-se: quanto mais vocês são numerosos a viver esta individualidade da Unidade da Luz (ou seja,
seu momento individual), quanto mais o coletivo se aproximar, quanto mais a Comunhão se estabelecer, de

próximo a próximo, e se difundindo, de Consciência em Consciência, mais isso será fácil, esta noção de
‘choque da humanidade’.

Quanto mais o tempo passa, melhor é (o tempo em termos humanos).

*** 

Pergunta: viver um estado de bem-estar extraordinário, de comunhão com a natureza, pode ser um
estado de Samadhi?

Sim.
A Comunhão, como lhes disse, não há muito tempo, NO EYES, é grandemente facilitada na natureza, porque

as árvores, por exemplo (que são seres Multidimensionais, elas também), empanturram-se de Luz Vibral e elas
se comunicam com grande facilidade com vocês.

Isso pode ser comparável a um curso d’água.
Para aqueles que têm a Visão Etérea, vocês veem bem, à noite, que a Luz Branca está por toda parte: está

chovendo Luz, e de grandes temporais, mesmo.
Então, sim, isso pode sê-lo.

Não esqueçam, tampouco, que há vários Samadhi.
Mas o estado de bem-estar, de Comunhão, é já muito importante, porque, mesmo se não for o Samadhi como

MA ANANDA, por exemplo, mas são já estados que vai fazê-los tomar Consciência do que é a Natureza e a
Essência da Luz Vibral do Amor.

*** 

Pergunta: de que maneira o Canal Mariano é o fio condutor da Vibração?

O Canal Mariano é o fio condutor da Transdimensionalidade.
Ele não é o fio da Vibração.

O fio da Vibração é o Canal do Éter, é o Canal chamado de Sushumna, canal mediano da coluna vertebral que
está forrado de Luz ou de Partículas Adamantinas.

É a Coroa Radiante da cabeça, a revelação da Luz, não mais o confinamento no Bem / Mal Luciferiano, no 3º
olho, mas a abertura da Coroa Radiante da cabeça, depois do Coração e, enfim, do Sacro.

Isso é o fio diretor da Luz e da ação da Luz nas estruturas.
O Canal Mariano corresponde ao que os nossos amigos e irmãos orientais chamam deAntakarana, ou seja, a

Ponte de Luz, do lado esquerdo, que está forrada, ela também, agora, de Luz Adamantina e que é chamada de



Canal Mariano, pelo qual os Irmãos e as Irmãs que Vibram entram já em contato com Uma das Estrelas ou com
Um dos Anciãos.

Portanto, cada um tem as suas especialidades.
MA ANANDA, quando ela intervém em um Canal, ela os faz viver o Samadhi.

Eu, eu venho coçar os ouvidos.
É muito diferente conforme cada um.

Mas o Canal Mariano é o fio diretor da Luz, é o fio diretor da Transdimensionalidade, ou seja, do acesso à
Multidimensionalidade, que lhes dá a possibilidade de viver um contato consciente com um Arcanjo, com Uma
das Estrelas, com Um dos Anciãos, ou com civilizações ditas extraterrestres, que isso seja os Anjos do Senhor

ou Outros.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes transmito, além das Bênçãos, todo o meu Amor fraterno.

Eu lhes digo até muito em breve.
Excelentes Vibrações de Amor. 

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

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*** 

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article49eb.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-3_decembre_2011-article49eb.pdf
03 de dezembro de 2011

(Publicado em 04 de dezembro de 2011)

*** 

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-3_decembre_2011-article49eb.pdf
http://autresdimensions.info/article49eb.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito, a todos vocês, aqui, todas as minhas bênçãos.

Hoje, eu nada tenho a anunciar de particular, porque os Arcanjos muito falaram, não é, ontem, e eu vim para ver
um pouco o que bloqueia, hoje, no desenrolar do que vocês estão prestes a viver.

Então, eu os convido a fazer todas as perguntas que vocês quiserem.
Eu os escuto.

***

Pergunta: como dialogar, com as pessoas próximas, sobre o que vivemos?

Então, aí, cara amiga, como vocês constatam e como esta pessoa vive, ao redor de vocês, entre o seu círculo,
vamos dizer, familiar, ou afetivo mais próximo, vocês constatam que vocês têm a impressão, cada vez mais, de

viver em dois planetas diferentes.
 Nós lhes dissemos que havia seres, hoje (e isso se refere, até mesmo, à maioria da humanidade), que não

estão, absolutamente, nos processos de transformação, por enquanto, que estão em andamento.
Faz muitos meses que eu digo que tudo está consumado e vocês se dão conta, para aqueles que vivem as
Vibrações, de uma maneira ou de outra, que muitas coisas estão prestes a acontecer, no Interior de vocês,

mas, também, no seu exterior.
Então, é claro, se vocês estiverem na frente de uma pessoa que não está, de qualquer maneira, na mesma

interrogação, nem na mesma vivência que vocês, vocês jamais, jamais, jamais poderão fazê-la compreender,
eu diria ainda, aceitar, o que vocês vivem.

Então, o que vocês podem fazer?
E bem, absolutamente nada.

Isso é, para vocês, um desafio, de qualquer forma.
Porque, lembrem-se, nós sempre lhes dissemos que vocês estavam, estritamente, no lugar que deve ser o

seu, nesse momento.
Então, é claro, há quem tenha uma vida perfeita, ou seja, eles não trabalham, eles não têm um ambiente que os

obrigue ao que quer que seja, eles não têm mais filhos para criar, eles praticamente não têm família e eles
passam seu dia, praticamente, em Samadhi.

E, depois, há outros que são obrigados a “batalhar”, com seu trabalho, com seus próximos, com a família,
porque aqueles que estão ao seu redor não vivem, de forma alguma, a mesma coisa.

E, por sinal, para eles, vocês são loucos, não é?
E, aliás, quando vocês falam de Vibração, eles olham vocês com olhos que dizem: “será que eu chamo ou não

o médico?”, não é?
O que é que vocês podem ali fazer?

Estritamente nada.
Mas, através disso, vocês têm uma lição a aprender e esta lição, é uma dupla lição: a primeira é compreender

O.M. AÏVANHOV - 11 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-ZtltRJusZ0c/Ufj0l5wL0QI/AAAAAAAACyk/E9umonbOdAc/s1600/000+omraam+-+11.12.2011'.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-GduZzhLri8g/TuquL6lMltI/AAAAAAAAAUY/kWtZnuQc2L4/s1600/000OMR%257E1.JPG


que vocês não podem compartilhar o que vocês vivem.
Tanto quanto podemos compartilhar um conhecimento, isso, os Arcanjos lhes falaram ontem: por exemplo,

alguém que se interesse pela astrologia, se vocês são astrólogos, vocês podem ensinar-lhe astrologia.
Por exemplo, se vocês são terapeutas e se vocês se interessam pela energia, vocês podem ensinar o outro a

sentir a energia e a compreender o que é a energia.
Mas, pela Vibração da Luz Vibral, vocês estritamente nada podem.

E vocês se apercebem de que, por mais que vocês sejam gentis, tentando explicar o que vocês vivem, o outro
vai entrar em reação cada vez mais intensa.

Mas isso é normal.
Porque, imaginem que vocês têm, ao seu lado, alguém que diz que vive algo de extraordinário.

E se coloquem no lugar do outro que nada vive.
Primeiramente, ele não pode compreender.

Em segundo lugar, mesmo se ele quisesse vivê-lo, é ainda pior, porque ele não compreende porque, ele, ele
não vive e vocês, vocês o vivem.

Especialmente se for alguém que está na sua família próxima e que, além disso, está em um processo
espiritual.

Porque, naturalmente, aquele que está em um processo espiritual, tem algo de magnífico: é o que chamamos
de ‘ego espiritual’.

Porque o ego espiritual, ele sempre quer gargarejar algum tipo de conhecimento.
Ele quer ser aquele que sabe das coisas e, então, ele não compreende que, hoje, há seres que jamais se

interessaram, nem pelo esoterismo, nem pela espiritualidade e que, de um dia para o outro, começam a viver
estados Vibratórios, porque têm o Coração simples.

Então, tentem explicar isso a alguém que está no ego espiritual.
Ele vai, sem rodeios, ter vontade de estrangulá-los, não é?

Isso é perfeitamente lógico.
Portanto, a lição que vocês têm de aceitar, em relação a isso, se isso se referir a vocês, é ficar em silêncio.

Vocês não podem compartilhar, pelas palavras, nem por impressões, nem por explicações, o que vocês vivem.
E vocês precisam compreender, também, que vocês devem aceitar que cada caminho é diferente.

Não sei quantas almas encarnadas há sobre esta Terra, sete bilhões, dizem.
Vocês têm, todos, um caminho diferente.

E em relação, até mesmo, vocês sabem muito bem, à Luz Vibral, há, entre vocês, quem tem o Canto da alma
ou o Canto do Espírito, outros que têm mais a atividade no nível do sacro, outros no nível do Coração, outros

no nível da cabeça.
Outros, dentre vocês, vão sentir tal Estrela, tal outra Estrela, ou tal frequência no nível do Ponto AL.

E outros vão sentir o Ponto KI-RIS-TI, ao passo que um outro não sente isso.
Porque, nesse processo de transformações, vocês têm todas as etapas, mesmo se os sinais, os sintomas, as

manifestações, estiverem em um todo coerente, que esteja perfeitamente estruturado.
Isso é o que nós lhes explicamos ao longo dos anos.

Mas vocês devem se colocar no lugar daquele que está, talvez, em uma vida extremamente material, onde os
valores morais, afetivos, da 3ª Dimensão são muito mais importantes para ele do que qualquer outro plano que

ele tenha que fazer.
É isso que cabe a vocês respeitar.

Então, isso vai ser ainda pior para o que eu chamei de ego espiritual, ou seja, aquele que está, por exemplo,
em um processo de conhecimento exterior, que vai lhes dizer: “eu, eu estudei durante vinte anos”, “eu pratiquei

durante trinta anos”, “faz muito tempo que eu me interesso pela energia”.
E ele não vai compreender porque, ele, ele não vive isso, porque ele está no ego.

Vocês, vocês estão no Coração, não é?
Portanto, respeitem o ego do outro.
É isso, também, estar no Coração.

Eis a lição que é para assimilar, mesmo se isso puder ser, por vezes, muito estranho e muito contraditório: cada
um está no lugar correto, nós sempre lhes dissemos.

E vocês não podem julgar, tampouco, porque, quem lhes diz que aquele que está na frente de vocês (seja o
mais obstinado, o mais fechado, o mais oposto ao que vocês vivem) não vai, a um dado momento, nesta fase

final, revelar-se na Luz?
Vocês não sabem disso.

 Do mesmo modo que, mesmo se vocês tiverem um Coração enorme, vocês não podem saber o que está por
trás da aparência daquele que se deixa ver algo que não vai ao mesmo sentido que vocês.

Principalmente se for uma pessoa próxima, porque, se for uma pessoa próxima, o que existe?
Há relações, há comunicações, afetivas, sociais, profissionais, etc..

E essas relações, esses condicionamentos, se vocês preferirem, eles são, de qualquer forma, obstáculos à
percepção do Coração do outro.



São, também, obstáculos à Comunhão.
Porque, por mais que vocês falem de Comunhão, se o outro não quiser vivê-la, vocês podem tentar comungar

quanto quiser, ele não poderá vivê-lo, mas é o caminho dele.
Portanto, se vocês são confrontados com isso (que isso seja com seus filhos, com seus pais, com
relacionamentos próximos), significa que vocês têm algo a compreender e a transformar, em vocês.

Porque, a principal lição, é vocês aprenderem sobre o desapego.
Quando lhes dissemos, sem parar, que vocês não são esse corpo, que vocês não são essas emoções, que

vocês não são esse mental, mas vocês não são o outro, também, na sua personalidade.
Por outro lado, vocês são o outro, no Si.

Então, vão ao Si do outro.
Mas o Si do outro não é, necessariamente, o que se deixa ver.

Naturalmente, porque há relações e interações que são como véus, de algum modo, ligados ao afetivo (em
relação a um cônjuge, a um filho, a um pai ou a convenções, sociais, morais), que impedem, se vocês

quiserem, a Comunhão.
Portanto, permaneçam na comunicação com essas pessoas, mas não lhes falem do que vocês vivem, porque

vocês irão, ainda mais, fazê-los girar a bicicleta (ndr: O.M. AÏVANHOV chama de bicicleta, o mental).
Isso será dramático, para elas, mas também para vocês, na reação.

Portanto, vocês não podem fazer melhor do que ser o que vocês são e Irradiar, como lhes dissemos, o Amor e
a Luz.

Mas nenhuma palavra poderá explicar o que vocês vivem.
Vocês podem mostrar-lhe a localização das Estrelas, ou das Portas, e dizer que vocês sentem a Kundalini, e

tudo mais.
E ele, imaginem (porque ele leu textos sobre a Kundalini): vocês irão lhe dizer que vocês, sem nada fazer,

vocês vivem a Kundalini, ao passo que, nos textos, está escrito que é preciso fazer uma ascese, que é preciso
não comer isso, que é preciso não comer aquilo.

A época é profundamente diferente e, durante esta época, como nós já lhes dissemos há vários anos, há uma
espécie de separação, mas esta separação, ela não está ligada à personalidade, ela está ligada, justamente,
ao Amor, porque a Luz Vibral, ela vem colocá-los e prepará-los para viver, muito exatamente, a sua Vibração.

E é preciso aceitar que a Vibração, mesmo daquele que vocês chamam de próximo, hoje, que não vive a
mesma coisa que vocês, é a sua liberdade imprescritível.

E se vocês aceitarem esse princípio, agora, vocês vão ver, isso apenas poderá ir cada vez melhor.
Então, é claro, se vocês estiverem na Alegria mais total e que, mesmo em relação aos acontecimentos que (no
plano das convenções morais, sociais ou da personalidade) forem traumatizantes, vocês sorriem com um ar de
felicidade (quando lhes disserem que esta pessoa acaba de perder o seu trabalho), ela pode levar a mal, não?

Portanto, tentem evitar atingir os outros.
Permaneçam no que vocês são, ou seja, Irradiem, mas, naquele momento, se vocês virem que a comunicação

não avança, de nada serve em insistir.
Voltem a Comunhão para o seu próprio Coração e evitem manifestar, no exterior, o que vocês vivem.

É uma garantia, e a lição que há, naquele momento, é para vocês aprenderem a não oprimir ou controlar, mas
para ir, ainda mais, ao Interior de vocês, porque, no Interior de vocês há a certeza, há a Alegria e há, sobretudo,

a ausência de vontade de fazer compreender o que o outro não pode compreender.
Porque, efetivamente, aqueles que Vibram, para os outros, vocês são extraterrestres, vocês são loucos, como

podemos dizer.
Porque eles não podem vivê-lo, no momento, ou nunca.

Mas é o caminho deles.
E isso faz parte, também, para vocês, do seu desapego, que isso seja um cônjuge, um filho ou um pai.

É exatamente a mesma coisa.
Eis o que podemos dizer.

***

Pergunta: é correto pedir a transmutação de energias para outros, pela Graça Divina, aconselhando-
os a assumir a responsabilidade, eles próprios, para ascensionar?

Então, aí, cara amiga, é você que pode responder a isso.
Tudo depende onde você está, no seu próprio estado Interior, porque, através do que vocês vivem, através

dos elementos que nós lhes demos, uns e outros, vocês chegam a mecanismos de vivência Interiores que os
fazem, efetivamente, colocar esta questão, a saber: “será que eu devo, ou será que eu posso ajudar o outro?”.

Pedir a Graça da Luz para uma pessoa, por exemplo, isso pode ser considerado como muito louvável.
É um ato de caridade, é um ato de amor humano.

Mas, como você mesma diz, cada vez mais se colocam a questão: “vejamos, se eu devo respeitar o outro e se,



eu, eu estou na Unidade, será que eu posso fazer para o outro?”.
Isso é um dilema, eu diria, e importante, mas esse dilema pede uma resposta profundamente diferente para

cada um.
Há terapeutas, há médicos que devem continuar a exercer, mesmo na dualidade.

E, depois, há pessoas que chegam em níveis de Consciência, pela Vibração, onde eles colocam cada vez
mais questões.

E, efetivamente, o fato de se colocar a questão de como ajudar, fazem-nos compreender que, quando vocês
trabalham, ou vocês recaem na ausência de Vibração, ou vocês se elevam, ainda mais, neste estado Vibratório

de Unidade.
E aí, dessa maneira, você tem a sua própria resposta.

Eu não posso trazer-lhe esta resposta do exterior.
Além disso, ela é diferente para cada um e ela é diferente, também, a cada momento do que vocês estão

prestes a viver.
Mas é evidente que, a um determinado momento, vocês têm duas atitudes possíveis: ou vocês vivem a

Unidade, cada vez mais frequentemente, ou seja, vocês tomam consciência, pela própria Consciência, de que
vocês não são mais esse corpo, de que vocês não são mais essas emoções, esse mental, e de que vocês

não são, tampouco, aquele que age.
Vocês são muito mais do que isso e vocês são o Universo inteiro.

Ou.
E, depois, há alguém que está aí e vocês têm uma função que é a de ajudá-lo.

Então, ou vocês recaem na dualidade (e, naquele momento, a sua Vibração diminui), ou vocês querem ajudá-lo
a encontrar a Unidade.

Mas a questão anterior, eu respondi dizendo que não é possível.
A abertura do Coração, ela não pode ser desencadeada por outra pessoa senão por vocês mesmos, no

Interior de vocês mesmos.
Crer que vocês vão, porque vocês são terapeutas, abrir o Coração de um paciente, isso não pode existir.

Do mesmo modo que nenhum ser, mesmo CRISTO, pôde abrir o Coração das pessoas.
Ele pôde, simplesmente, preparar o terreno para que os apóstolos e alguns seres se identificassem, na

totalidade, ao CRISTO, e se tornassem o CRISTO.
Houve muitos exemplos como esse, mas não foi CRISTO que atuou.

Ele dizia, aliás, lembrem-se, para o cego que vê: “não fui eu que te salvei, foi a tua fé”.
Então, é claro, quando você se dirige ao outro, existem palavras e meios de comunicação que vão, talvez,

sugerir ao outro que a Unidade é uma Verdade, mas cabe a ele fazer o caminho.
Nenhuma energia pode abrir o Coração de alguém.

O Coração abre-se por si mesmo.
É totalmente diferente das iniciações.

Obviamente, vocês podem abrir o 3º olho, é muito fácil, mas o 3º olho não é o Coração: vocês tiveram ainda
ontem, indicações um pouco violentas, parece-me, dos Arcanjos.

Mas é a estrita Verdade.
A energia jamais conduz à Vibração, são dois mundos totalmente separados.

A energia não conduz à Vibração porque a Vibração que vocês vivem, não era deste mundo, antes.
Portanto, não é uma transformação da energia (por exemplo, como dizem nossos amigos orientais: o prana,

o chi) que vai se tornar a Vibração.
Isso nada tem a ver.

São duas estruturas, duas características, duas manifestações que não têm, estritamente, nada a ver uma com
a outra.

 E, portanto, agir na energia, sobre alguém, significa recair, necessariamente, na dualidade, porque vocês
consideram que o outro é exterior a vocês.

Então, o problema que se coloca é que, a partir do momento em que vocês viverem a Unidade e que vocês
Comungarem e que vocês se aperceberem de que o outro não é nada mais do que um outro Si, e que não há

separação, como vocês fazem?
Ele vem confrontá-los com esse dilema, que é muito importante para resolver.

Então, evidentemente, não há resposta pronta.
É diferente para cada um e deve ser evidente, de algum modo, a resposta.

Será que vocês atuam como vocês faziam antes, será que este ato os mantém na Unidade, ou os coloca em
desconforto?

Cabe a vocês decidir, em função disso.
Então, é claro, há quem vá me dizer (mas eu já tinha respondido): “sim, mas se eu paro, a alimentação, ela não

cai do céu”.
Sim, ela cai do céu, mas para isso, como eu sempre disse, é preciso soltar os amendoins e é preciso deixar o

pote.



E, talvez, a Luz, ela lhes peça isso.
Pode ser que, para uma outra pessoa, ela jamais irá pedir isso, porque a Luz ilumina todas as zonas de Sombra

que podem restar.
Que isso seja no nível das emoções, que isso seja no nível do mental, que isso seja no nível dos

comportamentos, das relações entre os seres.
Hoje, mais do que nunca, há uma iluminação extremamente potente, pela Luz, que está cada vez mais

presente, para obrigá-los, de algum modo, pela Graça da sua Presença, a tornarem-se lúcidos, a tornarem-se
Transparentes.

Portanto, nos atos que vocês realizam (para a questão anterior, como para esta), vocês estão Transparentes?
Será que vocês são claros, com vocês mesmos?

Será que vocês são claros, com o mundo?
É isso que vem lhes perguntar a Luz.

Mas vocês não podem ser claros, aceitando recair na dualidade para ajudar alguém.
Um não impede o outro, mas é preciso estar lúcido do que acontece, naqueles momentos.

***

Pergunta: o Arcanjo JOFIEL é o Arcanjo da Luz dourada. Mas ele disse que a Luz dourada dos raios
era falsificada.

É muito simples.
Existe um mundo que está ligado ao corpo de desejo.

O corpo de desejo é o que vocês experimentam através da separação, ou da falsificação, se vocês quiserem.
Vocês sabem muito bem que vocês estão separados, porque vocês estão, vocês, em um corpo, mas vocês

não são o outro.
Vocês estão, vocês, aqui neste espaço, neste lugar, neste momento, mas vocês não estão no Sol, não é?

Vocês não são a folha da grama que cresce lá fora, vocês não são a gaivota que sobrevoa o céu, aqui.
Portanto, vocês estão separados.

É o princípio do corpo de desejo: a separação.
Em meio a esta separação, existem coisas que são invisíveis para vocês.

Quando se morre, nesse corpo, vocês vão aonde?
Ao Além, como vocês dizem.

Ou seja, o que não lhes é perceptível, vocês não têm qualquer lembrança.
Vocês podem lembrar, por exemplo, de suas vidas passadas, mas vocês não têm, na imensa maioria dos
casos (exceto para aqueles que fazem experiências às portas da morte), qualquer lembrança do que há do

outro lado.
Mas, mesmo o que há do outro lado pertence a esta vida limitada e a esta vida separada.

Em meio a esta vida separada, existe um corpo de desejo invisível, que chamamos de corpo astral, aí onde se
encontram alguns seres que foram enganados, que foram persuadidos de ter chegado à Luz.

E eles estão em uma Luz, efetivamente, particular.
Esta Luz é a Luz dourada.

É uma Luz onde há, por exemplo, estruturas que foram dissolvidas, há um ano, pelos Arcanjos,
como Shamballa (que nada tem a ver com Agartha, hein, eu especifico) e estruturas onde se mantém certo

número de seres que haviam recriado uma vida, por assim dizer, mais paradisíaca do que sobre a Terra, com
as mesmas estruturas que vocês têm sobre a Terra, mas muito mais etéreas, muito mais bonitas, muito mais

leves, já que não há corpo físico, mas há, sempre, um corpo astral.
E esses seres insuflaram ensinamentos, sobre a Terra, onde eles prometiam, a vocês, aceder ao espaço onde

eles estão.
E a maioria da humanidade acreditou que era o Paraíso e que o objetivo da transformação ou da evolução,

através mesmo da Ascensão, era chegar a este estado.
Mas este estado não é a finalidade.

Não é o objetivo.
Isso é uma ilusão.

Naturalmente que é uma verdade.
É uma verdade como o corpo no qual vocês estão.

Vocês são este corpo, esta pessoa, mas quando vocês vivem a Unidade e o Si, nada mais disso existe.
Então, é claro, a Luz dourada, antes da falsificação, era a Luz do Conhecimento, mas do conhecimento Interior.

Não a projeção em um mundo matricial, alterado, falsificado e, sobretudo, separado.
O corpo de desejo criou uma separação.

Isso é inerente ao desejo, que esse desejo seja procriar, que esse desejo seja aquele de casar, que esse



desejo seja aquele de viver uma determinada espiritualidade.
Mas aceder a isso não é viver a Liberdade.

É um estágio.
Alguns seres, que estão situados naquele local, acreditaram ter chegado ao suprassumo de uma evolução,

mas nós lhes dizemos que o Espírito é perfeito, por toda Eternidade.
Não há que evoluir.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que esses seres pararam antes do Espírito.

Eles estão no que chamamos de mecanismos da alma, isto é, nos mecanismos da ‘vontade de bem’, do
aperfeiçoamento do universo matricial, chamado de 3ª Dimensão, mas invisível.

 Portanto, muitos seres humanos, desde quase um século, são enganados por esta busca espiritual que está
ligada a um conhecimento exterior: conhecimento dos ‘raios’, conhecimento da astrologia esotérica,

conhecimento dos Mestres, a iniciação do 3º olho, tudo isso é uma ilusão magistral, cujo único objetivo é
desviá-los do Espírito.

Agora, é preciso respeitar a liberdade de cada um.
Nós não dizemos que isso seja falso.

Nós dizemos, simplesmente, que isso não é a Verdade absoluta.
É uma verdade relativa.

Infelizmente, a Consciência cria a sua realidade, hoje mais do que nunca.
E se vocês jamais ouviram falar ou Vibraram no nível da Unidade, o que vai acontecer?

Vocês irão viver o que chamamos, mesmo se isso nada tem a ver com Lúcifer, de ‘iniciação luciferiana’, isto é,
a abertura do 3º olho, ou seja, como dizia Buda, o ego espiritual: aquele que vai acreditar que chegou ao ápice,

porque os poderes (que nossos amigos orientais nomearam Siddhi) estão presentes.
Porque se torna intuição, tem-se o discernimento, vê-se o outro, vê-se o astral, entra-se em contato com seres

e se faz canalização.
E se é persuadido de ouvir vozes (que se ouve realmente), mas quem lhes telefona, naquele momento?

Esses seres vivenciaram a abertura do 3º olho.
Mas a abertura do 3º olho não é a ativação da Coroa Radiante da cabeça.

Então, agora, é diferente, porque todos os seres e as energias, se vocês quiserem, vocês chamam isso de
‘egrégora’, que tendo, de algum modo, trancado a Terra nesta ilusão espiritual, foi dissolvida.

Isso quer dizer que, agora, mesmo se o 3º olho viesse a se abrir (ao menos ter, realmente, um ego espiritual
muito forte), vocês não podem mais permanecer confinados no nível do 3º olho.

A Coroa Radiante da cabeça abre-se e isso não é mais o 3º olho que vocês sentem: é a Coroa Radiante da
cabeça.

Os princípios dessas iniciações (onde um ser humano vai transferir algo a outro ser humano), isso não pode
ser o Coração.

Isso pode ser o coração, no sentido humano.
Sim, vocês têm bom coração.

Mas ter bom coração, querer a vontade de bem ou falar da evolução, não é viver a Unidade.
Viver a Unidade, o Si, estritamente nada tem a ver com esses processos espirituais.

Nós não estamos nos mesmos universos, nem nas mesmas energias, nem nas mesmas Vibrações.
Em um caso, vocês permanecem separados.

No outro caso, vocês estão Unificados e vocês são a Verdade, ou seja, o Si.
Vocês são, às vezes, vocês mesmos.
Vocês são, às vezes, o outro Irmão.

E vocês são, à vezes, o inimigo, mas vocês são, também, a folha da grama, vocês são as outras Dimensões, o
Universo, vocês sozinhos.

É passar de uma projeção (porque a iniciação, dita luciferiana, do 3º olho, é uma projeção da consciência na
ilusão) a uma outra ilusão (mais refinada, mas isso não é a Liberdade).

A verdadeira Liberdade, como isso foi falado, é superar tudo o que está ligado à visão, mesmo do corpo astral.
O que acontece quando penetramos o Estado de Ser, se vocês tiverem a oportunidade de vivê-lo, e, assim,

fora desse corpo?
Vocês não estão mais limitados.

A Consciência não é mais o observador.
Ela não é mais o sujeito.

Ela não está mais condicionada à existência desse corpo de desejo.
O corpo de desejo é, na totalidade, transmutado pelo corpo de Estado de Ser.

Não há mais separação e, naquele momento, somente naquele momento, vocês veem claramente.
Isso não é mais da intuição ou do discernimento, que se aplica à dualidade Bem / Mal, mas é um Estado de Ser

que corresponde ao Samadhi mais perfeito.



Vocês são a Luz, integralmente, e nesta Luz, não há cor, há apenas o branco, porque tudo é branco.
Isso é difícil de exprimir, porque, enquanto pessoas, vocês estão limitados por um cérebro, vocês estão

limitados por percepções, ditas energéticas, mas é quando vocês extraem a própria Consciência das
percepções Vibratórias do Supramental que vocês acedem à Unidade e ao Si.

E o Si, estritamente nada tem a ver com luzes coloridas, mesmo as mais elevadas no nível do astral.
Portanto, há, efetivamente, uma espécie de influência de determinadas forças, visando manter o confinamento,

ou seja, evitar que o ser humano vá mais longe e descubra o Espírito.
Isso quer dizer que, através dos mecanismos de conhecimento da alma, tais como foram revelados desde um

século, vocês são impedidos de encontrar o Espírito.
Mas o Espírito não se importa com tudo isso.

Quando vocês vivem o Samadhi total, qual a importância de tal raio corresponder a tal ser?
Qual a importância de tal ou tal Luz?

Vocês são o Todo.
Sendo o Todo, vocês não têm necessidade de personalizar o que quer que seja.

Vejam, não é realmente a mesma coisa.
Portanto, o Arcanjo JOFIEL rege e governa a Luz Dourada, que era carregada por Lúcifer.

Esta Luz foi transformada por alguns seres.
Não importa.

O importante é que, hoje, através da experiência da Vibração das Coroas Radiantes, muitos de vocês acedem
ao Si e acedem à Unidade.

E quando vocês atingem esses estados, você não podem mais colocar questões.
Vocês veem claramente a diferença entre ser Transparente, ou seja, não mais barrar a Luz, não mais distorcê-

la para dar uma cor.
Mas vocês estão além de tudo isso.

Então, é claro, há seres que vão se gabar da sua busca espiritual, e de se comunicar com tal Mestre ou com tal
outro Mestre, mas não há Mestres.

Vocês são o único Mestre.
Nós não somos Mestres.

Enquanto vocês estiverem submissos (e isso foi dito também, ontem pelos Arcanjos, mas eu creio que IRMÃO
K retornará, também, sobre isso) a uma autoridade exterior, vocês não são o Todo.

É tão simples assim.
Então, isso não quer dizer viver a anarquia, isso quer dizer viver a

sinarquia [http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinarquia], isso não é perfeitamente a mesma coisa.
E as bicicletas começam a girar.

***

Pergunta: se for melhor substituir o “Eu” pelo “Si”, como fica então o “Eu sou Um”?

“Eu sou Um” é ainda relevante, porque é o “Eu sou Um” que os conduz ao Si.
A afirmação “Eu sou Um” ou “Eu sou” é a primeira etapa que leva a viver a Consciência do Si, ou seja, extrair-se

da consciência do “Eu”, da consciência fragmentada.
Mas são palavras, não é?

As palavras são portadoras de uma Vibração.
“Eu sou Um” é uma Vibração.

Agora, aquele que chega ao Si não se coloca mais esse tipo de questão, porque ele vive o Si.
Portanto, “Eu sou Um”, “Eu sou Zé Ninguém”, é a mesma coisa.

Mas, se vocês quiserem, não é porque vocês vão repetir milhares de vezes “Eu sou Um” que vocês irão se
tornar o Coração, não é?

É preciso, a um dado momento, sair do ritual, do protocolo ou da prática.
Porque o Si, efetivamente, não tem que praticar, mas vocês têm práticas que são mais apropriadas do que

outras para aproximá-los da Unidade.
Mas, depois, como nós sempre lhes dissemos, são vocês, e somente vocês, que podem atravessar a Porta

Estreita, ninguém pode fazê-lo no seu lugar.

***

Pergunta: poderia nos falar do som, enquanto Essência de tudo o que existe?

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinarquia


O Verbo, a Vibração é a Essência de Tudo.
O Som é uma redução do Verbo.

 Quando vocês estão nos mundos Unificados, as Vibrações são, senão, muito mais rápidas do que a Vibração
da Luz, tal como vocês as veem neste mundo.

Vocês são Espíritos.
Então, naquele momento, a comunicação e a Comunhão ocorrem segundo uma propagação Vibratória.

Esta propagação Vibratória não se faz segundo os princípios da física, como vocês os conhecem, em linha
reta, mas é feita segundo, digamos, a propagação da Luz, ou seja, em todas as direções do espaço e,

também, do tempo e das densidades Dimensionais.
O que explica que não pode ali ter sobreposição.

Por outro lado, neste mundo, atualmente, vocês podem, efetivamente (e URIEL muito falou disso), escutar e
ouvir, qual Som?

Primeiramente, o Som interior, ou seja, o Canto da alma e suas diferentes tonalidades.
Em seguida, o Canto do Espírito, que é uma outra oitava.

Posteriormente, vocês têm o Canto ou o Som do Céu.
Depois, vocês têm o Canto ou o Som da Terra, que se reúnem, e tudo isso se reúne, em vocês.

O que dá, para muitos de vocês, a modificação dos Sons tal como vocês os percebem.
Esse Som toma amplitude e, aliás, vocês têm formas de yoga, como o Kriya Yoga [ou Karma Yoga], por

exemplo, que os convida a meditar sobre o Som.
E há, efetivamente, uma ligação entre o Som e a Consciência.

A Consciência é Vibração, portanto, a Consciência é Som.
E na penetração da Unidade, gradualmente e à medida que a Unidade se revela, chega um momento em que,

na sétima tonalidade do Maha Samadhi, encontra-se o que chamamos de Coro dos Anjos.
Aí, a separação terminou.

Quando o Céu se rasgar, quando o pericárdio se rasgar, ou seja, os últimos envelopes isolantes (isto é,
a ionosfera que está ao redor do planeta, e o pericárdio que está ao redor do coração, que estão, eu os

lembro, ligados a cargas elétricas, na ionosfera, como isso que chamamos, como vocês chamam isso, de
influxo cardíaco: é a propagação de ondas elétricas), haverá um Som, também.

E o Som que vocês ouvem, agora, é o Som Interior.
É o Canto da Unidade.
É o Canto d’A FONTE.

E quanto mais vocês avançarem, mais vocês irão se dar conta de que esse Som vai se tornar um canto
melodioso onde vai se exprimir o Coro dos Anjos.

Isso que chamamos de Coro dos Anjos, é claro, com uma representação tal que podemos imaginá-lo quando
estamos encarnados.

Mas é o Canto do Universo, é o Canto da Unidade, tão simplesmente, que se propaga de um extremo a outro
das densidades temporais, das densidades Dimensionais e dos diferentes espaços, tanto nos Universos como

nos Multiversos.
Desse Som, então, efetivamente (por esta alteração, por esta separação da Criação), este mundo foi privado.

Então, o Som participa das irradiações cósmicas e das Partículas novas que chegam sobre a Terra, desde
quase trinta anos, agora.

E é isso que desencadeia o Som.
Portanto, o Som é a testemunha da sua transformação.

***

Pergunta: quando temos um problema de saúde, como lidar com isso?

Então, agora, caro amigo, você não tem um problema de saúde, porque você não é o seu problema de saúde.
Portanto, não é alguma coisa que temos.

Tudo depende da sua Consciência.
Se a sua Consciência estiver no medo, se a sua Consciência estiver na necessidade de resolver, é claro que

precisa ser tratado, no sentido humano, da 3ª Dimensão.
Mas se a sua Consciência estiver no Si, não há qualquer razão para que você seja alterado, no Si, por uma

doença.
E mesmo se esta doença pedir a morte desse corpo, você não é nem este corpo, nem esta morte, nem esta

doença.
Agora, é um problema de Consciência.

Se você tiver medo de morrer, é claro que você vai lutar contra a doença.



Mas eu os lembro de que morrer é uma doença fatal sobre este mundo, não é?
A partir daí, cabe a você saber o que você tem necessidade de fazer e de ser.

Naturalmente que todos, quando nós temos um problema de saúde, nós temos tendência a querer resolvê-lo,
isso foi explicado, ontem, pelos Arcanjos, especialmente por RAFAEL.

Mas, além disso, você é capaz de ir além disso?
Não é a personalidade que decide, é o Estado de Ser.

Se você vive um problema, ou esse problema desaparece, porque você está na Unidade, ou esse problema
vai, em último caso, agravar-se.

Mas será que você é este problema?
Será que você é esta doença?

Toda problemática, é a identificação à doença.
Agora, não basta fazer como o avestruz, ou seja, dizer: “eu não estou doente” e enquanto olhando como isso

evolui, porque, naquele momento, isso não é a Verdade.
 Isso se chama enganação: não há Transparência.

Portanto, tudo depende, agora, aí também, do nível de Consciência que vocês têm.
Quando eu digo do nível, isso não é uma evolução.
Ou vocês vivem a Unidade, ou vocês não a vivem.

Mas se vocês viverem a Unidade, tentem, por exemplo, quando vocês tiverem uma dor, dizer: “eu não sou esta
dor”.

Vocês vão ver bem o que acontece.
Isso não é uma negação, é aceitar que, não sendo esse corpo, vocês não poder ser afetados pelo que

acontece nesse corpo, não é?
Agora, se a sua Consciência lhes disser que é preciso tratar tal ou tal problema, é preciso fazê-lo.

Mais uma vez, não há resposta exterior em relação a isso.
Há seres, hoje, que “captam” doenças explosivas porque, para eles, é a maneira de se Abandonar à Luz e de

viver a sua Ascensão já que, de qualquer modo, a morte é uma doença fatal, neste mundo.
Mas a personalidade sempre irá recusar em acreditar no seu próprio fim.

Isso é normal, ela está fundamentada no efêmero e ela se crê eterna.
Vocês conhecem muitos seres humanos que falam da sua morte, principalmente no ocidente?

É aí onde vocês são confrontados, também, com a diferença entre dizer: “eu vivo a Unidade” e, depois, de
repente, lhes dizem: “vocês vão morrer”.

Ah, de repente, não há mais Unidade.
Isso quer dizer o quê?

Cabe a vocês colocarem as questões corretas.
Agora, se a sua Consciência estiver perturbada por um sofrimento, qualquer que seja, e se vocês viverem a
Vibração da Luz, aí também, há dois modos de proceder: ou vocês dizem: “a Luz age e eu deixo agir a Luz,

mesmo se eu partir, o que parte não é eu”.
Ou vocês não são capazes disso.

Naquele momento, vocês fazem o quê?
Vocês tomam medicamentos, vocês irão ao médico, ao terapeuta.

Mas, ainda uma vez, não há qualquer julgamento e eu não posso dar-lhes conselhos do exterior.
Isso é vocês com vocês mesmos.

Mas, coloquem-se a questão: se vocês têm um sofrimento, em tal ou tal lugar, isso seria dizer que vocês estão
identificados a este sofrimento: “eu estou grave”, “eu tenho uma doença”.

Mas o Espírito não pode ter doença, então, o que se exprime, o Eu ou o Si?
O Si diria o quê?

“Eu não sou este corpo” (porque ele o vive realmente), “eu não sou esta doença”, já que eu não sou este
corpo.

Como é que, não sendo isso, isso poderia afetar o meu corpo, que não é meu?
Vejam a diferença que pode existir com aderir a uma Unidade, por exemplo, como diziam os Arcanjos,

conceitualmente.
Eu concebo que a Unidade é uma Verdade.

Mas concebê-lo não é vivê-lo.
Somente a Vibração os faz viver.

E pode ser que vocês tenham, hoje, um problema, ou uma doença, justamente para permitir-lhes superar esta
noção de identificação a esse corpo, talvez, para morrer, agora.

Talvez, para partir nesse corpo de Luz, agora.
Mas, justamente, talvez, para tomar Consciência.

Vocês observam o quê?



Hoje, há seres que vivem o Estado de Ser, as Vibrações, a Consciência Unitária, e as doenças desaparecem.
E, depois, outros, ao contrário, terão doenças que aparecem.

Novamente, e eu disse há pouco tempo, será que é a Luz que desencadeia uma doença?
E se vocês estiverem vivendo a Unidade e o Si, vocês sabem muito bem que a Luz não tem o que fazer da

ilusão.
Ora, o corpo de desejo é uma ilusão e uma projeção.

Mas, uma coisa é dizê-lo, outra coisa é vivê-lo.
Então, primeiramente, há a tomada de Consciência.

E, em seguida, além do conceito e da ideia, além da percepção, é preciso vivê-lo.
Porque, enquanto isso não for vivenciado, isso não é a experiência do Si, nem da Unidade, nem do Ilimitado.

É a crença na Unidade.
Mais do que nunca, hoje, as circunstâncias da vida de vocês desencadeiam (mesmo se opondo ao que vocês

vivem) o que vai acontecer nesse corpo, o que vai acontecer na sua Consciência.
É o aprendizado da Unidade.

Não há qualquer punição, não há qualquer recompensa: isso faz parte da Ascensão que está prestes a se viver,
agora.

***

Pergunta: é correto praticar a Comunhão reconstituindo uma estrutura geodésica de 24 pessoas?

Reconstituí-la como?
Se for para reconstituí-la fisicamente, isso de nada serve.

É para reconstituí-la no Espírito.
Vocês não têm necessidade de se reunir em 24, mesmo se, nós, nós somos 24 anciãos.

Mas eu posso lhes dizer que viver em 24, isso não é sempre evidente, hein, mesmo nos Planos
Multidimensionais.

O que é importante compreender é que é a Consciência que decide.
Desde a Fusão dos Éteres que se realiza no corpo (ou seja, algum tempo depois da abertura da Porta

posterior e de CRISTO, a Porta KI-RIS-TI), vocês podem viver a Comunhão a 24.
Mas vocês podem, também, ser o Todo.

Portanto, pode ser que esta etapa venha a ser, para alguns, um patamar.
Mas lembrem-se de que há submúltiplos, também (2, 4, 6, 12), que representam a mesma a coisa.

Mas, o objetivo, não é limitar em 24.
Simplesmente, a estrutura da Luz recorre a um agenciamento particular do que vocês chamam de fóton.

O fóton é apenas uma alteração da Luz, não é a Luz.
Para que houvesse Luz, seria preciso que houvesse um agenciamento específico da estrutura que se

assemelha ao carbono, ou seja, um hexágono, não é?
É a Partícula, aliás, de Luz Vibral, que nada tem a ver com o fóton, porque essas Partículas lhes são

desconhecidas, já que elas foram retiradas deste mundo.
A Fusão dos Éteres (ocorrendo não no céu, durante os meses de março-abril, mas no seu corpo) permite-lhes,

hoje, viver (no nível do Canal do Éter, das Coroas, das Portas, das Estrelas) a possibilidade de Comungar,
além da Comunhão (isso foi dito pelos Arcanjos), de estabelecer-se na Fusão e, pelas Estrelas, na Dissolução.

Então, para alguns, esta etapa, que foi dada por RAMATAN, é útil (ndr: ver o livrete “A Humanidade que
começa”) (*).

Para outros, ela de nada serve.
Tudo depende daí onde vocês estão na Realização do seu Si, ou seja, da Unidade, do Estado de Ser.

Para alguns, isso será útil, para outros, é supérfluo.
Do mesmo modo, UM AMIGO, lhes deu todo um corpo de ensinamentos do Yoga da Unidade e da Verdade,
como houve outros yogas (por exemplo, SRI AUROBINDO, durante a sua vida, falou do Yoga Integral) e cada

um foi para o seu yoga.
Mas são elementos que têm uma utilidade, a um dado momento.

Mas, mesmo isso, a um dado momento, vocês não têm mais necessidade, porque isso é também uma ilusão.
Naturalmente, há pontos da Consciência que Vibram no corpo: as Estrelas, as células, os chakras, as Coroas

Radiantes, as Portas.
É justamente porque a Consciência Vibra que vocês colocam sua atenção consciente nisso.

É a experiência que vocês vivem, que vocês realizam, pouco a pouco, ou brutalmente, para não mais ser esta
experiência.

O que acontece naquele momento?



Tudo para, o corpo paralisa, ele não responde mais, vocês estão na Luz, vocês estão no Si.
Todas as preocupações da vida (dita ordinária, deste mundo) não existem mais, naqueles momentos.

É assim que vocês vivem a Ascensão, à sua maneira.
Portanto, através disso e através do que eu acabo de dizer, realizar a Unidade da Consciência geodésica em
24 Unidades, é o que nós fazemos o tempo todo, nós, os Anciãos, para tentar ajustarmo-nos, eu diria, nisso

que nós lhes damos, mais próximo da evolução da Terra, nas Dimensões onde nós estamos.
Mas se vocês vivem o Si, vocês não têm necessidade de formalizar o que quer que seja.

Como vocês sabem se vocês vivem o Si?
Não há que se colocar a questão, porque, quando vivemos os Si, nós o sabemos.

Estamos na Alegria permanente e não estamos mais limitados e não somos mais afetados.

***

Pergunta: podemos viver o Si em impermanência?

Isso se chama a cenoura e a vara.
As experiências que vocês fazem, da passagem da Consciência limitada do Eu ao Si, é, justamente, para

permitir-lhes fazer a experiência do que é um estado da Unidade, do que é o Si e do que ele não é.
A partir daquele momento, vocês irão se estabilizar, no final.

Esse final não é individual, ele é coletivo: é o momento coletivo.
Naquele final, vocês poderão se instalar, ou no Si, ou no Eu.

Um outro Eu.
Mas não há qualquer hierarquização.

Vocês se instalam aí onde vocês podem Vibrar.
Então, é claro, isso pode ser fatigante, eu o concebo perfeitamente, de passar de um estado a outro, de fazer

iôiô, assim.
Porque isso pode estimular o que eu chamava de “yoyotage de la touffe”, não é?, ou seja, a bicicleta que gira

sem parar (ndr: o mental): de repente eu estou aí, de repente eu estou lá.
Mas, é justamente o fato de viver isso que cria o que eu chamaria de aclimatação na Unidade.

Mas chegará um momento em que isso será definitivo, ou no seu tempo individual, ou no processo coletivo.
É o que eu chamei de planeta-grelha, porque, aí, não haverá outra escolha.

Vocês não poderão mais fazer idas e vindas: vocês estarão aí ou aí.

***

Pergunta: como gerenciar o paradoxo de permanecer no corpo enquanto querendo viver o Estado
de Ser?

Isso conecta ao que eu disse logo acima.
Vocês têm um tempo individual, mas vocês têm um tempo coletivo.

Portanto, efetivamente, quando vocês saem deste estado, qualquer que seja sua intensidade, sua acuidade,
vocês se dizem: “ah dane-se, eu tenho ainda um corpo”.

Bem, sim, vocês estão aí até o momento final.
É a boa notícia, isso.

Não é porque o seu tempo individual está quase totalmente cumprido que o tempo coletivo esteja realizado.
Lembrem-se de que é a Terra que decide.

A Terra e, logo depois, o Sol.
Portanto, é preciso se aclimatar, aí também.

Não há outra escolha.
Mas, a um dado momento, mesmo no seu tempo individual, quando vocês estabelecem a Consciência

Ilimitada, vocês podem estar totalmente nesse corpo, enquanto não sendo esse corpo.
Não é fácil de explicar.

No momento, vocês vivem o Estado de Ser, a Unidade, a personalidade e vocês passam, de um ao outro, com
mais ou menos felicidade, com mais ou menos facilidade, mas no tempo e em intensidades cada vez maiores,

não é?
Isso, vocês o veem, vocês fazem a experiência, todo dia.

O Som aumenta, a Vibração aumenta, o Fogo do Coração, as dores no Coração, as dores nos pontos
específicos da região torácica tornando-se cada vez mais intensas, ou do sacro, ou da cabeça.



Isso é normal.
Até o momento coletivo, isso vai se amplificar, diariamente.

Mas, o que acontece através disso?
Vocês constatam, para muitos de vocês, por vocês mesmos, que vocês são capazes de fazer idas e vindas,

mesmo que sejam dolorosas, quando vocês se despertam nesse corpo com uma maior acuidade de
Consciência.

A um dado momento, o que vai acontecer?
Para aqueles de vocês que vão conservar, durante um período intermediário, um corpo físico, vocês terão o

corpo físico ao mesmo tempo em que o corpo de Estado de Ser.
Vocês serão, às vezes, a consciência desta personalidade, ainda presente e, ao mesmo tempo, em

sobreposição, a Consciência do Estado de Ser.
Ou seja, naquele momento, não haverá mais distância entre a sua consciência limitada, esse corpo, e o corpo

de Estado de Ser.
Vocês terão vestido (como disse SRI AUROBINDO quando ele foi São João) seus Mantos de Luz, seus

Mantos brancos.
É o que nós chamamos, hoje, de Núpcias de Luz, finais.

Naquele momento, vocês irão saber que vocês estão muito perto do momento final coletivo.
Mas isso é preciso, não é?

Vocês o vivem por vocês mesmos, isso é cada vez mais vibrante, mesmo se for, por vezes, para alguns de
vocês, eu o concebo, muito difícil de dizer: “ah dane-se, eu ainda estou nesse corpo”.

Mas se vocês estiverem, realmente, na Unidade, e se vocês se aproximarem desse Samadhi, quer tenha o
corpo ou quer não tenha esse corpo, isso nada irá mudar.

Naquele momento, e somente naquele momento, vocês poderão dizer que vocês são, totalmente, o Si e que,
mesmo se o corpo existir, não há qualquer importância, porque ele não mais permite a expressão do que

chamamos de corpo de desejo.
E vocês constatam, aliás, isso, para muitos de vocês.

Qualquer que seja a maneira que vocês o nomeiem, vocês não têm mais desejo de grande coisa.
O conjunto dos desejos e do que fazia a sua vida, desaparece, e, no entanto, vocês estão sempre aí.

Bem, sim, mas isso é o princípio do acesso à Unidade e da vivência da Unidade: a Realização do Si, ou seja, a
dissolução, como nós lhes dissemos, do corpo de desejo, do seu, antes daquele da Terra.

A Alegria é a Essência da Consciência.
Estando na Alegria, vocês nada mais têm a preencher porque não existe mais qualquer falta.

***

Pergunta: existem três Coroas, no nível da cabeça?

Não.
Há uma ressonância que pode dar-lhes a impressão do que eu chamaria de terceira borda, mas há apenas

duas Coroas.
Como no cabelo de Buda, vocês têm o ponto central que, efetivamente, pode se alongar e dar a impressão de

uma pequena Coroa.
Portanto, podemos dizer, naquele momento, que haveria três Coroas, além do mais que o ponto ER da cabeça

se torna cada vez mais Vibrante, nesse momento, para aqueles que sentem esses pontos da cabeça.
Isso é normal.

O ponto ER da cabeça está prestes a terminar, de algum modo, o trabalho ligado à Lemniscata Sagrada, ou
seja, a Última Reversão e a Última Passagem.

Vocês sabem, esse artifício que lhes dá a impressão de não mais respirar, que o coração não bate mais, que
as dores são terríveis em diversos pontos do peito.

Isso é normal, tudo vai bem: vocês estão prestes morrer.
Não, isso é uma piada.

Vocês estão prestes a renascer.
Lembrem-se, também, do que eu disse, porque isso é muito importante: a um dado momento, quando vocês

vivem o Si, que vocês se instalam no Estado de Ser, não são vocês que desaparecem, é o mundo ilusório
projetado que desaparece.

É exatamente isso, no momento coletivo.
Não são vocês que desaparecem: é o mundo que desaparece.

Isso relativiza aqueles que dramatizam a Ascensão, porque aqueles que estão na personalidade, no momento
final, o que eles vão viver?

Eles vão ver apenas o fogo, enquanto que vocês verão apenas a Luz.



***

Pergunta: os esquizofrênicos vivem, já, em dois planos de Consciência?

Eles funcionam com uma parte da sua consciência que está na personalidade, e com outra parte que
permanece no astral.

Isso não significa que ali estão na Unidade, hein.
A Unidade, o Si, isso nada tem a ver com a esquizofrenia.

Eles têm um pé neste mundo e um pé no outro mundo, mas qual é o outro mundo?
O outro mundo da matriz, ou seja, confinados, o que explica seu delírio, mas não são delírios.
Por exemplo, um esquizofrênico que vai ter um delírio místico, ele lhes diz que vê o CRISTO.

Ele o vê, mas no astral.
A esquizofrenia não é uma Unificação, é uma dissociação.

Mas esta dissociação acontece no mundo físico e no mundo astral, ou seja, no mundo matricial.
Ela nada tem a ver com as esferas Unificadas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, eu lhes agradeço muito por ter feito girar as bicicletas, esperando, como sempre, que todas essas
bicicletas que giraram possam servir a muitos de vocês, no período que vocês vivem.

Eu nada vou acrescentar enquanto Comandante dos Anciãos, porque nós temos um outro tagarela atrás de
mim, que tem muitas coisas a dizer-lhes, e, depois, vocês têm as Estrelas, para encerrar com floreio, eu diria,

tudo o que lhes disseram os Arcanjos.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e nós iremos viver um pequeno momento de Comunhão no Fogo,

se vocês bem o quiserem: essa será a minha maneira de render-lhes Graças por toda a sua atenção e por todo
o seu Amor que vocês manifestaram, no plano Vibratório.

Então, eu lhes digo, até muito em breve.
E nós vivemos esses momentos, agora, e juntos, se vocês bem o quiserem.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Caros Irmãos e Irmãs, até breve.

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

(*) – “A Humanidade que começa” – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html

***
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito, primeiramente, todas as minhas Bênçãos.

Eu pedi para voltar entre vocês para, se vocês bem quiserem, responder às questões que vocês se colocam.
Vocês sabem que MARIA lhes disse que as Vibrações, e sua Consciência, iriam viver movimentos (digamos)

importantes, não é? (ndr: intervenções de MARIA dos dias 17 e 24 de dezembro últimos).
E vocês estão prestes a viver esses movimentos: mesmo se vocês tiverem a impressão de que tudo está

imóvel, tudo se move.
Então, nós iremos responder às perguntas que uns e outros têm para submeter-me.

Se houver necessidade de completar algumas coisas, que não teria sido levantado por suas perguntas, então,
naquele momento, eu completarei o que tenho a dizer.

Mas nós iremos, inicialmente, escutá-los, e nos escutar, uns e outros.

***

Pergunta: nos espaços de Comunhão ou durante um sono leve, eu vi um esvaecimento da minha
personalidade e do meu corpo, eu ouço diálogos e eu vejo, interiormente, situações que me

concernem. Ao que isso corresponde?

Então, caro amigo, nos momentos de Comunhão, nos momentos de meditação (como nos momentos,
também, em que sua Consciência se modifica), isso chega cada vez mais facilmente, qualquer que seja a

maneira que vocês vivam.
Isso vai se traduzir por um processo que se chama Deslocalização da Consciência.

O que isso quer dizer, a Deslocalização da Consciência?
É ser capaz de não mais estar localizado neste corpo, nesta personalidade.

É uma abordagem, se vocês quiserem, em meio a esta Dimensão onde vocês estão, da
Multidimensionalidade.

Portanto, é um processo perfeitamente normal.
Nós sempre lhes dissemos que vocês eram Seres (e nós somos, todos, Seres) Multidimensionais.

O. M. AIVANHOV - 27 de dezembro de 2011 - Parte 1

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111227_-_OMA_ok_mouv_de_tete.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-HwxAMDKl-CA/Uva5LtRz1CI/AAAAAAAAEH8/n4ubPtYAAtY/s1600/000+omraam+-+27.12.2011+-+1a.parte.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É somente nesta Dimensão (onde todos nós estivemos, e onde vocês ainda estão) que vocês têm a
impressão de estar limitado por em corpo e por uma personalidade.

Todo o trabalho da Luz, do Ancoramento da Luz, do desdobramento da Luz, sobre este mundo como em
vocês, tem, por única função, Liberá-los (isso vocês sabem).

O que é a Liberação?
O que é a Liberdade?

É, justamente, não mais estar limitado a este corpo e a esta pessoa.
Quando a alquimia da Luz é realizada no Interior de vocês, então, é claro, abrem-se novos espaços de

comunicação.
Nessa Comunhão com a Luz, nessa Comunhão com vocês mesmos, ou com outros Irmãos e Irmãs, vocês têm

a possibilidade, agora, de começar a viver, de maneira mais concreta, o que chamamos de Deslocalização.
Dando-lhes a fazer a experiência que vocês não são nem este corpo, nem esta personalidade.

Enquanto isso era uma ideia, enquanto isso era algo que vocês acreditavam, porque fazia parte do que lhes
diziam ou do que vocês leram, isso lhes parecia, talvez, inacessível, mas, hoje, vocês fazem a experiência

concreta.
É por esse processo que vocês chegarão, no momento oportuno (decidido, eu os lembro, pela Terra, de

maneira coletiva), a não mais estar localizados, em Consciência, neste corpo, nesta pessoa e neste mundo.
Para os Ancoradores da Luz, e para todos aqueles que vivem esses processos particulares, é o mecanismo da

Ascensão, propriamente falando, que está prestes a acontecer para vocês.
É muito exatamente isso.

A Ascensão consiste em não mais estar identificado, a não mais estar localizado a um corpo, a uma pessoa e a
uma vida, tal como vocês vivenciaram aqui.

É muito exatamente o que é, de diferentes modos (e eu penso que nós teremos outras perguntas sobre isso),
sua maneira de Viver a Multidimensionalidade.

Porque, qual é o objetivo de fazer esta experiência, além de realizar o Estado de Ser, além de realizar a
Ascensão?

Isso lhes dá, de maneira indiscutível, a prova de que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa, nem
esta personalidade.

Portanto, é muito, muito bom viver isso.
Isso pode, também, chegar-lhes de maneira menos virulenta (eu diria), em alguns de seus sonhos, em alguns

de seus reencontros, à noite, que não são mais perfeitamente sonhos.
Mas que são (eu diria) outra realidade e outro estado da Consciência, que se revelam a vocês.

E isso vai se fortalecer, como lhes disse MARIA, a cada dia e a cada semana (ndr: ver a intervenção de MARIA
de 24 de dezembro, coluna “mensagens a ler” do nosso site) (*).

Ou seja, no momento vindo (coletivo, ou mesmo se seu momento for anterior), vocês não terão qualquer
dificuldade, nem qualquer medo para abandonar o que vocês acreditavam ser, até agora, a vida (isto é, este

corpo e esta pessoa).

***

Pergunta: eu tive problemas cardíacos, brônquicos, bloqueios do diafragma, crises de taquicardia e
de ansiedade que me levaram ao atendimento de urgência onde me disseram que os exames gerais

cardíacos e sanguíneos estavam bons. Ao que isso corresponde?

Então, caro amigo, isso não é uma urgência médica, é uma urgência espiritual.
Isso significa que todos esses sintomas (e vocês são muitos a vivê-los sobre a Terra), que isso seja as

modificações do ritmo cardíaco, que isso seja as dores em diversos pontos, em diversas zonas do peito, que
isso seja as dificuldades respiratórias ou os problemas de garganta, estão, muito precisamente, conectados à

ativação, eu diria, quase final, da Lemniscata Sagrada.
Correspondendo, às vezes, ao rompimento do pericárdio e, também, à transformação que foi denominada (eu

creio) a Passagem, pela terceira vez, da Porta OD.
Então, é claro, a personalidade, ela coloca-se questões porque vai ali ter palpitações, vai ali ter paradas

cardíacas, vai ali ter o que vocês chamam de inflamações do pericárdio.
Mas tudo isso está, muito exatamente, em ressonância direta com os processos de Passagem da Porta

Estreita e com sua Ascensão.
Como vocês creem que irão Ascensionar?

Portanto, tudo que atinge, ou os brônquios, ou o chakra da garganta, ou o chakra do coração, ou o próprio
coração (em seu ritmo ou nas dores torácicas), é estritamente normal no período que vocês vivem.

E isso irá (eu diria) amplificando-se e aumentando.
Mas lembrem-se de que não há qualquer razão para ter ansiedade, porque, gradualmente e à medida que esse
processo é desencadeado (se ele é desencadeado para vocês), vocês irão constatar que, se vocês desviam
sua Consciência (sua Atenção, sua Intenção) do que vive o coração (ou os brônquios, ou o tórax), vocês irão

penetrar, justamente, nesses processos de Deslocalização da Consciência, deste corpo, deste espaço, deste



tempo e da sua vida.
É por meio dessas experiências, que vocês realizam, que vocês vivem sua Ascensão.

A garganta é uma zona extremamente importante.
Vocês se lembram, há pouco mais de um ano, houve a Passagem da garganta, que foi dirigida (se podemos

dizer) por URIEL: era a Reversão da garganta, a eliminação de algumas Sombras, foi uma Passagem.
Hoje, a Abertura da Porta OD é, também, outra Passagem que vocês fazem.

É a Passagem da consciência dissociada, fragmentada, à Consciência Unificada.
É diferente do que ocorreu durante as Núpcias Celestes, onde alguns deixavam o corpo para ir ao Corpo de

Estado de Ser.
Hoje, a Multidimensionalidade vive-se diretamente nesta Dimensão, onde vocês ainda estão.

É o que nós ilustramos (uns e outros, e, também, os Arcanjos), quando nós lhes dissemos que nossa
Dimensão, nossas Dimensões, estavam, agora, como encaixadas umas nas outras.

A precipitação das Partículas Adamantinas no manto da Terra, o desdobramento da Luz em meio às suas
estruturas, é responsável (é claro) por esses processos corporais, ou por esses processos de consciência, ou

(e nós o esperamos, muito em breve, para muitos de vocês) de maneira conjunta.
Vocês constataram que é nos momentos em que há esses processos Vibratórios, extremamente intensos,
que, se vocês não entram em resistência (ou seja, se vocês não têm ansiedade para o seu corpo, se vocês

não têm ansiedade para a sua pessoa), se vocês eliminam tudo isso, não combatendo, mas mais se
concentrando sobre o que vive a Consciência (ajudem-se pelo Som, ajudem-se pelos movimentos da cabeça),
vocês poderão Liberar o que pode resistir em vocês, ao nível do corpo ou das ansiedades, como vocês dizem
(ndr: as indicações sobre os movimentos da cabeça utilizáveis são dadas por O.M. AÏVANHOV no final de sua

intervenção).
Permitindo-lhes viver, de qualquer forma, plenamente, a fase final da ativação da Lemniscata Sagrada, ou seja,

a chegada do fluxo (digamos) do ego e da personalidade, e do Plexo Solar, ao Coração.
Dando-lhes a viver a Unidade, a Paz, o Samadhi e, sobretudo, o que é fundamental, a Deslocalização do seu

próprio corpo e da sua própria pessoa.
É uma experiência que é, de fato, a aprendizagem da Ascensão, em seu momento coletivo.

***

Pergunta: o que você chama de “ajudar-se da Consciência”?

Isso quer dizer que se vocês se extraem da ansiedade para seu pequeno corpo, ou para sua pequena pessoa
(porque, quando nós estamos encarnados, todos nós estamos identificados a este corpo, mesmo se as
experiências que nós vivemos, alguns Anciãos, as Estrelas e outros, levaram-nos, durante nossa vida, a

darmos conta de que nós não éramos este corpo, de que nós não éramos esta limitação, de que nós éramos
muito mais do que este corpo, e, no entanto, nós estávamos neste corpo, e foi isso que nós transmitimos,

durante nossa vida, cada um à sua maneira), é muito exatamente o que vocês fazem a experiência.
Como vocês querem viver a Ascensão se vocês estão apegados ao seu pequeno coração, à sua pequena

angústia, à sua pequena pessoa?
Isso é impossível.

Portanto, a experiência da Deslocalização, a experiência que vai fazê-los Transcender a agonia do medo, da
perda desse coração (ou desse corpo, ou da sua vida), é, justamente, naqueles momentos (focando a

Atenção, não da angústia, não nos problemas que vive o coração ou a garganta, ou na dor), mas se dizer,
naturalmente, que vocês não são esta dor.

E afirmar, naquele momento, como lhes disse RAMATAN: “Eu sou Um” (ndr: intervenção de RAMATAN de 8
de outubro de 2011) (**).

Vocês São o Si Realizado.
Naquele momento, vocês irão constatar o quê?

Que vocês se desincrustaram, que vocês se despersonalizaram da dor, das palpitações ou da ansiedade,
porque vocês não são isso.

Há um mecanismo habitual, repetitivo, que faz com que o ser humano se identifique, permanentemente, ao que
ele vive em seu corpo, que ele é persuadido de ser isso.

Então, é claro, até hoje, vocês vivenciaram (mais ou menos fortemente, e para alguns, ainda não) processos
Vibratórios: a ativação dos chakras, das Lareiras, da Kundalini, da Fusão ou da Comunhão, ou o início da

Dissolução.
Agora, é preciso ir além, ou seja, que a Consciência deve desidentificar-se, totalmente.

Isso não quer dizer despersonalizar-se.
Isso não quer dizer tornar-se descontrolado.

Isso quer dizer, simplesmente, tomar consciência e viver a experiência, de que vocês não são o que vocês
acreditam ser nesta limitação.

É uma coisa pensá-lo, acreditá-lo, é outra coisa vivê-lo.
É isso que vocês estão prestes a viver.



Portanto, o princípio é: quando vocês têm seu coração acelerado, ou quando vocês têm uma dor, qualquer que
seja, não é questão de rejeitar a dor ou de negá-la, mas de afirmar que vocês não são isso.

Se o corpo exprime uma dor, um problema de ritmo, uma dor nos dedos dos pés (pouco importa onde isso
ocorra), como abstrair-se?

Simplesmente, afirmando o “Eu sou Um”, alinhando-se, naqueles momentos.
E vocês irão constatar que, muito facilmente, vocês irão extrair-se da Ilusão, da pessoa, vocês irão extrair-se da

Ilusão deste corpo, e mesmo desta vida.
Nós lhes dissemos (e os orientais nos têm dito desde muito tempo) que este mundo era uma Ilusão.

Vocês têm a possibilidade de vivê-lo, ou seja, de fazer a Verdadeira experiência.
Mas para isso, quando vocês tiverem uma agonia, mesmo da morte, quando vocês tiverem uma dor terrificante

(ou qualquer que seja), digam-se: eu não sou esta agonia, eu não sou esta dor.
Não é questão de negá-la, não é questão de colocá-la (como eu dizia, a um dado momento) sob o tapete.

É questão de dizer: “eu sou Um”, “eu sou a Luz”, “eu sou a Consciência pura”.
Naquele momento, vocês irão viver (de maneira, talvez, explosiva, de maneira, talvez, rápida, e, por vezes, mais
lentamente, por pequenos toques) os processos de Deslocalização da Consciência que lhes anunciou MARIA.

É exatamente isso.
Durante essas cinco semanas (que já começaram) onde vocês irão abrir a Porta Estreita, vocês irão passar de

novo pela garganta, mas não mais pela garganta: vocês irão repassar pelas sete vértebras cervicais.
As sete vértebras cervicais são aquelas que os conduzem ao quê?

Elas conduzem-nos ao seu Céu, ou seja, ao Atlas, ou seja, a viver, na Consciência (e também na ausência do
mental, e também na ausência de emoção), a Verdade: isto é, vocês não são nem este corpo, nem esta

pessoa, nem esta vida.
Como vocês querem que aconteça a Ascensão se isso não for assim?

Tudo acontece Neste corpo, mas vocês não são este corpo.

***

Pergunta: como articular “vocês não são este corpo” e “estejam alertas sobre o seu Templo”?

O que se chama de Templo não é o corpo.
O que é importante (e isso foi dito) não é o Templo: o Templo pode estar vazio, mas o Templo, ele está pleno

de sua Presença.
Portanto, nós chamamos sua Atenção sobre as Estrelas, sobre as Portas, sobre os chakras (sobre as

Lâmpadas), sobre o Fogo do Coração, sobre a Kundalini, sobre o conjunto do corpo e das Vibrações do
Supramental, por qual razão?

Especificamente, para levá-los a compreender que a ‘alquimia’, ela acontece neste corpo, neste Templo.
Mas, o que é importante, não é o Templo, é o que está no Templo, não é?

Não é minha culpa se a visão da personalidade assimila o Templo como um ornamento, não é?
Mas é o que está no Templo que é importante, não é o Templo: o Templo é o que abriga o que está no Interior,

não é?
Portanto, vocês não são este corpo, é fácil de dizê-lo, agora: vocês fazem a experiência.

Vocês irão dar-se conta (se isso já não é fato), por vocês mesmos, da cena de teatro na qual vocês estão.
É muito exatamente isso que vocês são Chamados a viver, e que muitos de vocês começam a viver, ou vivem,

de maneira cada vez mais certeira, atualmente.
Então, eu digo que muitos seres humanos pensavam, mesmo tendo seguido o que nós dissemos desde

alguns anos, que eles iam podem viver a Ascensão e continuar sua pequena vida tranquila (em sua pequena
casa, em sua pequena relação afetiva, em sua pequena relação familiar), porque eles iam considerar isso como

a única verdade.
Mas isso é tudo, exceto a Verdade.

Isso faz parte do teatro, é um cenário de teatro.
E, agora, vocês fazem a experiência.

Não há melhor maneira de viver isso do que fazer (como dizer) o “luto”.
Mas não é um luto, já que é sair da Ilusão, mas estar prontos para desapegar-se, na totalidade, do que vocês

podem crer.
Seus filhos não são seus filhos.

Vocês escolheram, hoje, como companheiro ou companheira, alguém que, em uma vida passada, lhes fez o
mais terrível dos males.

Mas mesmo as vidas passadas nada querem dizer, porque, quando vocês se Deslocalizam, que isso seja
simplesmente estando ao lado do seu corpo, que isso seja conversando com outras Dimensões, que isso seja

indo ao Sol, ou indo a uma outra Consciência que está presente sobre este mundo (pela Comunhão, pela
Fusão, pela Dissolução), vocês são obrigados a compreender (mesmo pelo mental, como eu dizia) que vocês



não São o que vocês acreditam ser, neste corpo.  
O Templo é uma vestimenta.

Que protege o quê?
A Luz que está no Interior.

Mas vocês São a Luz, vocês não são este corpo.
E, no entanto, é neste corpo que isso se realiza a tomada de Consciência.

Portanto, não há, nem paradoxo, nem antinomia.
Simplesmente, isso chega pelo fato de que muitos seres humanos, ainda uma vez, foram persuadidos de que

eles iriam viver a Luz enquanto mantendo as condições de vida (digamos) habituais.
Mas isso é (como vocês denominam isso?) a new age [nova era]: é uma visão completamente falsa da

Verdade.
Muitos, ainda, são persuadidos de que não haverá Ascensão, e de que a Ascensão é simplesmente viver, em

outras condições, a vida deste corpo.
Mas isso é arquifalso.

Nós lhes dissemos que a Terra iria passar para a 5ª Dimensão, então vocês, o que vocês irão fazer?
Eu lhes disse: “eu sou Um”, mas há também: Aqui e Agora.

E para aqueles que não vivem as Vibrações, é preciso reforçar-se na Humildade, na Simplicidade.
Naquele momento, CRISTO virá bater à Porta, sem qualquer problema.

Mas enquanto vocês estão identificados, de uma maneira ou de outra, ao seu corpo, à sua pequena vida, às
suas pequenas experiências, ao seu pequeno desenrolar do cenário de teatro, e bem, vocês não podem sair, é

tão simples assim.
Nem na Consciência, nem no Estado de Ser.

O que acontece agora não é, realmente, um acesso ao Estado de Ser.
Para aqueles que tiveram a oportunidade de vivê-lo, desde alguns anos, não há problema.

Mas para todos aqueles que, até agora, apenas vivenciaram, em graus diversos, as Vibrações (seja ao nível da
cabeça, seja ao nível do sacro, seja ao nível do Coração, ou os três), que vivem momentos de alinhamento
onde eles se dissolvem (de alguma forma) na Luz, onde eles vivem momentos de Fusão com a Luz, resta,
ainda, outra coisa a fazer, mesmo se a finalidade última (o absoluto, como podem dizer alguns orientais) for

esta Luz.
É-lhes preciso, primeiramente, fazer a experiência, aqui mesmo, de que vocês não são este corpo, nem esta

vida, nem seus sofrimentos, nem o passado, nem amanhã.
Vocês nada são de tudo isso.

Mas entre dizê-lo, aceitá-lo e vivê-lo, há uma distância enorme, e é esta distância que está prestes a
desaparecer.

Então, é claro, espero que não haja muitas questões em relação a dores, em relação a vivências
profundamente diferentes do habitual, que podem ir a agonias extremas, é claro, porque a personalidade, ela

tem medo de não mais existir.
Mas vocês não são a personalidade.

Os processos e os mecanismos da Luz, hoje, é a Passagem da Porta Estreita, é passar da fragmentação à
Unidade.

A Unidade não é uma palavra em vão, é também Fusionar com todas as Consciências, é Dissolver-se com
todas as Consciências.

***

Pergunta: em 03 de dezembro último, SRI AUROBINDO disse que algumas pessoas podiam viver a
Deslocalização sem jamais terem vivenciado Vibrações.

Perfeitamente.
Porque a Vibração é um processo preliminar.

A Vibração permite serem os Ancoradores da Luz, que irradiam a Luz ao redor de si.
Mas, por que alguém que jamais Vibrou (ou então, unicamente ao nível da Coroa da cabeça, de vez em

quando) não teria acesso a esta Unidade?
Nós sempre lhes dissemos que para a Ascensão, é claro, a Porta do Coração é fundamental.

 Mas alguns seres necessitam ter a prova da Deslocalização para poder começar a Vibrar.
Mas, tudo isso, nós não podíamos dizê-lo antes, porque era preciso que houvesse o máximo de seres

humanos vivendo o estado Vibratório (a transformação induzida pela Luz Adamantina) neste corpo, nesta carne.
E, naquele momento, lembrem-se do que nós lhes dissemos: vocês permitiram à Luz assentar-se, literalmente,

neste mundo.
Então, agora, é claro, há seres que vão encontrar-se Deslocalizados, sem mesmo ter vivenciado Vibrações do

Fogo do Coração ou outras.



Para aqueles, isso corre o risco de ser (o que SRI AUROBINDO havia dito) o Choque da Humanidade,
obviamente.

Porque, imaginem um ser humano sem qualquer busca espiritual, sem qualquer conhecimento de tudo isso, e
que, de um dia para o outro, encontra-se fora do seu corpo, encontra-se em outros lugares (não em viagem

astral, mas em sua Consciência pura).
O que ele vai fazer?

Evidentemente, isso será uma agonia terrificante.
E, depois, pouco a pouco, fazendo a experiência, esta Deslocalização tornar-se-á natural.

Esse é o objetivo.
Porque, se isso se torna natural, naquele momento, que vocês sejam Ancoradores da Luz, Semeadores de

Luz, ou que vocês sejam, simplesmente, seres humanos presentes sobre a Terra, vivendo sua pequena vida,
vocês irão aperceber-se de que vocês não são este corpo, de que tudo o que vocês acreditaram é apenas um

cenário de teatro.
Mas, para isso, é preciso vivê-lo.

E isso é, hoje, possível, mesmo sem a Vibração.
 Mas, para isso, é preciso muita Humildade e muita Simplicidade, para compreender, eu diria, rapidamente, a
quintessência e não fazer sem parar o iôiô, e disparar, como eu dizia, entre a Consciência fragmentada e a

Consciência Unificada, porque isso pode ser muito fatigante e muito desestabilizador.
Vocês imaginam os seres que nada fazem, que começam a deslocalizar-se, enquanto querendo continuar sua

pequena vida em seu cenário de teatro.
Isso é muito constrangedor.

É preciso bem diferenciar o fenômeno coletivo que (como eu os lembro) se refere à totalidade da Humanidade,
mesmo se o futuro de cada Consciência seja função de sua própria vibração.

Mas viver a Vibração para ancorar e irradiar a Luz, não é a mesma coisa que viver a Dissolução ou a
Deslocalização da Consciência.

O processo que antecede esta Deslocalização (naturalmente, há múltiplos sinais, ao nível do corpo), o sinal o
mais importante (além do Fogo do Coração e das Coroas Radiantes) é um processo como

de entorpecimento e de rigidez do corpo, que permite, durante os Alinhamentos e fora deles, começar a viver
a Deslocalização.

Lembrem-se também: durante as Núpcias Celestes, a 12ª etapa das Núpcias Celestes, dizia que depois do
som SI, há o Silêncio.

Isso é o que vocês vivem, atualmente.

***

Pergunta: se o baço reagir, é preciso ativar as Trilhas que passam por este Ponto?

Não, isso quer dizer, simplesmente, que a Luz trabalha, sobretudo, naquele nível.
O baço significa tudo o que está ligado à Atração, ou seja, os apegos.

Nesse momento, em função do que eu disse, vocês passam a Porta Estreita.
Ou seja, é preciso romper o círculo vicioso de tudo o que vocês denominam (e o que nós denominamos,

durante nossa vida), apegos.
Nós dissemos, Uns e Outros, (durante nossa vida ou, ainda, agora), que o apego é a pior das coisas que

existem.
Porque a Consciência age assim: aí onde vocês colocam sua Atenção, aí está a Consciência.

Se vocês estão apegados, sua Consciência fica presa no apego.
E quando vocês estão presos no apego, qualquer que seja, vocês não são mais vocês mesmos.

Vocês estão no sofrimento.
Porque o apego representa, em última análise (mesmo se vocês o chamam de Amor), unicamente, o medo.

É a falta de amor, mesmo se isso é chamado de Amor, aqui, sobre este mundo.
Qual amor?

Isso vocês sabem: isso foi desenvolvido em várias ocasiões.
O amor humano é apenas o reflexo do medo.

E é por isso que é um amor chamado de apego.
E se vocês sentem os pontos Atração, significa que vocês estão, ainda, bastante apegados.

Mas quando eu digo Apego, não é unicamente às pessoas: bastante apegados, por exemplo, ao seu acesso à
Unidade.

É a personalidade que está apegada.
Quando vocês estão na Unidade, vocês não estão apegados a nada.

Portanto, se vocês estão apegados a querer viver uma Vibração que vocês não vivem, se vocês estão



apegados para viver a Unidade, vocês não irão vivê-la, é tão simples assim.
Porque, o que é para romper é o apego.

E o apego pode tomar, às vezes, formas muito sutis, digamos.
Não são, unicamente, os apegos grosseiros do medo.

Tudo isso, vocês irão descobri-lo, nesse momento, porque esse é o período.
Não é por nada se MARIA (ndr: intervenções de 17 e de 24 de dezembro) volta todas as semanas, para

acompanhá-los no que vocês estão prestes a viver, que vai (como ela lhes disse e como eu lhes digo) ser cada
vez mais intenso, ao nível da Consciência.

Quando lhes dizemos para não estar apegados, isso não significa não mais amar, mas é amar de outra forma: é
amar na Liberdade, sem ver uma ligação homem / mulher, sem ver uma ligação mãe / filho.

É ver o Espírito que está por trás disso.
É descobrir o palco.

***

Pergunta: por que querer que o corpo seja puro?

É um apego ao corpo, nada mais.
Naturalmente, durante a minha vida, era evidente que não comer carne permitia elevar as Vibrações.

Naturalmente, era evidente que ter bons pensamentos, isso elevava as Vibrações.
Ter maus pensamentos, isso fazia descê-las.

Sentir emoções fazia baixar, novamente, as Vibrações.
Não mais sentir emoções é ser Livre (sem combater).

Portanto, este objetivo de pureza do corpo estava ligado ao próprio confinamento.
Porque o ser humano (que está confinado) tem sede de Liberdade, mesmo se não a compreende, mesmo se

não a explica.
Está inscrito no sistema nervoso mesmo do ser.

Mas a busca pela pureza, por vezes, toma um aspecto obsessivo e doentio.
Porque os seres pensam que eles vão poder continuar a ficar no ego espiritual e que, purificando seu corpo,

eles vão elevar-se.
Mas isso não é possível.

Porque eles têm medo, justamente.
Esses seres que se comportam assim, ao extremo (e eu o conheci durante a minha vida), ter medo da Sombra,

rejeitar a Sombra, tendo medo.
Mas, hoje, vocês não têm mais de ter medo.

Porque, quando vocês estão Deslocalizados, mesmo um pouquinho, vocês começam a ver o teatro: vocês
sabem que tudo isso é apenas uma comédia que não existe.

Eu não disse que devia ingerir bebida alcoólica, comer carne, em excesso, não é isso.
Mas o que é importante é o seu Coração, ou seja, é a sua Consciência.

Vocês nunca irão alcançar a Luz sob o pretexto de que vocês não comem carne.
Vocês nunca irão alcançar a Luz sob o pretexto de que vocês não matam uma mosca.

O que deve viver, hoje, a Consciência (o que ela deve, se ela quiser ser Livre) é, justamente, viver esta
Deslocalização.

E isso é possível, por tudo o que nós introduzimos (e que vocês vivenciaram), desde a Comunhão e,
recentemente, os fenômenos de Dissolução.

Há sempre um equilíbrio.
E o equilíbrio é estar na Unidade.

Não é estar na dualidade excessiva, tampouco.
Porque vocês jamais encontrarão a Unidade através da prática da dualidade, do que quer que seja.

Isso é uma ilusão, crer que, porque vocês irão purificar sua alimentação, que vocês irão purificar seus lugares
de vida, que vocês irão purificar suas relações, purificar seu coração, que vocês irão alcançar o Coração.

Isso é falso.
É uma visão da personalidade que resulta, justamente, do quê?

Do medo e do apego.
Isso é bom para aqueles que são persuadidos de que eles devem conservar seu corpo.

Eles estão ainda, totalmente, na 3D.
Mas, hoje, o que lhes pede a Luz é para Ser.

Tão simplesmente.



E, para ser, é preciso parar de querer e parar de fazer.
Isso, nós lhes dissemos, também.

Então, é claro, aquele que está na personalidade vai dizer: “mas como parar de fazer?”.
Ele não pode compreender (como dizia IRMÃO K, como diziam Outros).

É normal: é preciso viver a experiência.
Enquanto vocês não vivem a experiência, vocês circulam em sua bicicleta, confinados em um compartimento

redondo e vocês buscam os cantos (ou o centro, é o mesmo).
Hoje, vocês são muito auxiliados.

Aqueles que têm sido Ancoradores e Semeadores de Luz, foram muito úteis e têm muito contribuído, por sua
qualidade de Ser.

Mas, hoje, agora, é preciso ir além.
É uma outra etapa que está aberta, no mecanismo final.

Isso foi dito: é a Obra no Branco que termina, agora.

***

Pergunta: eu vejo, às vezes, com os olhos fechados, formas difusas muito brancas e brilhantes, com
uma espécie de luminosidade mais acentuada.

Isso é, também, um processo de Deslocalização da Consciência.
Quando vocês veem, com os olhos fechados, ou vocês veem cenas astrais ligadas ao 3º olho, ou vocês

penetram na Visão do Coração (já que seus olhos estão fechados).
A Luz Branca faz parte da Visão do Coração, é claro.

Que tenha formas geométricas dentro, que tenha coisas que vocês não conheçam, isso são coisas que não
são deste mundo: é a Visão do Coração.

***

Pergunta: eu tenho a impressão, durante as meditações, de ser tomada por uma ou pelas duas
orelhas, que se tornam vermelhas.

Então, isso é, eu que venho fazer cócegas em seus ouvidos (ou qualquer outro Ser de Planos Dimensionais),
mas é, sobretudo, o atrito que está ligado ao que chamamos de Antakarana (ou seja, o Cordão Celeste, o

Cordão de Luz), que está situado de cada lado das orelhas (sobre o que vocês denominavam, antes, Ampola
de clariaudição).

Há atritos.
Do mesmo modo que vocês sentem o Desdobramento da Luz pelas dores, nos Pontos KI-RIS-TI, nos Pontos

do peito, nos Pontos Atração, do mesmo modo, ao nível dos ouvidos.
Isso esquenta, isso se esquenta.

Porque, aí também, há uma interpenetração da Luz, primeiramente no Canal Mariano, que vai, também,
modificar seus sons (mas, isso, todos vocês o percebem) e modificar, também, o Som do outro lado do

Cordão Celeste, do lado do ouvido direito.
Portanto, é um processo normal, em relação às transformações em andamento, que traduzem a acentuação, se

podemos dizer, ou a finalização, do Canal Mariano e do Canal de Comunicação com as Outras Dimensões.

***

Pergunta: quando as Vibrações penetram na cabeça, é normal que o corpo mexa, começando pela
cabeça, depois o pescoço, depois os ombros, até o sacro?

Isso pode ser normal para algumas pessoas.
O processo de integração da Luz (quando chega pelo topo da cabeça, pelos Pontos ER, ou pela Pequena

Coroa da cabeça, ou pela Grande Coroa da cabeça), o objetivo da Luz é penetrar o conjunto do corpo, em um
caminho descendente, em um caminho de difusão no Coração, mas, também, no conjunto das células, e o

corpo pode acompanhar isso por movimentos.
Mas, de maneira geral, a noção de movimento remete à emoção.

Porque a emoção é o que põe em movimento.
Isso quer dizer que a Luz, em seu trajeto de penetração, nesse Templo que é o corpo, encontra algumas

vibrações, que não são Vibrações, mas que são da energia emocional ou da energia mental.
A energia mental não é unicamente pensamentos ou ideias.



São, também, energias que circulam no corpo.
Ora, a Vibração não é uma energia.

Ela vem sobrepor-se e transcender, de algum modo, a emoção e o mental (inscritos nos circuitos energéticos).
E isso dá, às vezes, esses movimentos.

É uma Liberação que ocorre.

***

Pergunta: por que a experiência de não mais poder se mexer, acompanhada de pressões no 1º.
Chakra e no Ponto OD da cabeça, pode ser vivenciada como uma agressão, com um sentimento de

medo e de incapacidade para se abandonar à Vibração, especialmente no Coração?

E sim, a Luz é uma agressão para a personalidade, certamente.
E bem, é exatamente a mesma coisa que eu disse anteriormente.

Nós temos, aqui, o caso típico de alguém que vive a Luz.
A Luz desceu, porque ele a assinalou pelo Ponto OD da cabeça (que é o Triângulo da Terra).

Ele a relatou ao nível do sacro.
Portanto, necessariamente, houve a junção com o Coração.

Isso quer dizer o quê?
Que a personalidade ficou aterrorizada.

Ele mesmo disse: ele empregou a palavra agressão.
Mas, obviamente que a Luz é uma agressão, para a personalidade.

É exatamente isso.
Portanto, aí também, é um problema de localização da Consciência.

Se a Consciência se localiza e se focaliza na agressão, ela irá viver a agressão.
Se a pessoa se focaliza no “Eu sou Um” e no Abandono à Luz, o que vai acontecer?

Não haverá mais agressão: haverá Luz.
Porque a pessoa, nesse caso, está um pouco demasiado identificada ao seu corpo.

Lembrem-se: vocês estão sobre este Mundo, vocês não são deste Mundo.
Vocês estão neste corpo, mas vocês não são este corpo.

É uma ilustração perfeita do que nós desenvolvemos, nesse momento.
E vocês veem bem que através do conteúdo de todas as questões, isso gira, sempre (e isso era previsível), ao

redor da mesma coisa.
E todas as questões, que nós teremos em seguida, irão, todas, no mesmo sentido, vocês verão.

***

Pergunta: placas vermelhas, inchadas, quentes, com bolhas, protuberâncias, em diferentes locais
do corpo, é um fenômeno que pode estar associado às evoluções em curso?

Sim.
E para esta pessoa, em particular, são placas vermelhas, isso quer dizer que há uma inflamação que se torna

visível.
É a estimulação pela agressão da Luz sobre a personalidade.

Portanto, o que é preciso fazer, nesse caso?
É muito simples: ingerir líquido e não mais comer durante uma semana ou quinze dias.

E vocês irão ver que não terão mais agressão.
Porque a personalidade, que se nutre de alimentos, não poderá mais manifestar-se.

O que acontece quando alguém não come (ou porque faz jejum, ou porque está muito doente, porque ela não
pode mais de nutrir)?

E bem, a Consciência se expande.
É normal.

***

Pergunta: é normal viver a Unidade e a Alegria da Unidade, sem, no entanto, viver a Visão do



Coração, a Visão Etérea ou a Respiração do Coração?

É exatamente o que eu disse anteriormente.
Vocês podem, agora, para aqueles que não estavam nas Vibrações, começar a viver a Deslocalização da

Consciência.
Vocês saíram, agora, do processo individual, ou seja, do processo de Semeadores e de Ancoradores da Luz.

Através das questões, vocês dão-se conta de que vocês entram em um processo coletivo.
Lembrem-se de que a Luz, ela é Unidade.

Mas que aqueles que estão na dualidade (eu não falo para esta pessoa, mas, de maneira geral, para o mundo
que os rodeia) vão reagir cada vez mais violentamente à Luz.

Porque, para ela, é uma agressão.
A personalidade não conhece a Luz.

***

Pergunta: sentir o conjunto dos dois Pontos ER está ligado à finalização da Lemniscata Sagrada?

A finalização é ER / ER, naturalmente, mas é também OD.
É o impulso de toda energia do ego, de toda energia emocional e mental que, passando pelos Pontos OD, vai

finalizar o ER / ER.
Naquele momento, a Lemniscata Sagrada completa-se, se o podemos dizer, entre o Ponto OD do peito e do

Ponto ER da cabeça.
E isso, isso pode ser melhorado (e eu ali voltarei) pelos movimentos da cabeça.

Eu falarei sobre isso ao final das perguntas.

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

NDR: Continuação e final desta canalização na 2ª. Parte.

***

(*) – MARIA (24.12.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-24-de-dezembro-de-2011.html

*

(**) – RAMATAN (08.10.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ramatan-8-de-outubro-de-2011-inedito.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article08ca.html

27 de dezembro de 2011 – 1ª. Parte
(Publicado em 28 de dezembro de 2011)

***

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

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-24-de-dezembro-de-2011.html
http://autresdimensions.info/article08ca.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ramatan-8-de-outubro-de-2011-inedito.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/o-m-aivanhov-27-de-dezembro-de-2011_27.html


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



Pergunta: qual é a diferença entre a individualidade e a personalidade?

A individualidade é a Consciência Pura (que não tem o que fazer da pessoa).
Vocês são um indivíduo em uma pessoa.

A individualidade é o Si.
A personalidade é o Eu: eu, eu, eu, eu, eu.

Mas no Si, não há o eu.
No Si, não há mais corpo, não há mais personalidade.

Lembrem-se do que nós dissemos: enquanto vocês não estão Despertos (nas Vibrações ou na
Deslocalização), vocês irão se identificar a este corpo e à sua história de vida, desde o nascimento (ou, se

vocês fizeram buscas espirituais, pode ser que vocês tenham tido conhecimento de suas vidas passadas ou,
em todo caso, do que se refere a esta matriz).

Vocês são uma personalidade.
A um dado momento (pelas Vibrações, pelo Fogo do Coração, pelos Alinhamentos, pelas Comunhões, pela

Deslocalização), vocês dão-se conta de que vocês são bem mais do que uma pessoa.
E de que vocês não são, sobretudo, esta pessoa.

Isso não os impede, na vida diária, de ser uma pessoa, é claro (já que vocês ainda estão encarnados, parece-
me).

Mas, cada vez mais, vocês tomam consciência do Si, do indivíduo, que não está limitado por uma forma, por
um tempo, por um espaço, por um sofrimento, por uma história, por uma afecção, por emoções, por um mental.

Vocês se tornam a Luz.
Por exemplo, nesse momento, há muitas pessoas, por essa Passagem da Porta Estreita, e por essa nova

Passagem da Garganta que se faz pelas 7 Etapas da cabeça (ndr: 7 vértebras cervicais) e nas 5 semanas de
MARIA (ndr: intervenções de 17, 24 e 31 de dezembro de 2011, de 7 e 14 de janeiro de 2012), que ainda têm

emoções que ressurgem e que vivem sofrimentos.
Mas vocês não são este sofrimento.

Aceitem que vocês não são isso e vocês irão descobrir a Unidade, de imediato.

***

Pergunta: é normal ter a impressão de ter o cérebro como nebuloso?

O. M. AIVANHOV - 27 de dezembro de 2011 - Parte 2

http://2.bp.blogspot.com/-J4g1aO7juys/Uva6B1VKxvI/AAAAAAAAEII/uTXwcD6mA7s/s1600/000+omraam+-+27.12.2011+-+2a.parte.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Pergunta: é normal ter a impressão de ter o cérebro como nebuloso?

Sim: ele deve desaparecer completamente.
Então, quanto mais ele for nebuloso, mais ele irá tornar-se fluido e melhor isso será.

Lembrem-se de que a Inteligência e o Coração não são a cabeça.
Neste mundo é a cabeça, sim, porque se vocês não têm a inteligência da cabeça, vocês são incapazes de se

nutrir, de encontrar trabalho, de ter uma vida, se podemos dizer. 
Então, é claro, para muitos de vocês, há como uma névoa na cabeça, vocês esquecem as coisas cotidianas e,

aliás, vocês farão bem de esquecer, também, que vocês são uma pessoa e de esquecer todos seus
sofrimentos do passado.

Esse é o objetivo.
Porque, descobrir o Si, viver a desfragmentação, a Deslocalização, a Unidade, é não mais ser identificado nem

com este corpo, nem com esta história que vocês vivenciaram.
E, isso, é terrível para a personalidade.

***

Pergunta: é normal ter ouvido o som do universo e o coro dos Anjos já há alguns anos, mas não
ouvi-lo mais desde alguns meses?

Então, aí, é preciso responder a esta pessoa que se ela ouvisse, permanentemente, o coro dos Anjos, ela faria
como MA ANANDA MOYI: ela se coloca em um canto e não se move mais durante dez anos.

Portanto, é perfeitamente lógico, aí também, isso entra no contexto das experiências: a consciência vai e vem.
Alguém que tenha feito uma experiência (em um outro registro) de morte iminente, ela fez a experiência, em um

determinado momento.
É como se me perguntasse por que não faz a experiência todos os dias.

***

Pergunta: uma dormência das pernas faz parte dos sintomas da Ascensão?

Faz, é claro, parte dos sintomas da Ascensão.
Isso é, ainda uma vez, a resistência entre a Luz Branca e a estrutura física, ou a alquimia da Obra no Branco

que se realiza.

***

Pergunta: ao que podem corresponder fenômenos de deterioração da visão?

Ao mesmo processo.
Quando vocês são Deslocalizados, em consciência (que vocês estejam no corpo de Estado de Ser ou que

vocês estejam Deslocalizados, sobre esta Dimensão), vocês veem, mas será que são seus olhos que veem?
Não, já que vocês não estão mais nesse corpo.

Portanto, isso é perfeitamente normal.
É a mesma resposta que eu posso fazer em relação aos atritos, às dores dos membros inferiores ou

superiores, ou à dormência do corpo.

***

Pergunta: e quando se sente o corpo como confinado em uma armadura e deslocado?

Plenamente, é o mesmo processo de Deslocalização que começa.
Há quem tenha uma armadura mais sólida do que outras.

Há quem já tenha dissolvido a armadura.

***

Pergunta: como superar o medo da morte?



Compreendendo que não somos este corpo.
Aí, mais uma vez, através do que eu digo e das questões (vocês compreendem, agora, pelo menos eu o

penso, de maneira muito mais nítida), vocês veem muito bem que é a personalidade que tem medo.
Ela vive processos de Deslocalização, então a pessoa se pergunta.

Por quê?
Porque há uma identificação, ainda presente, a esse corpo, há um apego, que está ainda presente, a esse

corpo.
Se o apego não estivesse mais presente, a pessoa seria deslocalizada à vontade.

Ela não teria mesmo mais necessidade de se alinhar, nem de comungar, nem de meditar.
De forma constante, ela poderia passar de um estado a outro.

E é isso o que vai chegar a vocês de maneira cada vez mais fácil e evidente.

***

Pergunta: sentir presenças Vibratórias na nuca ou no ombro esquerdo e ser atravessado por frio
intenso, isso pode ser uma comunicação com os outros planos Dimensionais?

Sim, está mais perto, nesse caso, da Fusão.
Mas enquanto vocês estão no interior do corpo, quando vocês sentem essas presenças, então, vocês têm

calafrios, o quente, o frio, vocês sentem uma Presença.
Mas se vocês se deslocalizarem, naquele momento, o que vai acontecer?

Muito simples: vocês não terão mais qualquer consciência do corpo, mas vocês irão se tornar a Consciência
que está ao lado de vocês.

Porque a pessoa que descreve o que ela vive está, ainda, na atenção colocada no centro do corpo e do
Coração.

Mas ela não está deslocalizada.
Naquelas condições, vocês podem, muito bem, viver o contato com uma presença que esteja aí.

Mas a outra etapa, é o quê?
É não mais ser esse corpo que vive um contato com outra consciência, mas tornar-se esta outra consciência:

“eu sou Um”, “eu não sou esse corpo”, “eu sou a Presença que está aí”.

***

Pergunta: eu perco o equilíbrio quando eu faço movimentos lentos de rotação. Por quê?

Isso é normal.
A Lemniscata Sagrada é algo que gira.

É uma Vibração que é a parada do movimento do corpo e a colocação em movimento do Estado de Ser, se
vocês preferirem, ou do Espírito.

Então, o que acontece naquele momento?
Pode ali ter, durante esses processos de Deslocalização, uma perda das referências temporais espaciais,

portanto, sensação de vertigem.
Aí também, é a personalidade que quer, a todo preço, viver o que ela vive, mantendo-se nesse corpo.

Lembrem-se de que todas as experiências que vocês vivem, todas as questões, tratam-se, exatamente, da
mesma coisa.

Isso quer dizer o quê?
Que a experiência, diversa e variada, remete-os sempre, finalmente, à mesma coisa: ao que vocês estão

identificados.
Mas esse processo é normal.

É um processo, ainda uma vez, de aprendizagem.

***

Pergunta: sentir que o Sol é si mesmo, é uma Deslocalização da consciência?

Totalmente.
É uma das múltiplas formas, das formas infinitas, de Deslocalização.



***

Pergunta: mesmo se isso for uma impressão ou uma imagem no Coração?

Perfeitamente.
Desde que isso não seja uma projeção.

***

Pergunta: os seres que deixaram este plano estão conscientes das transformações em andamento?

Na totalidade.

***

Pergunta: e eles se preparam, como nós, para a iminência do Face a Face com a Luz?

Eles estão preparados.
Eles estão, simplesmente, em um estado particular que é, para vocês, o que vocês poderiam chamar de

estado de letargia ou de estase, em perfeito Samadhi total, aguardando viver o que é para viver.

***

Pergunta: ouvir pronunciar o nome na cabeça, do lado esquerdo, mas sem receber mensagem, está
associado a um modo de comunicação através do Canal Mariano?

Perfeitamente.
Vocês são chamados por uma voz sussurrante, que murmura no seu ouvido esquerdo: é o Canal Mariano que

está constituído.

***

Pergunta: nesse caso, como permanecer à escuta?

Bem, desde já, não mais estar localizado nesse corpo.
Em 90% dos casos, a Presença vai sussurrar o seu nome até enquanto vocês deixarem.

Aí, o apelo é um convite Vibratório.
Não é um convite para pronunciar, vocês também, palavras, ou para estabelecer uma comunicação.

Não é um diálogo.
É uma Comunhão, isso é diferente.

A melhor maneira de permanecer à escuta é, aí também, não mais estar identificado a este corpo ou a esta
consciência nesse corpo.

Mas, tudo isso, vocês vivem de maneira muito, muito numerosa: quer sejam os cochichos nos ouvidos, quer
seja o fato de ser chamado pelo seu primeiro nome, quer seja estar, em consciência, no Sol.

***

Pergunta: sentir adormecer os braços e as mãos releva do processo ligado às cervicais que você
falou?

Plenamente.
Eu darei os meios de liberar isso, no final.

***



Pergunta: por que eu tenho dores antigas que reaparecem?

A Luz penetra, em profusão, nesse Templo.
Esse Templo é portador de algumas mágoas, de algumas lembranças.

Quanto mais a Luz entrar, mais as zonas de resistência vão se tornar sensíveis.
Não conscientes.

Elas podem vir do passado.
Portanto, é a alquimia da Luz.

É o que foi chamado de Obra no Branco, porque é preciso tornar-se Branco.
Então, vocês têm, para alguns de vocês, um tipo de ressurgência de sofrimentos do corpo ou de ressurgência

de sofrimentos psicológicos.
É o mesmo processo.

Não vale a pena buscar a causa primária, profunda, para combater.
É preciso, simplesmente, estar consciente do que é a ação da Luz.

Naquele momento, aí também, é um convite a quê?
À Deslocalização.

***

Pergunta: ao que corresponde um tinido de sino de cristal percebido no ouvido?

Mas é o apelo da Luz, também.
Antes do coro dos Anjos (que é constituído do coro dos Anjos e de Violinos), há os tinidos extremamente
agudos, ou de um sino de cristal, ou como alguma coisa que batemos de leve, brevemente, como um som

muito agudo.
Isso faz parte dos processos, aí também, da Obra no Branco e do estabelecimento do Canal Mariano.

Das duas coisas.

***

Pergunta: será que isso pode ser também um som muito grave, muito surdo?

Não.
O som muito grave e muito surdo, como um zunido, nada tem a ver.

Isso está ligado ao processo de desencorpar [“décorparation”] que nada tem a ver com a Deslocalização.
O desencorpar é um mecanismo que prefigura uma saída no corpo astral e não no Estado de Ser ou na

Unidade.

***

Pergunta: qual é hoje o lugar ou o papel da alimentação?

O lugar que vocês bem quiserem lhe dar.
CRISTO disse, e eu repito: “o que é importante não é o que entra em sua boca, é o que sai”.

Agora, se o seu corpo tem limites, é lógico, também, respeitá-los.

***

Pergunta: como diferenciar entre o que relevaria de um limite do nosso corpo, ligado à nossa
fisiologia, e de nossos apegos ao corpo?

O limite do corpo é o quê?
Isso é, por exemplo, se você for alérgico a um alimento.
E por que querer absorver algo que faz mal ao corpo?

Mas querer se privar de tal tipo de alimento, sob o pretexto de que isso faz baixar as Vibrações, não é a mesma
coisa.



É preciso bem diferenciar o que é da ordem da intolerância (ou do que tem efeitos realmente nefastos), do que
é da vontade pessoal.

A diferença, ela é muito simples de fazer: há reação ao nível o corpo ou não há reação ao nível do corpo.
Vocês não são esse corpo.

Então, por que o corpo teria necessidade de estar em tal ou tal estado para aceder à Unidade?
Vocês inverteram a problemática.

Ou seja, vocês ainda estão persuadidos de que é preciso ter um corpo puro para aceder à Unidade.
Que história é esta?

O que vocês dizem das Estrelas que estavam doentes o tempo todo e que vivenciaram sua Unidade?
Preocupar-se em ter um corpo puro, ou em comer tal ou tal coisa, é ainda a personalidade que crê nisso.

Eu bem falei de fisiologia.
Se o corpo manifesta uma intolerância, seria preciso ser estúpido para continuar a comer tal coisa.

Mas crer que, porque vocês comem isso ou aquilo, vocês irão aceder à Unidade, é ainda uma visão da
personalidade, ou seja, da consciência fragmentada.

***

Pergunta: uma Deslocalização bem sucedida é uma Deslocalização que não teríamos mais
consciência, depois?

É também uma forma de Deslocalização, mas o objetivo é estar consciente, no final.
Evidentemente, nesse momento, há pessoas que se escondem, porque a personalidade tem medo.

Então, elas vivem momentos de ausência (como vocês dizem), como o sono.
Há um momento (30 segundos, alguns minutos, algumas horas) em que vocês não entendem o que aconteceu:

é um processo de Deslocalização.

***

Pergunta: é normal ter um mental ativo quando ele não estava mais? Como fazer?

Viver o que é vivenciado e não se projetar como um espectador do que é vivenciado.
Ser, plenamente, a experiência.

Não buscar compreendê-la.
Mas vivê-la.

A compreensão vem depois.
Mas não na época da experiência, é claro.

Porque, se vocês caminham para compreender, no momento em que vocês vivem a experiência, o que
acontece?

A experiência cessa, é claro, já que o que quer compreender é o mental.
Por outro lado, se vocês vivem a experiência e se vocês a deixam acontecer, qualquer que seja, nada os

impede, depois, de atuar com sua bicicleta (ndr: o mental).
Mas não andem de bicicleta quando vocês vivem alguma coisa assim.

***

Pergunta: por que viver as Vibrações, mas sem contato com a multidimensionalidade?

Há processos Vibratórios.
Depois, vocês irão se perguntar: “mas por que eu vivo isso?”.

Há um apego para viver alguma coisa.
Se vocês estão no Abandono à Luz, vocês vivem o processo.

Vocês vivem a experiência.
Vocês saem da localização da pessoa e, aí, vocês reencontram o que há para reencontrar.

Mas, se, no momento em que vocês vivem isso, vocês retesam a atenção dizendo-se: “onde está? onde
está?”, e: “porque eu nada vejo?”, evidentemente, isso de nada serve.

Lembrem-se de que, como vocês sabem, mesmo nos momentos de Alinhamento mais intenso, às vezes,
vocês partem.



Às vezes, vocês estão Deslocalizados.
Ou, às vezes, vocês aí permanecem.

Vocês têm o corpo que está completamente adormecido e vocês constatam que, qualquer que seja o estado
de Alegria ou de Fogo do Coração, vocês chegam a emitir pensamentos ou a ter uma interrogação mental

(como é o caso, aí).
O que isso quer dizer?

Significa que vocês estão, ainda, apesar do que é vivenciado, na interrogação ou na necessidade de
compreender.

A necessidade de compreender não é a experiência.
Ela pode ser manifestada depois, mas não durante “Eu sou Um”, “Eu sou o Si”, “Eu não sou este corpo”.

***

Pergunta: sentir carícias no alto da cabeça é um contato com Seres de Luz?

Nem sempre.
Isso podem ser contatos, efetivamente.

Mas lembrem-se: são áreas como as orelhas.
É o mesmo processo.

A impressão de afagar, de acariciar, é o Reencontro da Luz com este corpo.
É a conscientização deste Reencontro.

É a Obra no Branco.
É a Luz Branca que deve transmutar a totalidade das células (como dizia SRI AUROBINDO, durante a sua vida).

É o Supramental.
É a ação do Supramental, em vocês.

Todas as questões que vocês colocaram correspondem a isso, sem qualquer exceção.
Não há questão que saiu disso.

Mas isso está muito bem.

***

Pergunta: poderia resumir o que denominamos as diferentes “Obras”: a Obra no Vermelho, a Obra
no Branco, a Obra no Amarelo, a Obra do Preto, ...?

Isso seria muito, muito longo.
Eu penso que o Arcanjo JOFIEL, antes das Núpcias Celestes, exprimiu, perfeitamente, isso.

Vocês estão prestes a viver a Obra no Branco.
Portanto, de nada serve incliná-los às Obras que já passaram.

Vivam a Obra no Branco.

***

Pergunta: há um sentido sagrado nas grandes festas religiosas como Natal [“Noël”]?

Primeiramente, Natal [“Noël”] não é uma festa sagrada.
É uma festa satânica, na totalidade: “NO EL”: eu já expliquei (*).

O Natal está diretamente associado às festas pagãs que são festas de adoração a Yahvé (ou a Ya, ou a
Yaldébaoth, aos Arcontes).

Não é, certamente, a festa do nascimento de CRISTO.
Portanto, não é uma festa sagrada.

Eu iria mesmo mais longe.
Toda comemoração, qualquer que seja, mesmo um acontecimento feliz, o mais feliz da sua vida, vocês têm

desejo de vivê-lo.
Portanto, vocês o comemoram.

Mas, comemorar, é recorrer ao passado.
Isso os afasta do presente, qualquer que seja esta comemoração.

E isso os afasta da Deslocalização e isso os afasta do Estado de Ser porque vocês mantêm o confinamento.



Na comemoração, do aniversário ou da morte, é a mesma coisa: vocês mantêm o apego.
Vocês se aprisionam ainda mais.

O que vocês têm de comemorar é a Vida, a Luz e o Amor.
E, isso, é a cada sopro.

Isso é tudo.

***

Pergunta: ao que corresponde, durante Comunhões, a sensação de Vibrações leves e finas em todo
o corpo e até cerca de 50 cm ao redor do corpo?

Obra no Branco.
Uma Deslocalização.

Consciência Unificada.

***

Pergunta: como uma pessoa que, hoje, sente que está perto da sua Passagem, pode se preparar, da
melhor forma, para essa Passagem?

Então, aí, a resposta está dada: se esta pessoa sente que ela está pronta, ela não tem que se preparar já que
ela está pronta.

Não pode haver melhor preparação do que se sentir pronta.
É preciso provar cada minuto da Vida.

Eu não falo da vida deste corpo, desta pessoa.
Mas da Vida: a Essência da Vida, a Luz e o Amor.

Isso é tudo.
Não há outra preparação.

Estar plenamente consciente e estar plenamente no seu Presente, na totalidade, mais do que nunca.

***

Pergunta: as últimas Chaves Metatrônicas serão reveladas antes ou depois do choque coletivo da
humanidade?

Depois.
Elas serão reveladas àqueles que terão utilidade.

As 5 Chaves (primeiras) Metatrônicas (OD – ER – IM – IS – AL) são a restituição da integridade do DNA do ser
humano.

É a possibilidade (que foi enunciada) de reviver a Multidimensionalidade.
É o que vocês vivem agora.

As outras Chaves (as 7 últimas Chaves) são as ferramentas Vibratórias que lhes permitem, não fazerem a
experiência do Estado de Ser ou da Deslocalização, mas ficarem deslocalizados, permanentemente.

***

Nós não temos mais perguntas.

***

Então, eu poderei, agora, dar-lhes alguns elementos, eminentemente práticos, em relação, justamente, a esta
Deslocalização e ao acesso à Consciência Multidimensional.

Vocês se lembram, na ordem, vocês tiveram: as Núpcias Celestes, as 7 Etapas, as Passagens da garganta.
E, antes disso, vocês tiveram: as Chaves Metatrônicas, a revelação das 12 Estrelas, dos 12 pontos de

Vibração da Coroa Radiante da cabeça.
Em seguida, a Coroa Radiante do Coração.



Depois, isso foi, o Desdobramento da Luz ao longo de algumas Trilhas de Luz.
Nós lhes demos as Trilhas.

A Luz se revela a partir do peito, mas também, a partir da cabeça.
Ou seja, existem Trilhas, de algum modo, entre a cabeça e o Coração, entre a cabeça e o corpo.

Naturalmente, eu não vou falar sobre isso porque isso de nada serve sobrecarregar (ndr: vocês encontram
todas essas abordagens nas colunas “mensagens a ler” e “protocolos a praticar”) (**).

***

Mas nós iremos nos servir do seu corpo, que é o Templo, como nós o dissemos no início.
Vocês repararam que, durante os Alinhamentos, a sua cabeça, muitas vezes, tende a ir para um lado ou para o

outro.
Existem, então, posições, ou movimentos, da cabeça, que vão favorecer o Desdobramento da Luz (um

pouquinho como as Trilhas que nós demos e os cristais que lhes foram comunicados).
Vocês poderão favorecer, não mais o Desdobramento da Luz, mas o Desdobramento da sua

Multidimensionalidade.
Ou seja, a possibilidade de viver a Deslocalização da Consciência: ou pelo acesso ao Estado de Ser (no Sol),
ou exprimindo a sua Multidimensionalidade no conjunto deste mundo, além da Comunhão, além da Fusão e da

Dissolução.
Isso faz parte, aliás, do que foi comunicado, desde algum tempo, perto de dois anos, por SRI AUROBINDO,
sobre o que ele nomeou, ele mesmo, as “Posturas de Integração” (ndr: postura pessoal comunicada por SRI
AUROBINDO no contexto das decodificações Corpo / Espírito que vocês encontrarão os detalhes na coluna

“acompanhamento”).
O que é uma “Postura de Integração"?

É o que vai encontrar as linhas de menor resistência para a penetração da Luz no Templo e na Consciência, é
claro.

Entre os elementos (eu não falarei sobre as posições das mãos), há alguma coisa de importante: a respiração.
Isso já foi dado há 4 anos (há 3 anos e meio) pelo Mestre RAM.

Eu não voltarei sobre isso (ndr: “A respiração do Coração”, desenvolvido na coluna “protocolos a praticar”, em
28 de março de 2010) (***).

***

Mas, vocês têm alguma coisa de fundamental, hoje (e nós não comunicamos, de maneira geral, antes, porque
isso pode ser feito desde que MARIA faça suas 5 Intervenções, nesse momento mesmo): conforme a posição

da sua cabeça.
Digamos que há 5 posições da cabeça.

Há uma posição que vamos chamar de “indiferente”: a cabeça está orientada sobre o eixo do corpo (ela não se
mexe, ela está no centro).

Vocês têm, em seguida: uma posição da cabeça para a frente, uma posição da cabeça para trás (flexão /
extensão), uma posição lateral esquerda e uma posição lateral direita (ou seja, inflexão lateral esquerda e

inflexão lateral direita) (ndr: flexão = para a frente / extensão = para trás / flexão lateral = a cabeça pende de
lado, como colocada sobre o ombro).

***

Quando vocês movem a cabeça (quando vocês flexionam a cabeça, quando vocês colocam a cabeça em
extensão), vocês, talvez, tenham constatado que há zonas do peito que se ativam e isso é perfeitamente lógico.
Por exemplo: se vocês colocarem a cabeça em extensão, vocês farão ressoar os pontos OD e o ponto ER do

peito.
Vocês colocarão, em ressonância, esta parte da Lemniscata Sagrada.

Portanto, vocês colocarão em ressonância a parte anterior.
Agora, se vocês colocarem a cabeça em flexão, o que acontece?

Vocês revelam, na parte de trás da cabeça, o Triângulo da Terra e vocês ativam a coluna Vertebral,
a Kundalini e, sobretudo, a zona do ponto KI-RIS-TI.

Se vocês colocarem a cabeça em inflexão lateral esquerda, vocês farão ressoar a Porta do peito (denominada
AL) e irão favorecer o Desdobramento da Luz sobre esse ponto.

Se vocês colocarem a cabeça em inflexão lateral direita, vocês irão favorecer a expressão do Espírito, ou seja,
vocês irão revelar (inclinando o Triângulo da Água, situado do lado direito) o lado esquerdo, ou seja, o Triângulo

do Ar.



E, ao mesmo tempo, o Triângulo do Ar da cabeça.
E, ao mesmo tempo, sobretudo, o ponto da Porta UNIDADE.

Tudo isso é lógico.
Portanto, segundo as posições da cabeça que vocês irão adotar durante os seus Alinhamentos, se vocês

tiverem com os olhos fechados, com a boca entreaberta, vocês irão fazer o quê?
Vocês irão favorecer, em vocês, a Obra no Branco.

Vocês irão realizar esta alquimia do Fogo do Coração.

***

A posição indiferente e neutra, ela trabalha sobre ER / ER.
Mas, agora, vocês têm, às vezes, a necessidade de trabalhar sobre a Porta OD ou sobre a Porta KI-RIS-TI.

E, espontaneamente, vocês observam que a cabeça pode se colocar em uma determinada posição (durante
os seus Alinhamentos como fora deles).

E, em seguida, vocês têm o quê?
Uma vez que vocês tiverem colocado a cabeça em uma das posições (ou nas 4 posições), vocês poderão

fazer movimentos.
Os movimentos da cabeça foram descritos em muitos yogas.

Vocês têm alguns médiuns (desde já várias dezenas de anos) que receberam os meios de liberar a Passagem
posterior da cabeça.

Não mais da garganta, para a frente, mas a Passagem das 7 vértebras cervicais que consiste em traçar, com a
cabeça, uma Lemniscata cujo ponto de cruzamento da Lemniscata (do “8”, símbolo do infinito) seria o ponto

central da cabeça.
E vocês acionam círculos: vocês desenham um “8”, no plano, com sua cabeça, cujo pivô é, naturalmente, a

garganta.
Vocês irão, naquele momento, criar um Desdobramento da Luz, de maneira muito mais intensa do que com as
Trilhas ou com os cristais (ou com o que foi dado, neste verão (inverno, no hemisfério sul), por UM AMIGO, por

outros Intervenientes).

***

Vocês irão, então, trabalhar sobre vocês mesmos.
Vocês irão, desta maneira, favorecer a Obra no Branco, em vocês.

Vocês irão favorecer a sua Deslocalização.
Eis o sentido de uma das partes do que foi dado nas Posturas de Integração, por SRI AUROBINDO, durante

as decodificações.
Retenham, simplesmente, isso: para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita.

E, em seguida, a Lemniscata com a cabeça.
Se vocês fizerem isso, vocês irão favorecer a Vibração, mas, também, a Deslocalização da Consciência.

Existe, ao nível do pescoço, uma zona de Passagem (em particular, na região posterior).
Na parte da frente do pescoço, é o quê?

É o ar que passa.
São as emoções.

É a palavra.
É o Verbo.
É o sopro.

O que acontece, ao nível da parte de trás, durante os movimentos da cabeça?
É a Terra, ou seja, é o Sangue da Terra, o próprio corpo.

A Luz, naquele momento, transmuta, na totalidade, o corpo e lhes permite viver a Deslocalização, ou seja, de
algum modo, a desidentificação, consciente, do seu corpo.

Tentem.
Façam a experiência.

Eu não posso dizer-lhes melhor, hoje.

***

Eis o que eu tinha para comunicar a vocês, principalmente no período em que MARIA intervém, neste período



de 5 semanas.
Nós estamos no meio, muito exatamente, hoje, dessas 5 semanas.

Este trabalho do corpo é, também, um yoga, se quisermos: isso não é nem o Yoga da Unidade, nem o Yoga da
Verdade, nem tudo o que lhes deu UM AMIGO, mas é, simplesmente, a maneira que esse corpo tem para

manifestar a Deslocalização da sua Consciência.
Porque vocês irão destrancar (fazendo como eu disse) as Portas: ao mesmo tempo as Portas OD, as Portas

ER, a Porta KI-RIS-TI, a Porta UNIDADE e a Porta AL.
Eis o que eu tinha para transmitir a vocês.

Será que está claro?
Não vale a pena provocar torcicolos, hein.

Um movimento leve.
Vocês não são obrigados a fazer grandes “8”, tampouco.

É a intenção que conta.
Vocês fazem esses “8” com a cabeça, mesmo se a reprodução não for perfeita, e vocês irão constatar,

naquele momento, a amplificação colossal das Vibrações de OD, de ER, da UNIDADE, de AL do peito e de KI-
RIS-TI, de maneira sincrônica (ndr: vocês encontrarão uma apresentação desta prática na coluna “protocolos a

praticar”) (****).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito por todas as perguntas muito inteligentes.
E vocês viram, eu lhes tinha dito, antes, que todas as perguntas iriam ao mesmo sentido.

E porque isso é normal.
São as interrogações que vocês têm, nesse momento.

As respostas, eu dei a vocês.
Mas, a mais bela das respostas, foi o que eu lhes disse no final (ndr: a prática dos movimentos da cabeça).

Vocês vão entender muito rapidamente.
E, talvez, eu voltarei, antes do final das intervenções de MARIA, para tagarelar um pouco com vocês, se vocês

bem o quiserem, sempre.
Nesse meio tempo, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e, sobretudo, eu lhes digo:

“ótima Deslocalização”.
Até muito breve.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/o-m-aivanhov-27-de-dezembro-de-2011.html

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

NDR: a última parte desta intervenção, sobre as posturas, está resumida, com esquemas, na coluna
“protocolos a praticar / Deslocalização da Consciência” (****).

***

(*) – ‘Festejos Natalinos’ – OMRAAM (Aïvanhov)
http://www.portaldosanjos.net/2013/11/revelacoes-festejos-natalinos.html 

*

(**) – ‘Mensagens e Protocolos’
http://www.portaldosanjos.net/p/mensagens-separadas-por-interveniente.html 

http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/o-m-aivanhov-27-de-dezembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html
http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/11/revelacoes-festejos-natalinos.html


(***) – Mestre RAM (28.03.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/ram-28-de-marco-de-2010-autres.html

*

(****) – ‘Deslocalização da Consciência’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/protocolo-deslocalizacao-da-consciencia.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article7c37.html

27 de dezembro de 2011 – 2ª. Parte
(Publicado em 28 de dezembro de 2011)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/protocolo-deslocalizacao-da-consciencia.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article7c37.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/ram-28-de-marco-de-2010-autres.html


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-T1HBVWbw-uY/TyiSNUSHt0I/AAAAAAAAANk/_NU_sQRuSqE/s1600/000omraam126030.01.2012.JPG


***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E, isso, vocês sabem.

***

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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



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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

estar viva.
O que significa estar vivo?

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

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

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

nada.
Há outros que podem fazer ainda mais coisas.

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

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

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

***

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

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

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



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

Coração.
Tudo isso vocês sabem.

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

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

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

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

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

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

Isso se denomina a Liberdade.

***

Vocês estão sozinhos frente a vocês mesmos.
Sem nada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

Na Presença.



***

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nem mesmo vocês próprios na Consciência.
Mas no Absoluto.

***

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



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

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

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

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

grande frio.
Tudo isso vocês sabem.

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

E é assim.
A Vida é.

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

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

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

Não há alternativa.



***

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

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

O alvorecer se impõe.
Vocês escutam os sons.

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/02/o-m-aivanhov-30-de-janeiro-de-2012.html 
************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://porataldosanjos.ning.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ele é Transparente.
Ele é Luz.

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

Estado de Ser.

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

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

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

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

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

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

É uma abnegação total.
Do quê?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***



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

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

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

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

vai acontecer?
Você vai fazer como MA ANANDA MOYI.

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

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

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

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

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

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

aquilo.
Tornem-se a Luz, na totalidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agora, é mais isso.
É a Passagem.

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

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

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

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

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

E, alegrem-se.



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

a grelha do planeta.
Alegrem-se.

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

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

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

dúvida.
Sempre.

***

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

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

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

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

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

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

Mas não é uma frase.
É uma vivência.

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

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

A vida É.
Portanto, nada há a salvar.

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

agradável.
Obviamente que isso ocorre.

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

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

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

É o princípio do Abandono tal como o exprimiu ANAEL.

***

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Não julguem ninguém.
Sejam a Presença.

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

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



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

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

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

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

Porque isso não existe mais.
Real e concretamente.

Isso não é uma negação.
É a última fase.

É a aceitação total.

***

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

mais existe.
Vocês não estão mais aí.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

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

Permaneçam Simples.
A Chave da Presença é a Simplicidade.

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

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

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

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

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

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

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

***

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

*

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

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


*

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

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

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

autresdimens

***

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

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

***

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

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

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


- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_OMA.mp3

 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e de encontrar, ainda uma vez,
novas pessoas que vêm escutar e Vibrar conosco.

Vocês sabem, o Arcanjo ANAEL, eu mesmo, nós lhes dizemos, já desde algum tempo, não é, que Tudo está
consumado.

E, é claro, tudo acontece no Interior de vocês porque muitos de vocês, mesmo se o seu cérebro expressar
isso como um sonho, vocês começam a viver coisas bem além das Vibrações.

E o que está bem além das Vibrações é, antes de tudo, o que nós dissemos durante as cinco intervenções de
MARIA referentes à deslocalização da Consciência.

E como talvez vocês tenham notado, também, um fortalecimento, para aqueles que vivem isso, de suas
Vibrações e dos seus estados modificados de Consciência, desde a adição, em suas estruturas, do Manto

Azul da Graça.
Então, caros amigos, queridos Irmãos, queridas Irmãs, eu estou, agora, à sua escuta e eu irei desenvolver, se

vocês quiserem, em relação às suas questões, uma série de elementos.
Então eu lhes dou a palavra e eu estou aberto ao seu questionamento.

***

Pergunta: a impressão de viver um terremoto no nosso interior, faz parte dos processos em
andamento?

Então, aí, cara amiga, é estritamente normal.
Naturalmente, não me pergunte, se vocês não viverem esse terremoto, será que isso é normal?

Porque ali tem toda uma gama de percepções Interiores, nesse momento, que refletem (se vocês quiserem,
desde a aquisição do Manto da Graça) uma preparação, de algum modo, para tornar-se a Borboleta.

Ou seja, que alguns de vocês (ou até mesmo muitos de vocês, segundo o seu encaminhamento em meio à
Luz) vivem esta sensação de ruptura Interior dos diferentes envelopes.

Então, o que se rompe?
Assim como os envelopes isolantes deste Sistema Solar, sobre os quais eu lhes falei há vários anos, são

rasgados, na totalidade, do mesmo modo, tudo o que constituía o que os nossos amigos orientais chamavam
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de corpos ilusórios (ou seja, o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e, agora, o corpo
causal) está prestes a se romper.

Para deixar nascer o quê?
A Borboleta.

Então, para alguns, esse rompimento é, efetivamente, um terremoto Interior.
A palavra foi bem encontrada.

A expressão é adequada, porque as suas próprias zonas de apego são essas zonas de terremoto: então, se
vocês estiverem apegados ao seu corpo físico, o corpo físico vai se romper de diferentes modos.

Se vocês estiverem apegados aos seus pensamentos, são os seus pensamentos que vão se rasgar e que vão
tremer, porque o Manto Azul da Graça tem uma função muito específica, e as consequências são a

possibilidade (com toda consciência, mesmo da personalidade) de sentir que há alguma coisa prestes a
acontecer.

Isso é o mínimo que podemos dizer, não é?

***

Pergunta: como conciliar essas evoluções e o fato de continuar a cuidar do corpo?

Mas cara amiga, eu creio que o Arcanjo ANAEL, há muito poucos dias, respondeu-lhes mais ou menos a
mesma coisa que eu vou responder: quando a Luz chamar você, no momento em que você for morrer, será

que você ainda vai querer se levantar para ir trabalhar, para fazer isso ou aquilo?
Certamente, isso não é uma morte (no sentido habitual das diferentes encarnações) já que é um Renascimento,

uma Ressurreição, e isso acontece nesse momento.
Portanto, se a Luz estiver prestes a rasgar os seus diferentes envelopes para fazê-la nascer como Borboleta,

será que a personalidade vai querer, a todo custo, se levantar para ir, por exemplo, continuar tal atividade?
É preciso, agora, parar.

Onde vocês estão?
Vocês estão no ego, na personalidade, em seus apegos, ou vocês estão, conscientemente, no que vocês São,

desde toda a Eternidade?
Ou seja, como disse o Arcanjo ANAEL, aonde vocês querem ir?

Para o efêmero ou para o Eterno?
Vocês são o efêmero ou vocês são a Eternidade?

Não é mais questão de dizer: “sim, mas”.
Não é mais o momento de dizer: “sim, mas eu tenho obrigações”, “sim, mas eu devo ir tomar banho”, “sim, mas

eu devo continuar tal atividade”.
Cada vez mais, se a Luz os chamar (de maneira, por vezes, extremamente violenta, e isso vai ser todo dia,

cada vez mais forte), o que vocês irão responder à Luz?: “não, não, volte amanhã, eu tenho algo a fazer hoje,
eu vou ao cinema, eu tenho cursos para fazer”.

Reflitam por dois minutos: será que vocês querem viver a Eternidade ou será que vocês querem manter o
efêmero?

Para alguns, é claro, não há ainda este Apelo da Luz.
Então, aí tampouco, não se coloquem a questão.

Se vocês têm que realizar algumas atividades, sejam elas quais forem, significa que, no momento, vocês não
são referidos por este Apelo.

O Apelo da Luz, nós lhes dissemos, é, atualmente, ou extremamente poderoso, ou extremamente intenso.
E, para outros, vocês têm, no momento, que continuar o que vocês estão em via de fazer.

Pode ser que, para alguns de vocês, o Serviço da Luz seja continuar a trabalhar nesta Dimensão, ou seja, no
efêmero, por uma razão ou por outra.

Simplesmente, se vocês tremerem Interiormente, se à noite vocês partirem no Sol, com outros seres, se vocês
encontrarem a Luz, vocês não irão dizer à Luz: “retorne amanhã”.

É preciso ser lógico.
Quem faz a pergunta?

Sempre o mesmo: a personalidade.
Lembrem-se do ‘choque da humanidade’: ele está chegando.

Ele é extremamente iminente, no nível coletivo.
Mas vocês o vivem, também, no nível individual, para aqueles que vivem isso.

Agora, quando vocês viverem esse ‘choque’, lembrem-se, há sempre alguns estados: primeiramente
a negação, é como antigamente quando vocês morriam, em uma vida anterior, era sempre: “isso não é

verdade, eu não terminei de viver, eu ainda tenho muitas coisas para fazer, eu tenho medo de partir”.
Obviamente, a personalidade, ela tem horror da Eternidade.



Por quê?
Porque a Eternidade firma o fim do efêmero.

Portanto, se houver medo, se houver resistências à Luz (eu não falo mais das zonas de sombra, como eu disse
durante anos, no nível do que vocês não queriam ver), mas, o que vocês querem fazer com a Luz?

Vocês querem se tornar esta Luz ou vocês querem manter a personalidade?
É agora, mais do que nunca, que vai se esclarecer, em vocês (e, em todo caso, para aqueles de vocês que

receberam ou que recebem o Apelo da Luz): vocês querem ser a Luz ou vocês querem continuar nesta
pequena pessoa desconfortável, confinada, com os limites que estão associados a esse próprio corpo, à sua

própria encarnação?
Vocês querem permanecer limitados ou vocês querem ser ilimitados?

Então, é claro, há quem diga prontamente: “eu quero ser ilimitado”, e na hora em que o Ilimitado chega, o que
acontece?

Evidentemente, a personalidade fica aterrorizada.
Isso é o ‘choque da humanidade’, mas é, também, o ‘choque’ da personalidade, e, isso, é preciso vivê-lo.

Isso está além mesmo da 'noite escura da alma', porque é o momento em que vocês descobrem que além da
Vibração, vocês são uma Consciência e uma Consciência pura que nada tem a ver com este corpo, que nada

tem a ver com esses diferentes envelopes de ilusão que os fizeram crer que vocês são eternos.
O que é eterno não é efêmero, não é?

E até que se prove o contrário, esse corpo no qual vocês estão, ele é efêmero.
É um Templo, mas o Templo nada é sem o que está dentro, lembrem-se disso.

Ora, vocês são o que está dentro, vocês não são este corpo.
Vocês não são isso.

Vocês são tudo exceto o que vocês creem, como diriam nossos amigos orientais.
É tempo, agora, de perceber isso.

Portanto, vocês não podem mais pretender a Luz e Ser a Luz, enquanto resistente à Luz, se a Luz os chamar
nesse momento.

Quer seja pela Vibração, quer seja pelo Canal Mariano, quer seja pelo Manto Azul da Graça, quer seja pela
Dissolução, quer seja pela Comunhão, pela Fusão e pelo acesso da Consciência à Eternidade.

O que vocês querem ser?
Portanto, é preciso ser lógico em alguma parte.

Se vocês reclamarem para a Luz, é a sua Liberdade, mas vocês não podem ter passado anos querendo viver a
Luz e, no momento em que a Luz chega, dizer: “um minuto, por favor, eu não terminei”.

Vocês não terminaram o quê?
Deem-se conta: as Vibrações, nós lhes dissemos, são a Consciência.
Mas chega um momento em que a Consciência não é mais a Vibração.

É o momento específico em que a lagarta se torna Borboleta.
E vocês têm a oportunidade, entre vocês, alguns, aqui e em outros lugares, por toda parte sobre a Terra, de

ser, ao mesmo tempo, lagarta e Borboleta.
Mas vocês não podem rejeitar a Borboleta.

Sem isso, o que isso significa?
Coloquem-se a questão.

O que chega não é um jogo, o que chega não é um esquadrinhamento da Luz ou uma melhoria de alguma
coisa neste corpo.

O que chega é a Eternidade, o fim do efêmero, o fim de todos os limites.
Nós lhes dissemos há anos.

Vocês estão Liberados, como dizia IRMÃO K: “Liberdade e Autonomia”.
Mas, também, como disse ANAEL: “Responsabilidade”.

Mas qual é a sua responsabilidade?
Será que ela é social, moral, afetiva, ligada a este corpo, ou será que ela é no sentido da Luz que vocês São?

Não há outra possibilidade.
Agora, é o ego que acredita, através do que vocês denominam New Age (Nova Era), que a Terra iria se tornar
um paraíso e que a sua personalidade seria rodeada de Luz, com matização, e que tudo iria ser perfeito sobre

este mundo.
Nós jamais lhes escondemos a Verdade, contrariamente a certos ensinamentos.

Nós sempre lhes dissemos que haveria uma Grelha Planetária, que haveria uma transformação total da
humanidade, como disse SRI AUROBINDO durante a sua vida.

Mesmo, é claro, o cérebro sempre interpretando e dizendo: “oh, a Luz está chegando, mas são as condições
de vida que vão se transformar”.

Isso não acontece assim.
Isso é o que desejaria a personalidade, o que desejaria o ego.



Mas, vocês acreditam que a Luz tem algo a ver com o ego, já que é uma ilusão?
É preciso, dito em outras palavras, reconhecerem a Ilusão.

É a isso que levou, como dizia RAMATAN, à frase: “Eu Sou” e, em seguida, ao que lhes foi dado: “Eu Sou UM”.
Quando vocês são UM, será que vocês podem ser este limite?

Quer dizer, este corpo?
Este ego que pensa que vai para a Luz?

O ego jamais vai para a Luz.
A personalidade, tampouco.

Vocês veem onde está o problema, aí?
E, isso, vocês estão prestes a descobrir, para aqueles que ainda não vivenciaram o acesso ao Estado de Ser

ou à Deslocalização.
Vocês estão além da Comunhão, mas, isso, nós lhes dissemos.

Vocês estão, agora, em via, para alguns, de experimentar.
Então, eu vejo outros que, como eles nada vivem, começam a roer seus freios e eles dizem: “eu, eu estou

atrasado”.
Voltaremos a falar disso quando a Luz vier bater à sua porta.

O que dizia CRISTO?
ANAEL lhes disse, há poucos dias: “deixe os mortos enterrarem os mortos”.

Mas quem está morto?
Quem é mortal?

Quem é mortal na Presença que vocês são, aqui?
Não é mais tempo, agora, de ser ambíguo.

Não é mais tempo de se colocar questões sobre a reencarnação, sobre o que vocês irão se tornar, o que vai
se tornar sua vida, seus filhos, seus pais.

Chegou o tempo de Ser.
E Ser Ilimitado é Ser Livre, é Ser Autônomo e é, sobretudo, Ser Responsável.

Mas, mais uma vez, não se preocupem porque o que vocês vivem (tudo isso, aqui, neste corpo) é uma ilusão.
Vocês são muito além de tudo isso.

É isso que está em via de se conscientizar na sua consciência limitada.
Então, por exemplo, há seres, nesse momento, seres despertos que são chamados para fora deste corpo, ou

seja, para passar pela morte deste corpo, para funções específicas.
E o que dizem, todas essas pessoas? (e, no entanto, eles estão despertos): “ah, não, não, eu não quero partir”.

Mas é claro que eles não querem partir.
Há alguns seres, mesmo entre os Anciãos, que, além das experiências da Consciência, foram, na totalidade,

seres que eu chamaria, por exemplo, de totalmente realizados, porque eles destruíram todas as camadas
ilusórias (por exemplo, UM AMIGO).

Eu não vou citar nomes, porque eu iria apanhar lá, na volta.
Mas é preciso bem compreender: qual é a testemunha absoluta do seu estado de Ser?

Ou a Consciência tem acesso ao Corpo de Estado de Ser, ou a Consciência é capaz de se Deslocalizar, mas,
sobretudo, a testemunha é a Alegria Interior.

Quando eu digo a Alegria Interior, não é para confundir com a exaltação e o humor, isso estritamente nada tem
a ver.

Porque vocês podem, por exemplo, viver um grande ódio, nesse corpo ilusório, mas vocês sabem que ele é
ilusório, porque no Interior há sempre esta Alegria, o que os nossos amigos orientais denominam Sat Chit

Ananda, ou seja, o Samadhi e o que está além do Samadhi.
Vocês podem até mesmo se divertir na Dualidade.

Por quê?
Porque vocês vivem a Unidade em outros momentos.

Portanto, aí, é um jogo de vai e vem.
Nem todo mundo é como MA ANANDA MOYI, durante a vida, para entrar em Samadhi à vontade.

Do mesmo modo, há alguns de vocês que são levados a cessar (e, sobretudo, nos próximos dias) qualquer
atividade exterior.

Outros devem continuar, porque cada ser é diferente nisso que está chegando, nesse processo.
Mas, se a Luz provocar um terremoto Interior, se a Luz colocá-los em uma cadeira 24 horas por dia, o que

vocês irão fazer?
Se a Luz decidiu, nisso que vocês São, no Ilimitado, que esse corpo deve desaparecer.

Se vocês reclamarem, isso quer dizer o quê?
O que se expressa?

O Ilimitado ou o limitado?



É preciso ser, ainda uma vez, lógico.
É como para o princípio de Abandono à Luz.

Durante anos o Arcanjo ANAEL lhes falou sobre isso.
Então, há quem tenha compreendido que era preciso abandonar o trabalho, a família, os filhos.

Vocês nada compreenderam.
O Abandono à Luz é o Abandono da personalidade para o Estado de Ser.

O limitado cede o lugar ao Ilimitado.
A sombra cede o lugar à Luz.

Agora, nesta etapa que foi qualificada de última e final por MARIA (porque ela o é), o que vocês querem Ser?
Grande crise de angústia metafísica.

Por sinal, mesmo, é como, como se chama, o Senhor Jourdan que fazia prosa sem saber disso.
Eu vou tomar um exemplo.

Vocês irão se deslocalizar à noite.
De manhã, vocês irão despertar e vocês irão dizer: “ei, eu sonhei; mas é engraçado porque esse sonho, ele foi

muito intenso; eu estava realmente vivendo nesse sonho”.
E depois o seu cérebro vai, por exemplo, transformar uma vivência, vocês irão dizer, por exemplo: “ei, eu saí

de barco; ei, eu fui de um ponto a outro”.
Não, vocês viajaram, mas como vocês ainda têm um cérebro, ele vai buscar traduzir, na consciência limitada, o

que era ilimitado.
Mas vocês irão se tornar cada vez mais lúcidos sobre esses processos, em todo caso para aqueles que os

vivem.
Mas, lembrem-se: o marcador do Ilimitado é a Alegria.

E a Alegria, mais uma vez, nada tem a ver com fazer brincadeiras ou se divertir.
Estar na Alegria não é uma questão de circunstância externa, é uma circunstância Interior, é o Despertar do Si.
É sentir e viver, além deste corpo, enquanto estando no corpo, além das emoções, além do mental, além dos

apegos, além do social.
Viver este Ilimitado.

E isso dispara o quê?
Um sorriso Interior.

Porque, naquele momento, mesmo se vocês estiverem com raiva (porque alguma coisa da vida ordinária os
incomoda), vocês estão perfeitamente lúcidos de que vocês são muito além de tudo isso.

Quando eu digo além, não é um desdém, não é uma rejeição das leis da encarnação: é que vocês, em
Verdade, transcenderam essas leis da encarnação, porque a sua Consciência não é mais a mesma.

Então, vocês tomam consciência, se pudermos dizer, de que a sua Consciência não é mais a mesma, de modo
mais ou menos rápido, com uma negação mais ou menos rápida, com uma ‘noite escura da alma’ mais ou

menos evidente, com uma Alegria que é mais ou menos evidente.
Mas tudo isso faz parte do terremoto.
É um abalo da consciência limitada.

***

Pergunta: você que é um grande Mestre...

Mas todos vocês são Mestres, é que vocês ainda têm uma crença na ilusão de que vocês não são nada de
tudo isso.

A Luz, ela sempre esteve aí.
Enquanto o ego acreditar que há algo a buscar, vocês fazem uma diferença entre vocês e eu.
Quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão no Interior de vocês, essa é a estrita Verdade.

Simplesmente, para isso, é preciso mudar os óculos, é preciso retirar os óculos.
Não é preciso ver com o olhar da personalidade.

Mas hoje, a Luz, e a descida da Luz, é tão consistente que se vocês pararem de se projetar no exterior, na
personalidade, todos vocês são Mestres.

Não há hierarquia.
Não há diferença de valor.

Há, simplesmente, seres que realizam o que eles são, e outros, não.
E não há caminho a percorrer, agora.

O caminho, vocês o percorreram, para aqueles de vocês que o seguiram (com as Núpcias Celestes, com as
suas diferentes encarnações).



Mas, isso de que falo, o acesso ao Ilimitado, é apenas uma questão de mudança (é uma expressão) de olhar.
E isso é no Coração, unicamente no Coração.

Será que a questão pode ser encerrada?

***

Pergunta: se você pode se manifestar em diferentes Planos, por que você se expressa através desse
Canal?

Você é capaz de me receber?
O que faz com que um ser seja capaz de receber um Arcanjo?

Coloquem-se a questão.
Há muitos seres, hoje, que pretendem receber entidades, mas quem é que telefona?

Receber a minha Presença é já estar, si mesmo, na Presença.
Vocês não podem receber, Comungar e estar Deslocalizado, se vocês não tiverem acesso ao Estado de Ser.

É impossível.
Enquanto vocês não tiverem lavado as suas Vestimentas ilusórias no Sangue do Cordeiro (ou seja, enquanto

vocês não tiverem penetrado, mística e concretamente, no Sol), vocês não estão Realizados.
É tão simples assim.

Portanto, vocês podem, efetivamente, comunicar-se com diferentes Planos, com desencarnados, com seres
que vão se apresentar a vocês, dizendo-lhes: “é Cristo, é Maria, etc..”.

Mas, se vocês mesmos não tiverem vivenciado o Estado de Ser, isso são apenas Planos intermediários, isso
não é a Verdade.

Mas, na realidade, nesse processo no qual eu estou neste corpo, isso estritamente nada tem a ver com um
processo que vocês chamam de Canalização.

Porque há uma preparação que foi feita e porque, justamente, alguns seres foram capazes, há anos, de viver a
Fusão mística com o Sol, o acesso ao Estado de Ser.

Enquanto não houver acesso ao Sol, enquanto vocês não tiverem atravessado a Porta das Estrelas (que lhes
dá acesso à Multidimensionalidade), o que vocês recebem nada tem a ver com a Luz.

Isso é apenas uma miragem (“miroir aux alouettes”) e um reflexo do astral.
O que não é nem bom nem ruim, é claro, mas é diferente.

***

Pergunta: por que você tem necessidade de se manifestar na encarnação?

Mas eu não me manifesto na encarnação.
Todos aqueles que percebem as Vibrações da minha Presença, ou aquelas de um Arcanjo ou de MARIA ou

outra, sabem pertinentemente que isso não é uma encarnação.
Há outros processos além da Canalização: há o walk-in, por exemplo, a capacidade para trocar o corpo, trocar

a alma.
Se vocês viverem a Deslocalização, o que vai acontecer?

Vocês irão dar-se conta, além dos momentos de Comunhão, de Fusão e mesmo de Dissolução na
Consciência Pura, além de qualquer forma, além de qualquer Dimensão, tornando-se a FONTE, de que vocês
serão capazes de ser a Consciência da folha da grama, mas, também, a Consciência de qualquer ser humano.

Por que, tudo isso, são ilusões.
Portanto, vocês são persuadidos de ser este ego, mas, a um dado momento, no processo de Estado de Ser,

vocês têm a possibilidade de ser não importa qual outro ego.
Vocês não são mais o seu ego, vocês são todos os egos da Terra, mas vocês são, também, a FONTE.

Vocês são, como dizem os orientais, o Absoluto.
E ser o Absoluto ou ser a FONTE, ser Brahman, está muito além de todas as experiências vivenciadas em

meio ao ego, não é?
Isso não tem mais nada a ver.

E, quando vocês vivem isso, não há mais qualquer pergunta, porque não pode ali haver perguntas.
É o mental que faz perguntas.

É o mental que quer compreender.
Mas quando vocês vivem a experiência do Absoluto, mas não pode mais ali haver pergunta, nenhuma pergunta.

É a isso que vocês são chamados, se vocês forem chamados.
A dose de Luz, as Partículas Adamantinas, a irradiação do Ultravioleta, a irradiação do Espírito Santo, atingiram



tal clímax que, agora, vocês têm apenas, como dizem algumas pessoas, que permanecer tranquilos, nada
desejar.

Porque, enquanto vocês desejarem a Luz é o ego que quer a Luz e vocês não estão no Abandono à Luz, vocês
estão em uma manifestação da personalidade.

Vocês não são esta personalidade.
Enquanto vocês acreditarem nisso, a Luz não pode alcançá-los.

Então, vocês irão viver processos Vibratórios, vocês irão viver, efetivamente, a ativação, por exemplo, da Coroa
Radiante da cabeça, vocês irão viver o Despertar da Kundalini, vocês irão viver, às vezes, o Fogo do Coração.

Mas há outra etapa depois.
Nós sempre lhes dissemos.

O Arcanjo MIGUEL, já durante as Núpcias Celestes, na missão de MIGUEL, anunciou-lhes: enquanto vocês
estiverem no questionamento, enquanto vocês estiverem no por que, no como, no o que é, vocês não estão no

Absoluto.
E assim que vocês forem o Absoluto, vocês não têm qualquer pergunta.

Vocês não podem mais exprimir a menor dúvida, nem sobre o seu futuro, nem sobre quem vocês são, nem
sobre o amanhã, nem sobre os filhos, nem sobre o trabalho, nem sobre seja o que for.

Isso é a Alegria.
Aí está o que lhes é prometido nesse momento.

Eu sei que alguns de vocês vivem isso, já que nós os acolhemos no Sol, em nossas Embarcações também.
E aí há, por outro lado, os que são chamados para fora do corpo pelos processos da morte deste corpo, pois

eles têm uma missão em outros lugares.
No Absoluto não há morte.

É a personalidade que morre, mas vocês, vocês não morrem.
Eu já lhes disse, agora, há anos, não são vocês que desaparecem, é o mundo que desaparece.

E isso não era um jogo, é a estrita Verdade.
Mas enquanto vocês estiverem neste mundo, vocês não estão sobre este mundo, vocês estão presos.

Portanto, como lhes disseram os Arcanjos e como fazem o Manto Azul da Graça, a ativação do Antakarana, a
abertura da Porta KI-RIS-TI das costas, esses são os elementos que prefiguram, de algum modo, a Passagem

da Porta Estreita.
E o que é preciso fazer?

Eu responderia: “nada há a fazer”.
Enquanto vocês quiserem fazer, vocês não estão no Ser.

E mesmo ANAEL, eu creio, disse, há alguns dias: nada há a fazer, há apenas que deixar a Luz Ser.
Se vocês quiserem Ser, deixem a Luz Ser e vocês nada podem Fazer para isso, porque é o ego que deseja

Fazer, é sempre a personalidade que crê que ela vai possuir a Luz.
Mas nada há para possuir, no Ser.

***

Pergunta: ao que se deve os movimentos da cabeça quando nos conectamos com a Luz?

É um processo de ajustamento.
O Samadhi é a ausência total de movimento.

O corpo se funde na Luz.
Quando há movimento, há integração, e nesta integração não há Luz, na totalidade.

Do mesmo modo, se, quando vocês viverem esta Luz que chega de uma maneira ou de outra, se vocês
tiverem imagens, com os olhos fechados, isso não é a Luz, é o reflexo da Luz.

Porque a Luz não é uma imagem, a Luz não é uma visão.
Portanto, quando vocês virem ainda uma cor atrás dos seus olhos fechados, isso não é a Luz.

A única maneira de passar do outro lado é deixar a Luz fazer, ou seja, como dizem os orientais, e como eu
disse também durante a minha vida: “é preciso deixar os pensamentos, as imagens, as emoções; vocês não
são essas imagens, vocês não são essas emoções, vocês não são esses pensamentos e vocês não são,

tampouco, este corpo”.
Então, se vocês sentirem o seu corpo se movendo, isso significa que a sua Consciência ainda está no corpo.

É tão simples assim.
Vocês vivem isso, alguns de vocês.

Há partes do seu corpo que desaparece durante os Alinhamentos das 19h00 (hora francesa) ou durante as
suas meditações.

Então, ou vocês sentem os laços nos tornozelos porque vocês ainda são mantidos aqui, ou, então, vocês
sentem a parte superior do corpo que está anestesiada, como inexistente, particularmente o Coração e os



braços.
Vão para o final, deixem isso acontecer.
Vocês não são o que vocês percebem.
E quando é que vocês estão no final?

Quando vocês estão Deslocalizados e quando vocês são capazes de levar, nesta consciência limitada, alguns
fragmentos ou a totalidade das experiências de Deslocalização.

E aí, vocês vivem, realmente, esta Alegria Interior: ainda uma vez, não é a exaltação, não é a vontade de se
comunicar com certa alegria, mas é um estado Interior.

Aí, vocês não estão mais: vocês São o Absoluto.
E realizando o Absoluto, vocês riem de ver ainda o corpo que vocês têm, vocês riem de ver ainda as suas
emoções que poderiam restar ou o seu próprio mental, porque vocês não são, definitivamente, mais isso.

Em resumo, vocês não podem estar presos à sua pequena pessoa e viver a Luz, seja o que for se tornar esta
Lagarta, por ora (quer vocês sejam irremediavelmente uma Borboleta ou quer vocês mantenham ainda a

Lagarta, enquanto sendo a Borboleta).
É uma grande Graça que lhes é concedida.

Lembrem-se: o trabalho de ancoragem da Luz, de ter permitido à Luz se manifestar, terminou, agora.
São vocês que se tornam esta Luz, na totalidade.

Vocês, se vocês quiserem, ancoraram a Luz.
Do mesmo modo, todos vocês, mais ou menos, como vocês dizem, têm uma espécie de encaminhamento

espiritual que os fez passar pela energia, pela compreensão psicológica, pelo acesso às suas vidas passadas,
pelo acesso à compreensão de alguns mecanismos vitais ou espirituais.

Deixem tudo isso de lado, agora.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são “Eu Sou UM”.
Se vocês são UM, vocês não podem ser todo o resto e, ainda menos, esta pequena pessoa.

Aceitem, dito de outra forma, não mais serem limitados.
Mas vocês não podem dizer: “eu quero ser Ilimitado”, por que “eu quero ser Ilimitado” é a personalidade que

exprime isso.
É por isso que eu lhes digo agora: “permaneçam tranquilos”.

Vocês não são nem o que os atravessa, vocês não são as suas atividades, vocês não são os seus
relacionamentos.

Vocês são a Luz e o Absoluto.
Então, vocês estão prontos ou não?

De qualquer modo, vocês vão ver, a cada final de sessão, depois dos dois intervenientes (ndr: as sessões de
canalizações públicas deste dia), vocês terão um espaço particular, não mais de Efusão, mas do Absoluto, eu

diria, por intermédio do Manto Azul da Graça e por intermédio da Irradiação, digamos, do conjunto das Estrelas,
dos Anciãos e dos Arcanjos.

Porque, efetivamente, a Luz, agora, não é mais a Partícula Adamantina que iria se compactar, que vocês iriam
ver, não é mais (como no ano passado) a Fusão dos Éteres, a Luz Azul, como dizia SRI AUROBINDO.

Agora é a Luz Branca que desce em Partículas ou que se apresenta sob a forma de pequenas nuvens, é a
invasão total da Luz neste mundo, ou seja, a Dissolução total da Ilusão.

Então, o ego, em relação a isso, ele tem dois modos de reagir.
Vocês vão ver quão estúpido é o ego, porque ele diz: “que coisa, eu não vi isso”, ou então: “que coisa, eu

estou com medo, eu vou me matar”.
É completamente estúpido, já que, de qualquer modo, o mundo vai desaparecer, mas não vocês.

É isso que vocês não compreenderam, muitos de vocês.
O que desaparece é a Ilusão.

O que é ilusório?
A personalidade, o corpo, as emoções, o mental e o corpo causal.

Vocês não são nada disso.
Então, é claro, até agora, nós chamamos a sua Atenção, durante anos, sobre este corpo, porque a alquimia da

Ascensão, ela acontece neste Templo.
Isso não é uma fuga, é um aquiescer à Luz.

É acolher, como na época, a Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade, para que a alquimia se realize neste
corpo.

Porque, se vocês quiserem fugir deste corpo, é também o ego que quer fugir.
Mas assim que a integração da Luz estiver Realizada, ou em via de Realização, vocês são obrigados a

dissolver até mesmo o Templo que era este corpo.
Já que, quando vocês se tornam Borboleta, vocês veem a Lagarta e vocês estão conscientes de que vocês

não são esta Lagarta.
Mas enquanto vocês não forem a Borboleta, vocês são persuadidos de que há apenas a Lagarta.



E a Lagarta, ela quer se empanturrar de Luz para permanecer Lagarta.
Mas isso não é possível.

***

Pergunta: pode ali haver transtorno se pararmos voluntariamente esses movimentos?

Cara amiga, se você para ou não, é sempre o ego que age.
A Luz cria um ajustamento.

É como quando você quer provar uma roupa muito apertada, por exemplo, uma calça apertada.
Você vai gingar as nádegas para poder colocar as nádegas dentro.

A Luz faz o mesmo.
Então, nem uma coisa nem outra.

Isso significa, simplesmente, que o ajustamento e o acesso ao Ilimitado não foram realizados.
Portanto, se você parar ou se você deixar acontecer, isso estritamente nada muda.

É apenas um apelo para ver que isso não está realizado, mas que está em via de realização.
Eu responderia, aí também: “fique tranquila”.

Não é você que decide.
Enquanto você acreditar que você vai decidir parar o movimento ou produzir o movimento, isso é uma ilusão.

É preciso chamar a atenção para a miragem, também.
Qual é a miragem?

É o que corresponde, palavra por palavra, ao que CRISTO disse a São João, ou seja, a SRI AUROBINDO:
“haverá muitos chamados e poucos eleitos”.

O que é um chamado?
É alguém que recebe a Luz e ele fica tão seduzido pela Luz que se esquece de que ele é Luz.
Então, a Luz permanece no nível do Astral, ou seja, do emocional, ou até mesmo do mental.

E há seres que vão contemplar, eu diria, esta Luz e eles vão ser seduzidos pela Luz, sem poder, na totalidade,
tornar-se esta Luz.

E, naquele momento, eles vão lhes descrever os mecanismos da Transcendência do Si.
Eles vão lhes descrever processos de acesso ao Si, mas eles os descrevem tão bem, com palavras, que eles

saem da própria experiência e eles não são mais o Ilimitado. 
Porque, quando vocês são o Ilimitado, vocês são ao mesmo tempo este corpo ilusório, vocês são todos os
outros corpos ilusórios, vocês são todas as Dimensões ilusórias, elas também, porque, em última análise,

vocês são o Absoluto.
Por exemplo, na Dimensão em que eu estou com meus amigos Melquizedeques, naturalmente que eu tenho

uma forma parecida com aquela que eu tive na encarnação, mas mais jovem, hem, é claro.
Eu rejuvenesci, como, aliás, todos os meus amigos.

Mas além desta forma que nós temos mantido, agora, nós somos também o Absoluto.
Obviamente, o mental não pode compreender, porque ele diz: “se eu sou esta forma, eu não posso ser uma

outra forma”.
Mas, no Absoluto, não há mais mental: vocês são todas as formas já que vocês estão além da forma.

Vocês contêm todas as formas.
Então, é claro, com a educação judaico-cristã, é muito difícil, porque vocês têm que se sentir culpados, há um

Salvador exterior, há a noção de pecado e, também, há esta noção de humildade.
Mas, naturalmente que quando vocês estiverem na humildade, a mais total, da personalidade, o que acontece?

Vocês se tornam o Absoluto nos outros Planos.
Mas vocês são, também, o Absoluto nesta personalidade limitada.

É por isso que CRISTO dizia: “há outros que virão depois de mim e que farão coisas ainda maiores”.
Mas CRISTO também disse: “haverá muitos que virão em meu nome e que farão prodígios em meu nome”.

Mas a Luz, ela não tem necessidade de reivindicar, já que ela é este Absoluto.
Ela não quer fazer prodígios.

O prodígio é o Absoluto, não é o milagre exterior ou projetado neste mundo.

***

Pergunta: podemos ainda ter a sensação de estarmos amarrados pelos tornozelos?



Sim, é claro.
Mesmo os laços tendo sido removidos, há alguns, entre vocês, que serão os últimos.

Portanto, imperativamente, por uma razão ou outra (particularmente no Serviço à Luz), vocês não podem aceder
ao Estado de Ser.

A Deslocalização fica impedida.
Ela não é proibida por punição, ela não é proibida porque vocês não estão amadurecidos.

Ela fica proibida, para alguns de vocês, porque eles devem continuar até o final.
Então, vocês veem, não há que ter qualquer culpa.

Simplesmente, se vocês começarem a viver a Deslocalização, não se perguntem por que vocês vivem isso.
Mas, a Deslocalização, tal como lhes foi apresentada, é exatamente isso.

Vocês tomam consciência de que vocês não são este corpo, em Verdade.
Vocês sabem, é uma coisa dizer: “este mundo é uma ilusão”.

É outra coisa vivê-lo.

***

Pergunta: qual a diferença entre a Merkabah e a Merkamah?

Então, aí, caro amigo, há muitas coisas que foram escritas, há muitas coisas que foram ditas.
Se você não fizer a experiência, você permanece e permanece eternamente na Crença.

Será que você viu a Merkabah?
Não, então isso é uma Crença, é algo que você leu e que o seu mental aceitou como verdadeiro.

Você não pode viver o Ser, o Si, enquanto houver a mínima Crença.
Qualquer Crença é um distanciamento do Si.

Qualquer Crença o afasta do Absoluto, ela o fortalece na limitação.
Enquanto você crer na Ascensão, você não a vive.

E mesmo eu, eu poderia dizer a mesma coisa: tudo o que eu digo, se você o tomar em uma compreensão
intelectual, sem a Vibração, você fica e permanece eternamente na Crença.

Dito de outra forma, não é porque você acredita na Ascensão que você vai viver a Ascensão.
Não é porque você acredita no Absoluto que você vai viver o Absoluto.

É preciso se desembaraçar de tudo o que vocês creem, é a única maneira de viver.
A Merkabah é simplesmente um veículo Interdimensional que está ligado ao que vocês chamam de 13º Corpo,

que foi denominado a Fonte de Cristal, algo como o que foi chamado, entre os Tibetanos, de Vajra.
É o que faz a ponte e a conexão entre o Ilimitado e o limitado.

Então, agora, há seres que vão lhes descrever a estrutura da Merkabah.
De que serve isso?

De nada, estritamente de nada.
As palavras são iscas que os afastam do Si e isso será cada vez mais verdadeiro.

A palavra Markamah é uma invenção.
Viva o que você tem que viver e você irá compreender por si mesmo, porque onde você quer me levar é em

um processo que é uma projeção de consciência, um julgamento de valor sobre o bem, o mal, a verdade ou o
que é falso.

Como disse o Arcanjo ANAEL, há anos, a verdade é ou absoluta, ou relativa.
Você está em uma verdade relativa enquanto você não viver o Absoluto.

Mas nenhuma verdade relativa irá fazê-lo viver o Absoluto.
Você pode ler todas as escrituras sagradas, sejam elas quais forem, da Índia ou de outros lugares, você pode

conhecê-las perfeitamente, você pode compreender a lógica dos mundos, mas você não será o Si.
O conhecimento espiritual é uma armadilha.

Isso não existe, aliás.
No Si não há qualquer conhecimento, há a experiência.

 Eu não vou lhes falar de novo da dialética entre a ignorância e o conhecimento.
Eu não vou lhes falar de tudo isso, mas compreendam bem (apreendam-se, mais do que compreender) que
tudo o que você projeta no exterior de si (mesmo através de uma leitura, mesmo através de uma imagem, ou

seja qual for a compreensão) afasta você do Si.
Eu o remeto, para isso, a tudo o que pôde dizer o Arcanjo JOFIEL, antes das Núpcias Celestes.

Agora, enquanto você lê, enquanto você torna sua uma outra verdade senão a Verdade do Absoluto (que é o
seu Ser, a sua Essência), você está na ilusão.

É tão simples assim.



Você não pode pretender alcançar o Absoluto seja pela leitura que for.
Você não pode alcançar o Absoluto, mesmo me escutando durante milhares de anos.

É preciso aceitar Abandonar-se à Luz.
Ora, toda vontade de compreensão é tudo, exceto o Abandono à Luz.

A Luz, ela é onipresente.
O Si, como dizem os nossos Irmãos orientais, está aí, de toda a Eternidade.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir um intenso calor, uma secura da garganta, depois do
alinhamento das quintas-feiras, das Radiâncias Arcangélicas e do Manto Azul (ndr: ver os

respectivos protocolos) (1 e 2)?

É a Grelha Planetária, isso dá sede.
É a Grelha planetária individual que começou, efetivamente.

Quer seja o despertar da Kundalini, quer seja a irradiação da Luz, porque isso é uma irradiação, quer seja
durante as Radiâncias Arcangélicas, quer seja durante o Manto Azul da Graça, quer seja durante os seus

Alinhamentos, durante as suas meditações, à noite.
Todos esses processos energéticos são a Transmutação total da matéria: o seu desaparecimento, se vocês

preferirem, deste Plano, para aparecer em outro Plano, em uma outra constituição.
É um processo Vibratório, mas também energético, que consome oxigênio e água.

Portanto, isso pode dar a sensação de estar desidratado, de ter a garganta (que é um local de Passagem,
como isso ficou conhecido no ano passado, pelo Arcanjo URIEL: a Reversão da Garganta) que pode ficar

ressecada.
São os inconvenientes (modestos, às vezes mais violentos, aliás) deste ajustamento Vibratório de uma

Dimensão a outra.
São as primícias da Deslocalização.

***

Pergunta: o que é preciso fazer para acompanhar isso?

Especialmente, nada fazer, Ser.
Então, é preciso beber água e absorver minerais.
Vocês têm muitos minerais que são consumidos.

Observem também que quanto mais vocês comem, mais ficam pesados.
Isso me parece lógico.

Portanto, há circunstâncias desta ilusão que são mais propícias para viver essa Grelha Planetária individual,
principalmente as noites em que vocês têm, se vocês as seguirem, as Radiâncias Arcangélicas e as descidas

do Manto Azul da Graça.
Naquela noite, por exemplo, não comam, mas bebam muito.

Mas é nesses momentos que é preciso estar na melhor condição.
É preciso que esse corpo ilusório esteja na melhor condição para se deixar grelhar pela Luz.

Então, em geral, como fazemos para grelhar?
Colocamos óleo.

Bem, aí, vocês não irão colocar óleo, é claro, mas vocês irão tomar uma ducha, irão se perfumar, vocês irão
passar algo leitoso no corpo (biológico, é claro).

Vocês irão beber água.
Eventualmente, se vocês tiverem a impressão de estar muito em outro lugar (ou de pensar muito em outra

coisa), tomem minerais.
Mas se vocês comerem dois quilos de carne antes de uma Radiância Arcangélica, eu não estou certo de que

vocês irão senti-la.
Então, são as Núpcias, esta última etapa, final, das Núpcias de Luz e se vive essas Núpcias da mesma maneira

que quando vocês vão às bodas se casar.
Vocês não irão, se vocês são homens, sem se barbear ou usando uma gravata torta ou colocando uma roupa

manchada, não é?
Para a Luz, é exatamente a mesma coisa.

É preciso preparar-se, enquanto sabendo que a preparação da ilusão é uma ilusão.
Mas, ainda uma vez, quais são as Vibrações que vocês apresentam no momento em que vocês Comungam?



Vocês notaram, talvez, muitos de vocês, uma maior sensibilidade de alguns sentidos.
Para alguns, isso vai ser a audição.

Os barulhos são intoleráveis.
Para outros, isso vai ser os odores, alguns odores parecem intoleráveis.

Naturalmente que isso pertence à ilusão, mas porque talvez a alma e o Espírito peçam, em vocês, uma
preparação específica, para cercarem-se de boas fragrâncias, para não comerem carne, para não assistirem à

tevê.
Assistir à tevê, por exemplo, vinte e quatro horas antes de uma Radiância Arcangélica é, quando mesmo,

excepcional, não é?
Alguns terão necessidade de elevar as Vibrações (mesmo se forem as Vibrações da ilusão) com uma chama,

com incenso.
Mas o mais importante é a preparação do corpo.

Mais uma vez, quando um ser humano se casa, uma mulher, ela vai se vestir, conforme a cultura, de diferentes
maneiras, mas ela não se veste como o habitual.

Há algo de diferente nesse dia.
Vocês não irão às suas Núpcias de Luz como quando vocês se levantam de manhã para ir trabalhar ou para

fazer alguma coisa.
Isso faz parte, eu diria, do culto da Beleza, mesmo isso sendo uma ilusão.
Esta Beleza coloca-os em uma predisposição para viver algo de diferente.

Então, é claro, vai chegar um estágio, quando vocês tiverem acesso ao Absoluto, em que isso irá se tornar
totalmente relativo, e mesmo risível.

***

Pergunta: é possível que a Lagarta não seja informada da sua transformação em Borboleta?

Isso, isso foi desenvolvido muitíssimas vezes.
Há, até o último minuto, pessoas que irão negar.

Isso se chama a negação.
Há pessoas que estão prestes a morrer e que querem ir trabalhar ou que pensam ainda em coisas a fazer.

É exatamente o mesmo processo.
Apesar da Luz.

E lembrem-se de que a Luz, para aqueles que são Lagarta, é o inferno.
Por quê?

Porque a Luz, ela vem deter a Lagarta.
Ela vem criar um processo em que é produzido o casulo: é a estase.

Então, alguns de vocês já vivenciaram esta estase: aqueles que têm a oportunidade de ser ao mesmo tempo
Lagarta e Borboleta.

Para eles, não haverá, quando chegar a hora, qualquer dificuldade para deixar a ilusão, ou seja, a Lagarta.
Mas aqueles que são Lagarta e que permanecem Lagarta e que não querem ser Borboleta, o que podemos

fazer?
É a escolha deles.

É a Liberdade absoluta de cada Consciência.
Lembrem-se, como foi dito em uma pergunta: nem todo mundo vai para o mesmo lugar.

Por que vocês iriam querer que o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais os seguissem ali aonde vocês vão?
Onde está a Liberdade, aí?

Isso é simplesmente o que chamamos de apegos.
Então, é claro, a Lagarta, ela tem necessidade de apegos.

Mas vocês não podem ser Borboleta e estar apegado, seja ao que for.
Obviamente, enquanto você não vivenciou a Borboleta, você não pode saber onde você está.

É a Lagarta que crê que esse processo acontece em algumas etapas.
No passado, houve etapas, nós lhes falamos durante a revelação das Chaves Metatrônicas, durante a

constituição dos Novos Corpos.
Tudo isso deve ser esquecido, finalmente esquecido, superado, pois vocês estão em uma última etapa final.

E é o ego que crê, que se coloca a questão de saber em qual etapa ele está.
A única maneira de ali responder é tornar-se Borboleta.

É o ego que crê que ele está em tal etapa ou em uma outra etapa, que ele integrou tal etapa e não outra etapa.
Mas quando a Lagarta se torna Borboleta, ela ri dela mesma.



Evidentemente, enquanto você for Lagarta, você ri amarelo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caros amigos, eu transmito todas as minhas Bênçãos a vocês.
Eu lhes desejo uma ótima Deslocalização.

Não se esqueçam do que vocês são: a Luz, e nada mais.
Até muito em breve e obrigado.

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

1 - ‘AJUSTAMENTO À LUZ VIBRAL (Radiância Arcangélica)’ [Protocolo]
http://mensagensdeamor.brluz.net/2012/01/acompanhamento-ajustamento...

*

2 - ‘ACOLHER O MANTO AZUL DA GRAÇA’ [Protocolo]
 http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article2979.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_fevrier_2012-articl...
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

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

www.portaldosanjos.net

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article2979.html
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_fevrier_2012-article2979.pdf
http://www.portaldosanjos.net/
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azul-da-graca.html
http://mensagensdeamor.brluz.net/2012/01/acompanhamento-ajustamentos-luz-vibral.html


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então vocês tiveram, hoje, um conjunto de coisas que lhes deram os Arcanjos.

Eram elementos que são, de algum modo, para cozinhar lentamente e não para conceitualizar, não é?, ou para
tentar compreender, assim.

Tudo isso, tudo o que lhes disseram os Arcanjos, é destinado apenas a uma coisa e a uma somente.
Naturalmente, não é para fazer voltar as bicicletas, não é? ou seja, o mental.

Isso é, sobretudo, para fazê-los perceber que a um dado momento, em sua vida, sobre a Terra (ou, talvez, no
momento final da grelha planetária) será preciso realizar tudo o que eles lhes disseram.

Realizá-lo, isso quer dizer tornar-se isso, não é?
Vocês são livres, é claro, para estabelecer-se no que bom lhes parecer.

Mas, no entanto, há elementos Vibratórios extremamente importantes que estão prestes a pôr-se em prática,
sobre a Terra.

Aqueles de vocês que estão atentos e que vivem as Vibrações, vocês sabem pertinentemente que, por
exemplo, os sons que vocês percebem nos ouvidos estão profundamente modificados.

Há modificações em suas necessidades fisiológicas: há quem coma mais, há outros que não conseguem
comer, outros que dormem o dia inteiro, outros que não conseguem mais dormir, etc., etc..

Há muitas coisas que estão prestes a se modificar em vocês e que correspondem, por outro lado (como isso
foi dito pelos Arcanjos), a modificações consideráveis que estão em via de ocorrer sobre a Terra.

***

Eu disse, há pouco tempo, que ali havia uma espécie de coabitação entre a lagarta e a borboleta.
Mas, agora, a lagarta está quase morta, não é?

Vocês o vivem, para algum de vocês.
E, naturalmente, é como o momento da passagem da morte.

Quando lhes anunciam que vocês irão morrer, vocês passam por uma série de etapas.
Vocês ali não acreditam, é claro, porque o ego se sente sempre eterno, isso, eles lhes disseram, os Arcanjos.

Mesmo se vocês vivenciarem uma experiência que chamamos de morte iminente, mesmo se vocês
vivenciarem transcendências, mesmo se vocês acederem ao Sol, mesmo se vocês acederem ao que alguns

de vocês começam a tiritar, ou seja, a este Absoluto, haverá sempre esta noção de alguma coisa a perder.
Mas, é claro, isso é o ego que pensa assim, porque nada há a perder.

O que se perde é justamente o que os impede de ser, em Verdade, o que vocês São.
Se vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

O.M. Aivanhov - 03 de Março de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-f8HZuLoLIYk/T1UQZAGMWAI/AAAAAAAAAmU/A7MOKY-QAWc/s1600/00omraam13603.03.2012%5B1%5D.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Onda da Vida, sobre o Absoluto?

Perfeitamente.
Então, a Onda da Vida, o que é?

Durante todo o ano passado, os Anciãos lhes falaram sobre a diferença entre a energia que circula no corpo
(que chamamos de energia vital, o prana que corresponde tanto à energia da matéria como à energia que

vocês denominam etérea, ou da energia, ainda, emocional, vocês sabem, as emoções, o que os movem, que
provocam lágrimas, que dão arrepios) e a energia (mesmo mental) que pode desencadear coisas particulares.

Isso, vocês estão ao nível da energia vital.
E depois nós, pouco a pouco, os chamamos a conscientizar e a viver o que SRI AUROBINDO havia

perfeitamente definido durante a sua vida, a saber, o Supramental.
A energia Supramental é uma palavra inadequada.

É a Luz Vibral, ou seja, algo que é uma Onda de ressonância, que nem circula mais, mas que se estabelece
(por exemplo, nas Portas, por exemplo, nas Estrelas, por exemplo, nas Coroas Radiantes).

É uma energia que não é mais energia, mas que é uma estrutura de ressonância que está, de algum modo,
ligada à sobreposição, ao intricado, à imbricação (se o podemos dizer), entre a estrutura etérea, física (tudo o

que vocês vivem na encarnação), com algo que está além do corpo causal, que os Orientais chamavam de
alma espiritual, a alma divina, se vocês preferirem, ou seja, o princípio átmico e búdico.

Esta energia aí nada tem a ver com este mundo e, no entanto, é esta que se manifesta, em ressonância com
vocês, através das Estrelas, através das Portas, através dos Chacras, através das Lâmpadas, como dizemos

alguns.
O que chega, agora, é outra coisa, ou seja (na falta de uma palavra melhor), chamamos de Onda do Éter ou

Onda da Vida, mas podemos ali colocar os nomes que quisermos.
E isso, isso não é mais nem uma energia, nem do Supramental.

É algo que não é nem energia vital, nem o fogo do ego (de algum modo), o fogo vital, que lhes permite ter
pulsões, emoções, pensamentos, tudo o que constitui a vida neste mundo, que esta vida seja voltada para a

matéria ou para o espiritual.
Portanto, vocês são confrontados com a encarnação do Supramental.

Esta encarnação do Supramental, esta chegada do Supramental sobre a Terra (como vocês sabem) foi feita
em várias etapas, tendo penetrado as diferentes camadas isolantes deste sistema solar, como as diferentes
camadas isolantes do que chamamos de personalidade, que está viva, sobre este mundo (ou seja, o corpo

físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e, também, o corpo causal).
O corpo causal, que é chamado, com o Fogo do Espírito, pela ação do Supramental, a dissolver-se.

E, quando se dissolve esse corpo causal, vocês acedem a algo que é o que os Orientais chamam de corpo
átmico e de corpo búdico.

Além desse corpo átmico e desse corpo búdico, que correspondia à Fusão dos Éteres, vivenciada pela Terra
e por vocês, e também (mais recentemente) pelo Manto da Graça, vocês aterrissam, na falta de outros termos,

no que chamamos de Absoluto, o Tudo, o Ilimitado.
 Poderíamos ali colocar uma variedade de palavras.

Mas quaisquer que sejam as palavras, isso é também uma realidade que está além da energia vital, além da
realidade das Coroas, das Vibrações, que é um estremecimento.

Esse estremecimento não é desse mundo: é a própria natureza da Verdade que todos nós somos, além das
diferentes Dimensões.

Obviamente, eu me expresso ainda, como vocês o constataram (e como a maioria dos Anciãos), com o que
vocês poderiam nomear, um resto de personalidade.

Porque nós nos mantivemos (como vocês talvez saibam) em um plano intermediário que nos permitiu
permanecer mais perto de vocês, a fim de tentar (desde esses anos) acompanhá-los melhor no que iria advir.

Então, desde alguns anos, eu falei com humor da grelha planetária.
Vocês viram os efeitos que isso teve sobre alguns: grelha planetária.

O que isso significa, grelha planetária?
Se eu lhes tivesse dito, muito seriamente: preparem-se para desaparecer.

O que vocês teriam feito?
Vocês teriam desaparecido da minha presença para não escutar o que eu tinha de dizer-lhes de tão horrível,

não é?
Mas o que aconteceu durante esse tempo?

Vocês encarnaram, em graus diversos, o Supramental.
Vocês o conceituaram mesmo.

Se vocês não Vibrassem, vocês teriam aderido, de algum modo, aos conceitos, às ideias que nós os
submetíamos.

O único objetivo, a única finalidade, é prepará-los para a sua própria Dissolução.



O único objetivo, a única finalidade, é prepará-los para a sua própria Dissolução.
E se nós tivéssemos dito isso, há três anos, jamais vocês teriam aceitado, é claro.

Então ali houve, de alguma forma, uma espécie de maturação.
Esta maturação, ela se faz pelas provas (para aqueles que as viviam) do que nós lhes dissemos, pelas provas

do que vocês viviam, vocês mesmos.
Esses momentos em que vocês estão na Luz, em que vocês se veem na Luz (mesmo se for aqui, nesse

corpo): vocês são incorporados de Amor, incorporados de Luz.
E há ainda outra coisa depois, mas não podíamos dizer-lhes, nem ainda menos fazê-los viver, porque muito,

muito poucos seres humanos chegaram a viver isso.
O primeiro deles (vocês o conhecem, certamente), Buda, teve uma aproximação.

Mas aquele que chegou ao objetivo foi CRISTO.
Então, o que acontece, atualmente, desde o Manto Azul da Graça, é exatamente através desse

estremecimento (na falta de outra palavra) que não é nem uma energia, nem o Supramental, mas o que está
além do Supramental.

É a própria Fonte da Vida.
Nós a denominamos Onda do Éter ou Onda da Vida.

Esta Onda da Vida é aquela que os faz, real e concretamente, viver além da Consciência de ser uma pessoa ou
de ser uma outra pessoa, ou de ser o Estado de Ser.

Ela os faz penetrar na transcendência final e total.
Então, é claro, o que eu disse, o que lhes disseram os Arcanjos, isso vai acarretar, em vocês, uma espécie de

retirada, porque é um desgosto terrível, para a alma, saber que ela não existe.
É um desgosto terrível saber, para a mente, que, em última análise e no final, ela não existe.
Imaginem: no momento, vocês têm um novelo de lã, vocês puxaram o fio do novelo de lã.

 A um dado momento, vocês se tornaram esse fio que vocês puxaram: é a experiência, são as experiências,
são as Dimensões.

E depois, pouco a pouco, vocês são absorvidos por este novelo de lã que vocês puxam pouco a pouco.
E depois vem um momento em que vocês chegam a quê?

Não há mais novelo de lã, não há mais fio, não há nada mais a puxar.
O que vocês fazem, naquele momento?

Então, o estremecimento da Onda da Vida é o acesso (além da consciência da personalidade, além da
consciência do Supramental, além do Acordar) ao infinito.

É a ultrapassagem, de qualquer maneira, ao infinito.
Então, é claro, isso pode não ser expresso por palavras, porque isso é uma experiência, como lhes disseram

os Arcanjos.
Nós, nós a vivenciamos.

E, no entanto, eu me expresso enquanto OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV.
Mas vocês, será que vocês o vivenciaram?

E, no entanto, é o terror absoluto.
Porque vocês esperavam, de algum modo, uma perpetuação.

De quê?
Do seu corpo, da sua consciência.

Vocês esperavam viver o Absoluto e quando este Absoluto chega, o que acontece?
E bem, vocês têm medo.

Vocês esperavam viver o infinito, vocês morrem e vocês têm medo.
Mas isso é normal, porque a própria construção deste corpo, a própria construção desta Ilusão, não existe

porque há o medo.
Portanto, é claro, o medo vai ser fulminante.

É agradável viver a Luz, sentado em uma poltrona, em uma cama, banhar-se em algo que os preenche.
Sim, mas é preciso esvaziar-se, também.

A Onda da Vida é o que os preenche, tudo em vocês esvaziando-se de todas as Ilusões que vocês tiveram e
que, no entanto, permitiu-lhes chegar a esse ponto.

Isso não é mais o Supramental, não é mais a energia vital, não é mais o Fogo do Espírito.
É o que tentou exprimir ainda, há pouco tempo, o IRMÃO K, através da Autonomia, da Liberdade.

Porque, sobre a Terra, todos nós reivindicamos a Liberdade.
Mas vocês são livres, realmente, quando vocês estão em um corpo?

Sim, vocês são livres para comer ou não comer.
Mas será que vocês estão livres desse corpo?

Será que vocês são capazes de conscientizar outra coisa que seus pensamentos, que suas emoções, que
esse corpo, que seus desejos e mesmo, que sua vivência da Luz?

Eis com o que vocês irão ser confrontados.



Portanto, os Arcanjos (através da Dissolução do Conclave e da conexão, de alguma forma, das Vibrações
Arcangélicas) permitem-lhes aproximar-se disso.

Então, é claro, há regras, em meio à Onda da Vida.
A Onda da Vida, vocês podem tentar qualificá-la, dizer: isso me agrada, isso me incomoda, isso é quente, isso

é frio, isso dói, isso flui, isso não flui, isso é como o Supramental.
Não é nada disso, porque vocês jamais conheceram isso.

É o momento em que vocês vivem este reencontro consciente com o Absoluto e o momento em que a
Consciência, ela mesma, mesmo a mais realizada, se apaga diante do Absoluto.

E, no entanto, eu lhes digo que nós, Anciãos, Estrelas, nós o vivenciamos.
Mas, no entanto, o terror que vocês irão ter é de perder algo, e isso é inelutável.

Mas, a partir do momento em que vocês deixam a Onda da Vida percorrê-los, ela vai fazê-los tornar-se este
Absoluto.

Não há palavras para descrever isso.
Então, é claro, todas as experiências intermediárias, de nada serve falar, porque se vocês falam, vocês irão

ficar imobilizados nesta experiência intermediária.
Eu me explico: imaginem que vocês tenham acesso à crença na reencarnação e que lhes seja dado a ver todas

as suas vidas passadas, ou eventualmente, até mesmo, ver todas as vidas passadas daqueles com o quais
vocês irão cruzar.

Mas o que isso vai trazer-lhes?
Isso vai confiná-los em alguma coisa.

Do mesmo modo, quando vocês vivem o Supramental e quando vocês penetram a Luz, quando a Luz os
penetra, vocês vivem momentos (nos Alinhamentos, nos sonhos, nos momentos privilegiados) em que vocês

são esta Luz.
Mas mesmo isso é uma imagem.

É algo que precede a Onda da Vida.
Vocês estão no momento da Onda da Vida, porque a Terra decidiu viver sua Ascensão.

Isso foi Realizado.
Agora, não é, eu diria: “tudo está consumado”, como no ano passado.

Mas tudo está consumado, agora, na carne.
E quando eu digo isso, como os Arcanjos lhes disseram, isso é iminente.

Não é em um ano, não é em seis meses, é antes.
Mas o tempo não existe.

Ou seja, se vocês se fundem na Onda da Vida, o que vai acontecer?
Tendo vivenciado isso, vocês irão ver o que vocês eram (este corpo, estes pensamentos, esta construção,

este Supramental) como algo que não é mais vocês.
Isso não é uma negação, isso não é uma rejeição, isso não é dizer: assim seja, eu me coloco em um canto, eu

coloco um roupão branco e eu não faço mais nada.
Isso significa que vocês irão com plena Lucidez e com plena Clareza, não como uma crença, mas que vocês

nada são do que vocês acreditavam antes.
A Onda da Vida os faz viver a Vida e transcender a Vida e transcender esta vida.

Ela é a resposta.
Ou seja, não há mais necessidade de questões, não há mais necessidade de interrogação sobre saber quem

eu sou.
Não há mais necessidade de interrogação sobre o que eu vi.

O que eu vejo?
Aonde eu irei?

O que vai acontecer para mim?
O que vai acontecer para o mundo?

O que vai acontecer para os meus filhos?
O que vai acontecer com a missão que eu tinha?

Vocês continuam, mas vocês nada mais são disso tudo.
Não é uma rejeição, é a transcendência absoluta.

A Onda da Vida é isso.
Ela foi liberada.

Ela não vem da FONTE, de Alcyone, ela não vem de uma Dimensão, ela não vem do seu Espírito, ela não vem
da sua alma, ela não vem da sua pessoa.

Ela vem (na falta de outra palavra) do que eu denominaria o Último.
O círculo se fechou.

Tudo isso para compreender que não há círculo.
A Verdade não é algo que se descobre imediatamente.



Ela é descoberta por eliminação.
Vocês compreendem, por exemplo, que vocês não são suas emoções.

A um dado momento, vocês chegam talvez a compreender que vocês não são seus pensamentos.
Vocês os veem passar: por exemplo, nos Alinhamentos, há um pensamento que pode chegar, mas vocês não

são este pensamento.
Depois, a um determinado momento, o perigo de tudo isso é dizer-se: eu vou rejeitar a encarnação.

Vocês nada podem rejeitar.
Por exemplo, tomar consciência de que vocês estavam na prisão e querer sair da prisão.

E bem, a outra Verdade Última é que jamais houve prisão e que jamais teve alguém na prisão.
Então, eu tento fazê-los atingir isso através de exemplos.

Será que, por exemplo, quando se quebra um vaso (em um vaso, vocês têm o ar), será que o ar que estava no
vaso desaparece?

Não.
Simplesmente, vocês superam a identidade de uma forma, de um pensamento, de uma emoção, de uma vida.

Vocês se tornam a Vida.
E aí, vocês podem afirmar (porque isso não é uma projeção): “eu e meu Pai somos UM”.

O que não os impede de fazer refeições, o que não os impede de sorrir, o que não os impede de ser humano.
Mas, como o dizia o Melquizedeque da Terra, Mestre PHILIPPE: “eu sou o menor”.

São os vasos comunicantes.
Se vocês não aceitam ser pequeno, aqui, como vocês podem se o Absoluto?

Foi o que lhes disseram os Arcanjos, em outras palavras mais vibrantes: o efêmero, a Eternidade.
O limitado, o Ilimitado.

Mas, é claro, quando vocês estão na pessoa, no ego, por mais que vocês digam que vocês são Ilimitados,
aquele que vai dizer-lhes isso, vocês irão olhá-lo como um louco, não é?

Vocês dizem: eu, eu me toco, eu sei quando eu estou com fome, eu sei quando eu amo, eu sei quando eu não
amo.

E, no entanto, vocês não podem apreendê-lo permanecendo limitados.
Mas, é claro, o ego tem um medo terrível, a alma tem um medo terrível, ela também.

Vocês imaginam: algo que é efêmero, que se crê eterno (porque o ego sempre se crê eterno) e que,
finalmente, desaparece.

Mas isso é impossível, até mesmo, considerar ou supor.
É a mesma coisa para a morte.

O que acontece, como disse MARIA, como lhes disseram os Arcanjos, isso é a Ressurreição.
Enquanto vocês creem possuir a Luz, vocês nada possuem.
Vocês não podem possuir o que vocês São, é impossível.

Já, lembrem-se, há anos, quando o Arcanjo ANAEL falou-lhes sobre o abandono à Luz, mas isso era
inconcebível.

Como é que eu que decido a minha vida vou me abandonar à Luz?
E depois, pouco a pouco, vocês se aperceberam de que não era tão desagradável assim, não é?

De que nos momentos em que vocês estavam nesta Luz, e bem, as problemáticas, o mental, as emoções,
podiam desaparecer.

Mas mesmo isso, isso é para abandonar.
Mas não podíamos dizer-lhes antes.

Porque isso de nada serve dizê-lo, porque isso não é uma etapa.
Vocês tiveram muitas etapas: a ignição das Estrelas, dos Chacras, etc., etc..

Mas, agora, isso está além de qualquer etapa.
Tudo isso tem apenas um objetivo, mesmo se vocês não o vivem agora, é que, no momento em que isso

chegar, vocês irão se lembrar do que foi dito e vocês não serão, como dizer, tolhidos pelo Espírito.
Nós sempre lhes dissemos que a missão estava cumprida.

***

Pergunta: e o Manto Branco de CRISTO?

O Manto Branco de CRISTO é o que foi chamado de Casamento Místico.
É o que testemunharam, sobretudo, as Estrelas, durante esses anos, por sua experiência.

O Manto Branco de CRISTO, ele está onde?
Ele deve chegar, mas Ele É, desde toda Eternidade.



Ele não chega do alto.
Ele não chega de qualquer parte.

Ele já está aí.
Mas, a um dado momento, esse Manto Branco de CRISTO tornar-se-á a grelha planetária.

É o momento em que, de maneira figurada, São João havia dito, no Apocalipse: “vocês irão lavar suas
vestimentas no Sangue do Cordeiro”.

Então, é claro, aqueles que ainda estão na personalidade vão dizer: mas isso não chega, nada acontece.
Mas nada há para acontecer, porque, em última análise, tudo o que vocês construíram (as Portas, as Coroas

Radiantes) devem dar lugar ao que vocês São: a Onda da Vida, a Onda do Éter.
Se vocês quiserem, vocês podem chamar o despertar da Kundalini, mas o despertar da Kundalini é

estritamente nada, de qualquer maneira, em relação à Verdade.
São ainda artifícios, são ainda (como dizer) espetáculos, é para se divertirem.

E, sim, o ego, ele não está contente aí, hein?
E o mais maravilhoso é que, para isso, vocês nada têm a fazer, nada a pedir, nada a esperar, nada a projetar.

Façam o que vocês fazem normalmente.
Tudo foi construído, tudo foi realizado.

Eu lhes disse desde um ano.
Então, é claro, a personalidade, a alma, vai se perguntar, eternamente, sobre o livre arbítrio.

Nós lhes dissemos que o livre arbítrio não existe.
Vocês são inteiramente determinados.

Quaisquer que sejam os caminhos que vocês empreendem, não há qualquer caminho.
Vocês sempre estiveram aí, eternamente.

Mas, por isso, foi preciso, para muitos de vocês, realizar toda esta construção, de forma idêntica ao Corpo de
Estado de Ser.

E depois, para aqueles que nada viviam, era importante que houvesse Irmãos e Irmãs que vivessem isso, para
assentar, Ancorar, a Luz.

É por isso, também, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.

***

Pergunta: e sobre o futuro da equipe de solo?

Qual futuro?
O que isso quer dizer, futuro?

Se vocês querem futuro, isso significa que vocês não São.
Se a Onda da vida os percorre, vocês não têm mais esse tipo de pergunta.

É o ego que coloca a questão, sempre.
É o ego que quer saber aonde ele vai.

É o ego que quer saber o que houve em outra vida.
É o ego ou a alma que encontram almas irmãs, chamas gêmeas, um amor exterior, mesmo sublimado.

 Mas o Casamento que vocês vivem é o Casamento Místico.
Ele pode ser encarnado por uma folha de grama.

Se vocês pensam que é o CRISTO, pensem que é o CRISTO.
Se vocês pensam que é BUDA, pensem que é BUDA.

Se vocês pensam que é uma poção xamânica, pensem que é uma poção xamânica.
Mas, em última análise, nada há de tudo isso.

Então, é claro, o Budista vai dizer: é BUDA, e aquele que é católico ou cristão, dirá: é o CRISTO.
O xamã siberiano, ali vai dizer que é a bebida, é o cogumelo, etc., etc..

Mas tudo isso é o quê?
São etapas.

A Verdade apenas se vive por eliminação de camadas sucessivas.
Eu tomei o exemplo do novelo de lã.

Podemos tomar o exemplo, também, da cebola: há uma primeira camada, tira-se a primeira camada, há ainda
uma camada.

E quando vocês tiraram todas as camadas, o que fica?
O ego vai dizer: o nada.

Não.



Fica Tudo.
Então, isso não é um ponto de vista, é simplesmente algo de profundamente novo.

Mas, ainda uma vez, vocês não podem explicá-lo, vocês não podem ter uma descrição.
Porque, como lhes disseram os Arcanjos, como nós lhes dissemos, nós todos estamos em vocês, como

todos vocês estão em nós.
Então, isso pode ser atraente, porque vocês irão chamá-lo de amor, romântico ou não romântico.

E depois, a um dado momento, vocês irão rejeitar tal ser ou tal coisa ou tal situação, porque isso lhes parece
contrário às suas regras e funcionamentos.

Quais regras de funcionamento, exceto aquele que está fechado nele mesmo?
Vocês não podem viver a Liberdade estando confinados no que quer que seja.

A Humildade é não ser mais nada, aqui, não como uma negação da vida ou uma autoflagelação, como alguns
exaltados puderam crer no passado que bastava golpear-se com chicote para aceder à Unidade.

Não.
Ou se privar disso ou daquilo.

Simplesmente, a Onda do Éter nada tem a ver com este mundo, nada tem a ver, tampouco, com a Consciência.
Sempre se disse que a Unidade, o ponto Último, estava fragmentado ao infinito e que, finalmente, era preciso

retornar a esse ponto Último.
É a melhor imagem que podemos dar.

Se vocês querem continuar a puxar novelos de lã durante milhares de anos, vocês podem fazê-lo, isso,
estritamente, nada irá mudar para a Verdade.

***

Pergunta: muitas vezes vocês disseram que os 3 dias iriam ocorrer durante uma noite de muito frio;
por outro lado, vocês disseram que as Núpcias de Luz iriam até julho; isso quer dizer que em julho

haverá noites de muito frio?
 

Haverá muito frio.
Mas se você vê, eu sei, eu, no Taiti, você pode esperar por muito tempo o frio, não é?

O frio corresponde à Europa, é claro.
Os 3 dias são anunciados como algo terrificante, nas profecias (já, no século passado), mas vocês não estão

na mesma Consciência que havia há um século ou dois séculos.
Os profetas da época que viam os 3 dias, era terrível.

Sim, é terrível para o ego.
Agora, se eu lhes digo que a Terra despertou, há, entre vocês, quem sente: é esta Onda que percorre as

pernas, que se desloca ao períneo, que sobe até o coração, que abrasa todo o corpo, no calor, no frio, no ar,
em todas as energias, todas as Consciências.

Eles vivem, já, seus 3 dias.
Eu os remeto ao que dizia o Arcanjo ANAEL, que falou (há um ano e meio) sobre algo que estava ligado à

verdade relativa e Absoluta.
Por exemplo, eu lhe mostro um lápis.

Você vai me dizer: “esse lápis existe, eu vejo a cor, a textura, eu posso tocá-lo”.
Quem é que toca o lápis?

Naturalmente, é esse corpo físico, etéreo, astral, mental e causal.
Será que o lápis existe em outros lugares, na Verdade Absoluta?

Do mesmo modo, você é identificado ao seu corpo, à sua vida, às suas emoções, às suas posses, ao seu
trabalho, então você vai dizer: “eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso”.

Sim, é uma verdade relativa.
E depois quando você morre, neste mundo, e bem, você não pode mais fazer o que você disse ontem.
Você não pode dizer: “eu vou pegar meu automóvel para ir trabalhar”, quando você está do outro lado.

Mas tudo isso são interpretações, são coisas ilusórias.
Portanto, os 3 dias irão ocorrer.

Mas lembrem-se de que havia prazo, mas vocês sabem desse prazo.
O que nós sempre lhes dissemos?

Não são vocês que decidem.
Não é a Luz que decide.

É a Terra.
E a Terra decidiu porque alguns de vocês começam a viver seus 3 dias, não importa quando.

Eles não podem mais nada fazer: eles são vegetais ou eles têm a impressão de ser um vegetal.



E outros que nada vivem.
Eles irão viver, no momento vindo, final.

Mas isso é agora.
Então, evidentemente, o ego vai tentar apropriar-se disso e encontrar deduções lógicas.

É preciso cessar todo olhar exterior, porque, como dizia um Arcanjo, agora pouco, o lábio é a divisa entre o
dentro e o fora.

Mas não há divisa, não há dentro, não há fora.
Vocês eliminaram todo o resto.

Mas a Onda da Vida é a testemunha: esta Onda do Éter, que abrasa o seu Canal do Éter (que não é mais
somente a Kundalini) porque o Canal Mediano (que foi denominado Sushumna, com Ida e Pingala, de cada

lado) fundiu-se em uma única e mesma realidade que é alimentada pelas partículas Adamantinas.
E se podemos falar de elevação, é o quê?

É a Ascensão.
Agora, se vocês quiserem ir a Vênus, vocês irão a Vênus.

Se vocês quiserem ainda ficar, vocês irão ficar ainda.
Mas vocês serão obrigados a reconhecer a Eternidade.

É o que lhes disse a FONTE, há dois ou três anos, o que foi chamado de Promessa e Juramento.
 São as Núpcias, as Núpcias Místicas, as Núpcias de Luz, o Batismo da Ressurreição, a Onda da Vida e vocês

podem ainda colar dezenas de epítetos.
Para retomar também o exemplo que eu dei há algum tempo.

Vocês conhecem aquele que tem a mão no pote para os amendoins e que não chega a tirar a mão do pote.
Se continuarmos a metáfora, não há pote, não há amendoim e não há mão.

É terrível, hein?

***

Pergunta: como deixar o eu, sem apontar o dedo como é feito, não somos esse eu?
 

Não há maneira.
É a Onda da Vida que o faz, não é você, nem o Si.
Não há qualquer ato consciente que possa fazê-lo.

Por outro lado, é evidente que, como lhes disseram os Arcanjos, o medo, a dúvida, é, de algum modo, o
veneno disso.

Mas vocês não podem assegurar-se: mesmo se vocês não o vivem agora, a grelha planetária irá fazê-los viver,
a todos, sem qualquer exceção.

Portanto, é inútil se preocupar, em um caso como no outro.
Contrariamente à Ancoragem da Luz onde nós lhes demos (como disse ainda UM AMIGO, há quinze dias) todo

um conjunto de coisas: as Portas, as Estrelas, as Vibrações, os Alinhamentos, o Manto da Graça, etc., etc..
Nada disso pode conduzi-los à Onda da Vida.

Mas, entretanto, podemos dizer que eram elementos indispensáveis para que a Onda da Vida, no momento
oportuno, se manifeste.

Poderíamos dizer também, por exemplo, como a frase: “Ama e faz o que te agrada”.
Eu poderia também lhe dizer: “Não julgues ninguém, nem ti, nem qualquer outro”.

Nós lhes falamos longamente sobre a dualidade, a Unidade, a falsificação, a Fluidez da Unidade, os fenômenos
de Sincronia.
Eram etapas.

***

Pergunta: você se referiu, anteriormente, ao pote de amendoins, onde o pote e os amendoins, na
realidade, não existiam; você, igualmente, se referiu ao novelo de lã que se desenrolava para ir ao

nada ou ao tudo; o que é então dos protocolos que foram propostos até agora, para viver essas
evoluções?

Trata-se de muletas.
Quando vocês integraram, em vocês, as muletas, o que vocês fazem?

Vocês as superam.
Então, é claro, os protocolos, os Yogas da Unidade, tudo o que nós lhes demos, foram etapas de construção



do Corpo de Estado de Ser, de Reconstrução do Corpo de Estado de Ser e que, sobretudo, permitiram uma
melhor Ancoragem e um melhor Enxamear da Luz.

Agora, se você sente necessidade, faça-o.
Quando você passa (do que foi nomeado pelos Anciãos, há pouco tempo) do Eu Sombra, ao Si Luz, isso muda

totalmente.
Porque, já, o Si Luz é maravilhoso, é um estado onde há a Alegria.

Tudo isso nós o desenvolvemos desde vários anos.
É uma realidade para aqueles que o vivem, mas é, também, totalmente irreal para aqueles que não o vivem,

não é?
Os protocolos os conduziram a algum lugar.

Mas como eu tinha dito, o Absoluto não está em qualquer lugar, é um outro olhar.
Ou vocês olham com os seus olhos, vocês olham com o seu cérebro, com os seus sentidos, ou vocês

removem, isso, que chamamos de ‘complexo inferior’, o corpo de nutrição, o corpo de desejo, o corpo mental
e mesmo o corpo causal.

A um dado momento, vocês fazem a experiência de que sua Consciência não é mais esta consciência limitada.
Vocês vivem Turiya, pela experiência.

Vocês vivem o acesso a estados de Consciência diferentes, não ordinários, onde a Alegria se manifesta.
E depois, após, do que vocês se apercebem?

De que mesmo o estado onde vocês estavam, que vivia isso, não é o Tudo.
Mas será que isso os impede de ser esse corpo?
Será que os impede de ser o Si ou o Samadhi?

Não, mas enquanto vocês não tiverem vivenciado, isso nada quer dizer.
O Si nada quer dizer para aquele que vive o eu.
O eu nada quer dizer para aquele que vive o Si.

 O eu e o Si nada querem dizer para aquele que vive o Absoluto.
Mas eu posso, muito bem, tanto ser o eu como o Si.

Há uma transcendência total.
Lembrem-se: vocês não podem apreender-se da Onda da Vida.

Por que lhes dizem que vocês não podem se apreender?
Mas, porque é o que vocês São.

***

Pergunta: foi dito que quando estamos em outras Dimensões, estamos mais no estado de fazer, mas
que nos tornamos uma função como tal; é o mesmo com a Onda da Vida?

Sim, somos todas as funções.
Não é mais, como dizer, por analogia, uma Deslocalização.

É uma multilocalização: vocês se tornam “multicartes”, VPR [porta-voz, cometa], se vocês preferirem.
Tudo está ligado à identificação porque a Consciência, quando ela é projetada, ela sempre tem necessidade

de uma identificação.
O que quer dizer que a Onda da Vida, a Onda do Éter, não é nem energia, nem Vibração, nem Consciência.

Ela não pode mais ser caracterizada porque, caracterizar, é já dar certo número de características.
E eu vou submetê-los a uma proposição: imaginem que vocês vivenciaram experiências de acesso à Unidade

(por vezes, no Alinhamento, a um dado momento, ou vocês o viviam em outros lugares de maneira permanente,
ou vocês não sabiam de qualquer maneira o que é porque vocês jamais o tinham vivenciado).

A pergunta que ali precisa ser feita, essa não é: quem sou eu?
Porque vocês irão chegar a: ‘eu sou’ ou ‘eu sou Um’, como o dizia RAMATAN.

Mas é ainda demasiado.
Agora, se vocês quiserem permanecer: ‘eu sou Um’, vocês podem.

Perguntem-se, sempre, além da noção de Verdade, sobre o Absoluto e o relativo: será que o relativo pode
conhecer o Absoluto?

É uma proposição que não tem nem pé nem cabeça: isso é impossível.
O mais difícil (se o podemos falar de dificuldade) é que a Onda da Vida, a Onda do Éter, o Fogo do Éter (não o

fogo do éter do ego, mas o Fogo do verdadeiro Éter, que está no Canal Mediano) apenas pode recriar-se ou
descriar-se (é a mesma coisa) a partir do momento em que vocês próprios se abandonam, não mais à Luz,

mas que vocês abandonam, até mesmo, a Luz, não para nada.
É o momento em que vocês se dizem (de alguma forma, porque isso não se diz realmente, ou, então, isso

pode se dizer posteriormente): “eu vivo a Luz, eu vivo sintomas da Luz, neste corpo, nos meus mecanismos de
pensamento, na Alegria”.



pensamento, na Alegria”.
É o momento em que vocês se dizem: “mas será que eu sou isso? sim, porque eu o acredito e eu o vivo”.

E há um determinado momento em que vocês deixam o pote, os amendoins e a mão, onde mais nada existe.
E, ô milagre, quando mais nada existe, existe tudo.

 A Onda da Vida, naquele momento, é o que vocês São, além do eu Sou, além da Luz.
Em última instância (mas, ainda uma vez, isso é uma diminuição), poderíamos chamar isso de Amor Vibral, que

é um Amor de restituição.
Isso sequer é o Amor incondicional porque dizer Amor incondicional é já considerar, na consciência que o diz,

que existe um amor condicional.
Eu diria, de preferência, que isso é o Amor Incondicionado, mas, novamente, nós podemos tentar achar várias

palavras.
Era muito mais fácil com as Estrelas (porque há funções, localizações, identificadas no corpo).

 É muito mais fácil para as Portas, é muito mais fácil para os conceitos (como o que lhes falou, por exemplo,
IRMÃO K ou UM AMIGO).

Da mesma forma, aí, é uma transcendência.
Mas isso é terrivelmente simples.

É mesmo, eu diria, o mais simples.
Mas para as palavras, é terrivelmente complicado e para o Si, também.

Lembrem-se, para aqueles que têm acompanhado há anos, o processo: no início, onde o Arcanjo ANAEL lhes
falou do Abandono à Luz, do que foi gerado como pequenas bicicletas que giravam.

E depois, agora, da mesma coisa, salvo que, aí, vocês não podem se apoiar em nada de conhecido, em nada
experimentado e, no entanto, é a natureza de todos nós.

É como o senhor Jourdain que fazia a prosa sem o saber.
Podemos dar-lhes, também, o exemplo do peixe que está na água: será que o peixe conhece a água?

Não, já que ele está dentro dela.

***

Pergunta: o que pode, então, criar o impulso para a Transcendência?

Não, não há qualquer impulso.
O que fez dizer a alguns Anciãos e a outros Despertos (ou a GEMMA que falou maravilhosamente, também):

não há mais impulso, não há mais tempo, mais espaço, nada mais de conhecido.
É um estado natural.

Mas isso é tão (como dizer, exprimindo-se basicamente) enorme, é tão monstruoso e, ao mesmo tempo, tão
belo que jamais o que é limitado pode aceitar isso.

Obviamente, o limitado dirá que isso não é verdadeiro, porque ele tem medo, porque ele duvida.
Todas as experiências que vocês realizaram, para aqueles que as realizaram (a Comunhão de Coração a
Coração, os Alinhamentos, os processos de Deslocalização de Consciência), para aqueles que tiveram a

oportunidade de vivê-lo, de algum modo, como as testemunhas ou os pilares, se vocês preferirem (como os
Quatro Pilares do Coração) que vão permitir-lhes aproximarem-se disso.

***

Pergunta: e sobre o basculamento, o nosso e aquele da Terra?
 

E bem, os dois, isso irá ocorrer no momento final.
Não são vocês que decidem bascular.

A consequência do Absoluto é o basculamento: basculamento do limitado para o Ilimitado.
Mas não é o limitado que pode decidir tornar-se o Ilimitado.

É quando o limitado, justamente, é superado.
Superado, em todos os sentidos do termo.

Superado porque ele não compreende mais.
Superado porque tudo desaba.

Superado porque ele é tomado, literalmente, pela Onda do Éter.
Há testemunhas, é claro, sobre isso.

As testemunhas, é esse estremecimento que eu falei.
Nos textos, vocês têm, por exemplo (como isso se chama?), a saída astral, à época, pelos dedões dos pés, a

saída no Estado de Ser, também, pelo topo do crânio, pelo chacra do Coração ou pelo dedão do pé.



O pé, o que é?
Um grão, uma semente, este é o lugar de onde nasce a Eternidade.

Mas isso é uma visão, ainda, porque a Eternidade não tem que nascer: Ela É.
Mas, nesse corpo que vocês habitam, sobre esta Terra onde vocês estão, são os pontos os mais profundos.

***

Pergunta: vocês marcaram encontro para nós no final do ano, aqui, no cronograma; será que vocês
estarão aí e será que nós estaremos aí para escutá-los?

Só o Pai é que sabe.
Em uma perspectiva linear, viva cada minuto da sua vida como se fosse o último.

Em uma perspectiva absoluta, qual a importância?
Já que você não tem um encontro, nem comigo, nem com você.

É o ego e a personalidade que querem saber.
Mas quando você vive este Absoluto, este Indizível, esse Tudo (chame-os como quiser), tudo isso se torna

supérfluo.
E, no entanto, você o vive, mas, a perspectiva (se o podemos empregar essa palavra), não é mais, de qualquer

maneira, a mesma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros Amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Eu agradeço a vocês por terem me escutado com tamanha paciência.

Vocês são a Eternidade.
Estejam na Alegria, mas vocês São muito mais do que a Alegria.

Estejam na Paz, mas vocês São muito mais do que a Paz.
E não escutem o que eu digo, vivam-no, sem isso, isso de nada serve.

E eu lhes transmito todo o meu Amor.
E eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Passem bem.

************
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E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Vocês sabem que vocês entraram nessas Núpcias de Luz, extremamente precisas, que alguns de vocês
vivem, que outros não vivem ainda.

Mas todos vocês estão convidados a vir dançar, de algum modo, a ronda da Unidade, nos Mundos Liberados
do medo, do sofrimento, em suma, de tudo o que fizeram as limitações que nós conhecemos quando nós

temos um corpo, não é?
Então eu venho para responder às suas perguntas.

E eu espero que através disso, nós possamos, todos juntos, preparar o que virá em seguida, durante este dia
e, sobretudo, durante este mês, importante para vocês, sobre esta Terra.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: é correto pensar que o Canal Mariano está aí, mesmo se não o sentimos ainda?

Sim.
Durante anos, nós os chamamos de Sementes de Estrelas, Ancoradores de Luz, com características

específicas que eram ligadas à ignição, digamos, das Coroas Radiantes, não é?
Porque alguma coisa se manifesta à sua consciência (é preciso ser lógico, mesmo em meio à personalidade,
ou seja, nesse corpo físico, em seus pensamentos) isso significa que, necessariamente, isso existe em algum

lugar.
Simplesmente, vocês não o conscientizaram.

Tudo depende, ainda uma vez, do ponto de vista ou do olhar.
Mas, evidentemente, nós lhes dissemos que a consciência era Vibração, é claro.

E nós atraímos, durante esses anos (isso foi dito não tem muito tempo), toda a sua Atenção, toda a sua
Intenção, tudo o que fazia os Quatro Pilares (ao nível da Cruz da cabeça e, agora, ao nível do Coração), sobre

aspectos desconhecidos (ou conhecidos, para alguns de vocês), existindo, é claro, em meio a esse corpo
efêmero, para fazê-los, de alguma forma, absorver o máximo de Vibração, de Luz, de Amor.

Naquele momento, a personalidade disse: “que coisa, que Luz; isso é maravilhoso”.
Ela, então, em uma fase lógica (pela qual não têm absolutamente que se culpar), apropriou-se da Luz.

É o jogo do ego, de crer que ele é a Luz.
E depois, gradualmente e à medida, nós os levamos a conscientizar o que é o Abandono à Luz.
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Porque o ego (vocês sabem, ele é muito sabichão, não é?), é o seu papel, ele vai fazê-los crer que vocês se
tornaram Luz.

Ele vai fazê-los crer que, isso ali, vocês ali chegaram, não há mais nada a fazer, porque vocês perceberam a
Coroa Radiante da cabeça, vocês sentiram o Fogo do Coração, vocês tiveram Vibrações particulares em todo

o corpo.
E depois, após, vocês tiveram a constituição do que foi chamado de Canal Mariano.

Então, sem entrar nos detalhes, o Canal Mariano, o que é?
Do mesmo modo que vocês têm o Canal do Éter: o Canal do Éter não é nada mais senão o que foi chamado
de Kundalini, com seus três Canais (Ida, Pingala e Sushumna) que foram revestidos, de algum modo, de

Partículas Adamantinas, de Partículas de Luz (que não estavam presentes nesse mundo, eu os lembro, antes
de 1984).

Em seguida, recentemente, o Canal Mariano foi constituído.
O que é o Canal Mariano?

É o Antakarana, ou seja, o Cordão Celeste que une o corpo inferior (isto é, todos os corpos ilusórios: o corpo
físico, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental, o corpo causal, que fazem parte do jogo, aqui, da

encarnação), ele, também, atapetado dessas Partículas Adamantinas.
O Canal do Antakarana (o Cordão Celeste) é representado, também (se vocês quiserem uma imagem), por

exemplo, pela Deusa Hathor (no Egito), mas poderíamos ir muito mais longe.
Mas o objetivo não está aí.

Simplesmente, os faz compreender que esse Canal Mariano está atapetado, ele também, de Partículas
Adamantinas.

Como vocês querem se extrair da personalidade (mesmo se, hoje, vocês nada vivem), se a Luz não tinha
aparecido neste mundo, através do Conclave Arcangélico, através das Núpcias Celestes?

Primeiro ponto.
Em seguida, através da Fusão dos Éteres, da Liberação do Núcleo da Terra, da Liberação do Sol e da sua

própria Liberação.
Então, é preciso bem compreender que o Acordar é a conscientização pela percepção da Luz.

Que isso seja através de todas as manifestações do Supramental (sejam as percepções Vibratórias das
Coroas, das Estrelas, das Portas), tudo isso dá a perceber uma Vibração de uma outra estrutura que aquela

que vocês estão em meio ao que eu chamei de complexo inferior.
E depois, o ego, é claro (ou seja, o Eu), apropriou-se desta Luz.

Foi preciso realizar, no entanto, uma série de Abandonos.
Porque, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, vocês não podem viver o Abandono à Luz se a Coroa Radiante do

Coração não estiver ativa.
Ela não apareceu por milagre de não sei o quê.

Esta Coroa, ela sempre esteve aí.
Simplesmente, o ego estava tão confinado no interior de suas próprias projeções que ele não podia percebê-

la.
Então, é claro, desde algumas semanas, chegou uma etapa decisiva, que foi dada a alguns de vocês (quer

tivessem as Coroas Radiantes ou não, aliás, essa é a grande novidade) para viver o que nós denominamos a
Onda do Éter.

A Onda do Éter não vem do Céu, ela não vem de outros lugares.
Ela vem de onde?

Do Núcleo Intraterrestre da Terra.
E essa é onda de Liberação da Terra, ilustrada desde um ano pelo Despertar da Terra.

Eu lhes dizia, isso desde apenas um ano, que tudo estava consumado, em todos os planos, exceto para o ego,
aqui, individual e coletivamente.
Individualmente, foi realizado.

Há seres, entre vocês, que vivenciaram, não o Despertar, mas a Liberação total.
O que é a Liberação total?

Algumas Estrelas, como vocês sabem, deram o testemunho de sua experiência, em sua vida.
Hoje, elas darão o testemunho da última parte de sua vivência na encarnação, que não é o Despertar à Luz.

O Despertar à Luz é o quê?
É o ego que se espelha, ele mesmo, em sua própria Luz.

Mas a Liberação, ou seja, não mais estar confinado, não mais estar subordinado (isso, isso foi realizado pelas
Núpcias Celestes), mas, também, ter se tornado o Absoluto, ou seja, estar além da própria Vibração e,
portanto, além da própria Consciência, qualquer que seja a forma ou o que quer que seja sem forma.

Portanto, o Canal Mariano, o Canal do Éter, todas essas estruturas que nós lhes falamos (é claro, fazendo parte
da Eternidade), elas sempre estiveram aí.

São vocês que não estavam aí, presentes nesta Eternidade.
Será que vocês compreendem a diferença?

É como quando eu lhes disse: não são vocês que desaparecem, é o mundo que desaparece.



Não é a mesma coisa, não é?
Então, é claro, aqueles que estão colocados no ego, eles não podem de todo admitir um segundo que o que

quer que seja deste mundo possa desaparecer, porque, obviamente, o ego está inscrito no efêmero.
E este efêmero particular, que é a vida que nós vivemos quando estamos encarnados, todos nós tendemos a

crê-la eterna.
Muitos, nós acreditamos (e eu me incluo) que o simples fato de ver a Luz, o simples fato de encontrar um ritual,
não é? (como eu fiz durante a minha vida, adorar o Sol todas as manhãs), era algo que iria fazê-los viver a Luz.

Mas viver a Luz, isso é ver a Luz.
Isso é já maravilhoso.

Mas vocês não podem ver, nem viver, até mesmo, o que vocês são na Eternidade.
É assim o Absoluto

Mas eu deixarei as Estrelas falarem muito melhor do que eu.
Ou seja, hoje, há, talvez, 80% da humanidade adulta que não sabe o que acontece, que nada vive do que

acontece.
E há seres que vivenciaram esses processos de Despertar de diferentes modos, aliás, porque não se é

obrigado a passar pelo que nós lhes dizemos, nós (há quem tenha realizado este Despertar espontaneamente,
totalmente sozinhos).

Mas o Despertar é uma ilusão, ele também.
Foi nesta etapa que nós os engajamos.

Porque, como o que é Eterno poderia aparecer um dia já que isso É, desde toda Eternidade?
É a sua Consciência que se desloca.

Não é a Eternidade.
Reflitam bem sobre isso.

Naturalmente, quanto mais vocês fossem numerosos a perceber esta Luz, a sentir os impactos, as Vibrações,
as diferentes Cruzes, e todas as explicações alimentaram, de algum modo, alguma coisa, em vocês, que era

esta sede de Luz.
Mas, em última análise, vocês não podem ter sede do que vocês São, desde toda Eternidade.

Somente o ego tem sede.
É muito simples para compreender, agora.

Mas não antes.
Portanto, o Canal Mariano, ele está constituído, sobre a Terra.

Ele está ativo.
Aliás, para aqueles de vocês que percebem o que os nossos Irmãos orientais chamavam de Nada, ou seja, o
Canto da alma (as diferentes oitavas que estão ligadas, aliás, ao Samadhi, e além do Samadhi), quando vocês

chegam ao que é chamado de Maha Samadhi (ou seja, não à morte aparente deste corpo, mas à Liberação
total deste corpo), o que acontece?

Vocês ouvem as Trombetas, permanentemente, que é um som cristalino, extremamente alto em Vibração, que
culmina no Coro dos Anjos e que se acompanha desta famosa Onda do Éter que os remete, literalmente, que

os transporta em sua Eternidade.
E é naquele momento que vocês podem rir e ver, entre aspas, as ilusões às quais todos nós aderimos, porque

esta Criação, como dizem os orientais, é Maya.
Mas ela é Maya porque nós estávamos projetados dentro, e porque vocês estão projetados dentro.

Então, é claro, houve circunstâncias históricas (o ego ama muito as histórias).
Isso não põe em causa a história, mas é um momento em que lhes é preciso superar a história.

Vocês não são a história que vocês vivem.
Vocês não são a história desta Terra.

Então, é claro, este Abandono Final à Luz (que é a Doação do Si) não significa Abandonar tudo o que é
exterior, é Abandonar-se, si mesmo, a este Tudo, a este Absoluto.

O que significa o fato de que alguns ainda não o vivam?
Eu falo, é claro, dos Despertos.

Para vocês é muito simples: há, em vocês, um medo incomensurável.
Qual é este medo?

É o medo da carne, ou seja, o medo da perda da carne.
Se vocês têm vertigens, se vocês têm medo do vazio, o que isso é mais senão o medo de se perder si

mesmo?
Mas a Eternidade não pode se perder.

É o Eu que os faz acreditar nisso.
É isso, agora, que é para viver.

A Onda do Éter, a Onda da Vida, é a sua natureza essencial.
Vocês não são esta pequena pessoa confinada em um corpo.



Então, não se preocupem mais, agora, em saber se vocês fizeram isso, em saber se vocês fizeram aquilo.
Deem-se conta: eu não lhes digo para parar tudo, para colocar-se em uma poltrona e aguardar que isso chegue

(porque isso não irá chegar tão depressa, no entanto), mas é simplesmente um deslocamento da sua
Consciência.

Coloquem-se, não mais no efêmero.
Coloquem-se, não mais no limitado.

Coloquem-se no Absoluto.
É a única Verdade.

Naquele momento, vocês poderão rir, mas vocês vão rir amarelo no início.
Depois, vocês vão rir tudo cor-de-rosa, não se preocupem.

***

Pergunta: poderia explicar a Crucificação?

A Crucificação é o quê?
É muito exatamente o que eu acabo de desenvolver.

É o momento em que você diz, como o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Porque, naquele momento, você tem consciência de que mesmo a constituição denominada corpo-alma-

espírito é, também, uma grande farsa (como dizem alguns).
Isso não existe.

São dos Planos intermediários.
Isso significa que a Crucificação quer dizer o quê?

É aceitar ser Crucificado.
Quem é Crucificado?
O ilusório, o efêmero.

Então, é claro, o efêmero e o ilusório acreditam que a Crucificação seja terrível.
Isso dilacera a carne.

Naturalmente.
Mas, sobretudo, isso é feito para romper o pericárdio.

Viver o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, apenas pode ocorrer se você aceita ser revestido da sua
Eternidade, ou seja, da sua natureza e da sua Essência.

Do ponto de vista do ego, isso sempre irá se chamar a morte, a Crucificação e a Dissolução.
Porque, para ele, é muito exatamente isso.

Eu disse uma vez (eu o repito para vocês): a lagarta ignora totalmente a borboleta.
Crer que a lagarta vai se ver enxertada de asas, isso, é uma Crença da lagarta, não é?

O ego participa sempre neste mundo por projeções.
E mesmo a busca espiritual é uma projeção.

Porque, no Absoluto, quando a sua Consciência se coloca neste Absoluto (que é a natureza Essencial de cada
um aqui, e de cada um por todo o mundo e em todos os mundos), naquele momento, o que há?

Há Crucificação.
Isso significa que é a perda de todas as ilusões: de crer-se Luminoso, de crer-se realizado, de crer-se

Desperto, de crer-se melhor, de crer-se no Caminho, não é?
Mas isso foram etapas de construção.

MIGUEL veio (através do Conclave e da sua ação) fazer a desconstrução deste mundo.
Vocês irão me responder: “mas este mundo, ele ainda está aí”.

Sim, mas a Consciência modificou consideravelmente o seu ponto de vista.
Vocês sabem que existe um efeito de alavanca, ou seja, basta ter uma massa crítica de consciências que

descubra a Verdade.
Para quê?

Para que a Verdade seja atualizada.
É a mesma coisa para tudo.

Desde que haja um limiar de basculamento, em vocês, como em nível coletivo, então a Terra pode decidir.
E a Terra decidiu.

O Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, a Onda da Vida, a Onda do Éter, é a sua Crucificação, mas,
sobretudo, é a sua Ressurreição, que faz de vocês, não paródias de Seres Despertos, mas Seres realmente

Liberados.
Vocês não têm mais, naquele momento, qualquer ilusão sobre a ilusão.



Não há mais qualquer questão sobre as ilusões, porque vocês as identificaram enquanto ilusões, que isso seja
este corpo que vocês habitam.

Nós insistimos, e nós sempre dissemos, que este corpo é um Templo.
Sim, mas um Templo em si mesmo, isso nada é, isso é uma construção.

É o que está no Templo que é importante.
E, aliás, o corpo é um ressonador: eu me servi disso durante a minha vida (meu Mestre, Bença Deunov, serviu-

se também).
Muitos seres encontraram, em alguma parte, este Despertar, esta Liberação, nós desenvolvemos técnicas, não

é?
Isso é lógico.

Porque é preciso desviar a atenção do ego para outra coisa.
E o ego, como ele gosta muito de possuir, ele vai se apropriar da Luz que ele vai viver.

Então, como saber, agora, se vocês se Abandonaram vocês mesmos (que vocês tenham tido as Coroas
Radiantes, que vocês tenham trabalhado em meio ao Ancoramento da Luz, enquanto Sementes de Estrelas)?

 Hoje, isso é, verdadeiramente, uma etapa que eu qualificaria, é claro, de última, de Última e de Revelação
Final.

Mas ela apenas pode depender, estritamente, do seu posicionamento.
Isso quer dizer, será que a sua alma está, de algum modo, retraída (sem que vocês o saibam), por um medo?

Porque, o que retrai, é o medo.
E o Absoluto dá medo.

Porque, para o ego, o Absoluto é a Dissolução do que ele é, da sua pequena pessoa, da sua pequena luz, de
tudo o que ele construiu, em meio à Luz.

Mas lembrem-se de que vocês são Livres, totalmente, para experimentar o que vocês quiserem.
Se vocês quiserem ser limitados, permaneçam limitados.

Se vocês quiserem permanecer na autossatisfação do seu próprio Despertar, permaneçam ali.
Vocês são totalmente Livres.

Mas nosso dever é dar-lhes o que é a finalidade.
Mesmo se, efetivamente, nós lhes dissemos que a humanidade inteira será liberada pelo Encontro com a Luz,

ou seja, com o que vocês São, não com o que vocês construíram.
Mas vocês são livres, naquele momento, para estabelecerem-se onde vocês quiserem, já que vocês estão

Liberados.
Portanto, não fiquem obcecados.

Se vocês não vivem a Onda do Éter, isso significa que vocês permanecem confinados, mesmo estando Livres.
Vocês terão consciência desta Liberdade, mas vocês permanecerão, pelos seus próprios mecanismos, como
dizer, de regulação (além do Eu e além do Absoluto), no que vocês São: este Absoluto que recusa Ele próprio.

Vocês permanecerão na forma que vocês terão criado.
Mas tudo está bem, não?
É o que vocês desejam.

Porque vocês não podem pretender viver e Ser a Luz (o que não significa viver, somente, a Luz).
Ser a Luz é já ter vivenciado os Quatro Pilares do Coração.

É já ter vivenciado esta Onda da Vida.
É ter aceitado o Manto Azul da Graça e ter sentido esses estremecimentos, esses jatos do Êxtase, esse

enlevo que os tiram de toda limitação.
Então, é claro, até o momento Final, agora, coletivo, desta Terra (que ninguém conhece a data, eu os lembro), o

que vai acontecer?
Se vocês aceitam (e eu falo aí aos Despertos, ou seja, àqueles que já vivenciaram a Coroa Radiante da cabeça

ou a Coroa Radiante do Coração ou as três Coroas), se vocês vivem a Onda da Vida, isso significa que em
vocês não existe mais qualquer medo.

E isso se traduz por algumas capacidades, novas, da Consciência, mas, também, por este Absoluto que vocês
se tornaram.

Eu deixarei as Estrelas falarem sobre isso porque Elas o farão muito melhor do que eu.
Se vocês não o vivem, a cada dia vai ocorrer em vocês, o quê?

Uma interrogação e uma resistência cada vez mais fortes.
Porque o ego que vivenciou a Luz, que vivenciou o Despertar, vai a todo custo querer manter uma posição,

com todos os pretextos possíveis, é claro, dizendo: “será preciso ter bom senso, nós ainda estamos
encarnados, nós estamos sobre a Terra, nós não estamos no Céu”.

Isso prova, simplesmente, que aqueles que pronunciam essas frases, eles têm o quê?
Eles têm um medo terrível.

Medo deles mesmos, medo do que eles são, no Absoluto.
Portanto, eles mantêm uma limitação, por eles próprios.



E aí, vocês apenas podem (aqueles que vivem esta Onda), simplesmente, testemunhar o que acontece, mas
vocês não irão orientá-los para isso.

Por quê?
Porque eles estão enrijecidos, cristalizados, na autossatisfação do ego que desejou a Luz, que se apropriou da

Luz, e que vê a Luz, e que sente o chakra do Coração, que sente a Coroa da cabeça, que sente a Kundalini,
mas que não sente a Onda da Vida.

Porque há um enrijecimento que está operando em meio a essas pessoas.
Então, é preciso não julgar.

Vocês não podem ajudá-los.
Vocês não podem condená-los.

Vocês não podem julgá-los.
Vocês apenas podem Ser o que vocês São.

 Ver a ilusão, na qual eles estão.
Vocês não podem falar, porque, é claro, se vocês dizem isso a alguém que não vive a Onda da Vida, ele vai

olhá-los para o que vocês são para ele, ou seja, um louco, um provocador.
Bem, sim, mas eles nada entenderam, os coitados.

Isso, são aqueles que se apropriaram da Luz e que se contemplam, eles mesmos, em sua própria Luz.
Lembrem-se do que dizia CRISTO.

Ele dizia que no fim dos Tempos, seria muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que
um rico.

E que o Reino dos Céus estava aberto às crianças, que era preciso tornar-se como uma criança.
Aquele que viu a Luz, e que se construiu segundo o que nós lhes dissemos, atuou, talvez, bastante bem no

jogo da Luz.
E, então, ele se espelha em uma projeção que não é mais ele mesmo, mas que é, ainda, uma projeção, que é

a projeção da Luz.
Ora, não há nada a projetar na Luz, porque é o que vocês São.

A Luz é considerada como exterior.
É uma etapa, muitas vezes, indispensável, principalmente no Ocidente.

Por outro lado, também foi dito que “os últimos serão os primeiros”.
Isso quer dizer que aqueles que não vivenciaram as Coroas Radiantes, os Apelos da Luz, os Alinhamentos, as
meditações, todos os trabalhos que nós lhes demos, o Yoga da Unidade, etc., etc., paradoxalmente, aqueles

são mais capazes de se tornar como crianças, ou seja, Abandonar-se à Onda da Vida que eles são realmente.
Isso é um mistério, para vocês, desse ponto de vista.

Mas tudo isso se esclarece no momento em que vocês passarem, em nível de consciência, além da
Consciência, de qualquer limite, de qualquer forma, ou seja, quando vocês tocam e vivem, realmente, o

Absoluto.
Não antes.

Antes, apenas podem existir questões, interrogações e dúvidas.
O problema é que esses seres projetam suas dúvidas naqueles que vivem isso.

Isso é magnífico, não?
O ego não quer ver o ego, como de costume.

Mas o ego, ele existe desde que ele tomou forma.
Porque a Essência de um Eu, de uma identidade, de uma pessoa, está ligada a uma forma, especialmente esta

forma da carne, que não é permeável.
Então, quando a sua carne se torna permeável, vocês não precisam mais estar sozinhos em algum lugar.

Porque vocês não estão, jamais, sozinhos.
Vocês estão com todos aqueles que atravessaram esta etapa da Onda da Vida, em Comunhão total, aqui,

neste Plano, como em todos os outros Planos.
Aliás, quando nós lhes dissemos que vocês estavam deslocalizados (alguns o vivenciaram desde o início do
ano), agora vocês não estão mais deslocalizados, vocês estão multilocalizados, como irão lhes falar algumas

Irmãs, algumas Estrelas, por exemplo, sobre a bilocação que é uma Verdade.
Mas isso, o ego não pode compreendê-lo, já que ele está limitado por sua própria forma, por seu próprio

confinamento, mesmo na Luz.

***

Pergunta: eu ouço, às vezes, sons que saem da Porta ou da Estrela OD.

Ao nível desta Porta OD, ou da Estrela OD (que é representada, que esteve encarnada, eu os lembro, pela
mãe de MARIA, ANNA), que é também a Porta da Crucificação, não é? que conduz ao ego do Coração, há



muitas frases que podem se manifestar, durante esta Crucificação.
O importante não é o que é dito.

O importante não é o que é ouvido (que, às vezes, não é o que foi dito, é claro, enquanto houver o filtro do
ego).

O importante é o que isso propicia, ou em termos de percepção, ou em termos de consciência, ou em termos
de Dissolução.

Tudo o que reforça o sentido de uma identidade, em uma pessoa, apenas reflete o que acontece do lado da
personalidade.

Tudo o que se traduz por um convite ao Absoluto, por um convite à superação da forma, deste corpo, da
identidade que vocês portam, então, naquele momento, o que se exprime é o que está do outro lado de OD, ou

seja, o Absoluto.
O Absoluto não pode enganar.

Porque quando o Absoluto se exprime, ele não se exprime em nome de um Eu, ele não se exprime em nome
de uma pessoa, nem em nome de quem quer que seja: ele apenas faz exprimir a Onda da Vida.

E a Onda da Vida não está tanto nas palavras que são pronunciadas, mas na Onda que carrega as palavras, ou
seja, neste Absoluto que é a testemunha desse estremecimento entusiástico da Onda da Vida, que os toma.
Então, é claro, aquele que ainda não expressou a Onda da Vida, que ainda não é esta Onda do Éter, verá, ali,

apenas palavras.
E isso é normal.

Do mesmo modo que, para aqueles que vivem as Vibrações, há textos que os fazem Vibrar quando vocês o
leem, e outros que não os fazem Vibrar.

É tão simples assim.
Portanto, o Absoluto vai dar-lhes uma Onda de Absoluto.

Ou seja, ela os remete a uma forma de ressonância.
Mas além da ressonância, há uma identificação à sua Essência Primeira, que é este Absoluto.

***

Pergunta: o bombardeamento atual de raios-gama está ligado à mudança de consciência?

Sim, na totalidade.
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, foi ilustrado sobre a Terra, desde quase um ano, e lhes foi detalhado

pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, sobre a Fusão dos Éteres, que era o encontro da Luz Adamantina com as
forças de resistência da Terra, do confinamento, ao nível da última camada isolante, ou seja, da ionosfera.

Isso deu esses flashes azuis que foram vistos por toda parte na Terra.
Em seguida, a Luz Adamantina precipitou-se no Manto da Terra, liberou o Núcleo da Terra (que já havia

começado um pouquinho antes da Fusão dos Éteres).
O que vocês vivem, para aqueles que vivem a Onda da Vida, que penetra efetivamente pelos pés (e percorre
depois todo o corpo), é a testemunha desta Liberação da Terra e, sobretudo, da sua própria Liberação, total,

de todas as ilusões.
Hoje, se vocês quiserem, houve um Apelo da Luz, que vocês vivenciaram de diferentes maneiras.

Vocês ali responderam, ou não.
Inteiramente, ou não.

Qual o resultado desta emissão de Luz, desde, primeiramente, de Sirius, em seguida, depois, de Alcyone?
Ela vem provocar um Despertar, um Acordar.

Em seguida, foi preciso deixar descer esta Luz, até o Coração, até o sacro.
E, depois, dar-se si mesmo: a Crucificação.

Para que a Terra ali traga a resposta adequada: primeiro a Liberação da Terra e, em seguida, a Onda da Vida
da Terra.

Então, é claro, a Onda da Vida da Terra, a Onda da Vida da Liberdade, do Manto Azul da Graça, é, para o ego,
algo abominável.

Porque ela remete a todas essas repressões que estão ligadas aos dois primeiros chakras.
O que são as repressões dos dois primeiros chakras?

É o medo da perda desse corpo.
É o medo do vazio, o medo de estar confinado.

Vocês hão de convir que isso, em todo caso, é terrível, porque vocês estão, efetivamente, nisso, aqui, neste
mundo.

Portanto, vocês não podem estar mais confinados em um corpo, não é?
Tudo o que se manifesta a vocês como medo, o medo da insanidade, o medo de perder as referências, o

medo da sua perda, o medo da carne (no seu sentido o mais nobre, é claro, hein, eu não falo de pornografia ou



de coisas que estejam fora desta Onda da Vida).
A Onda da Vida traz um desafio.

Vocês querem ser isso?
Ou ficar em uma forma?

É tão simples assim.
Houve Apelo da Luz.

Houve resposta de vocês e da Terra.
Diante desta Liberação da Terra, o Céu faz o quê?

O Sol está liberado, também.
Então, vocês têm dois tipos de irradiação: quando o Sol explode, ele envia um sopro de Amor, um sopro de

prótons, de partículas ao nível da Coroa Radiante da cabeça.
Se a Terra ali responde, naquele momento, o Sol vai deixar passar, enfraquecendo seus ventos solares, as

irradiações da Luz Adamantina, que são as radiações gama.
Então, é claro, quando vocês estão confinados sobre a Terra, os raios-gama, o que significam?

A destruição da matéria.
Tudo o que é de carbono é destruído pela radiação gama.

Mas, isso, é o ponto de vista da lagarta.
Como vocês querem se tornar borboleta?

Como vocês querem se tornar o Absoluto se o que quer que seja da lagarta ainda existe?
Alguns vivenciaram a Onda da Vida e de maneira cada vez mais intensa.

Vivendo esta Onda da Vida, o que acontece?
Vocês constatam (por vivê-lo) que vocês não são nem a lagarta, nem a borboleta, mas que vocês são muito

além dessa borboleta.
É, de algum modo, uma Transcendência de uma etapa intermediária, magnífica, é claro, que é a Liberação da

Terra.
Mas vocês respondem, em vocês, à Liberação da Terra e vocês imprimem, no que vocês são, sempre nesse

Templo.
Mesmo se o ponto de partida não seja esse Templo, mas, realmente, o Núcleo cristalino da Terra, o que

explica que a Onda da Vida apenas pode aparecer sob os seus pés, e, depois, ela vai progredir.
Ela irá progredir, ou não.

Eu já tive perguntas, há algumas semanas, alguns meses, sobre isso: os incômodos nas pernas, os pesos, os
laços nos tornozelos.

Tudo isso era destinado, efetivamente, a impedi-los de partir, ou seja, de serem Liberados, mesmo se alguns
de vocês tinham a possibilidade de viajar em meio a uma outra forma (chamada de Corpo de Estado de Ser ou

Corpo de Eternidade).
Mas, além do Corpo de Eternidade, há a Eternidade.

Portanto, evidentemente, o Apelo da Luz, o Apelo à Liberdade, o Apelo à Liberação, a Crucificação, a
Transfiguração, está muito além de tudo o que nós pudemos tentar descrever-lhes, e conduzi-los, a esta Porta.

Vocês ali estão.
Quando eu emprego a palavra ego, não vejam ali noção pejorativa ou negativa porque é o ego que se vê como

pejorativo e negativo.
O ego é construído segundo um princípio de separação, de limitação, de confinamento, de ruptura com a

Unidade e com a FONTE.
Obviamente, tudo o que ameaça a sobrevivência deste ego é considerado como inválido, pelo ego.

Mais uma vez, enquanto a Luz era algo que fazia bem, no interior desta vida (porque vocês tinham a Fluidez da
Unidade, os mecanismos de sincronia, a facilitação da sua vida), era maravilhoso.

Porque o ego ainda estava aí.
Naturalmente que ele ainda estava aí.

Ele se conformava à Luz, porque ele vivia as manifestações da Luz.
Mas viver as manifestações da Luz não é Ser a Luz.

Eu vou tomar um outro exemplo (vamos deixar a lagarta e a borboleta): há o peixe que está na água.
Em momento algum o peixe tem consciência de que ele está na água, não é?

É o seu elemento natural.
O peixe evolui na água como um peixe na água, como se diz.

A um dado momento, o peixe toma consciência de que ele pode morrer.
O que ele faz, quando ele morre?

Então, se ele acredita na perenidade da alma, ele acredita que sua alma volta à alma dos peixes e que seu
corpo retorna à água (ou à terra que está no fundo da água).

E depois, um dia, o peixe toma consciência de que ele não é esse peixe.
Ele toma consciência de que há um recipiente (e sim, é o peixe vermelho ou o golfinho que está na Terra, isso



é o mesmo, isso é também um recipiente).
É simplesmente uma questão de tamanho.

E depois, tomando consciência de que ele está em um recipiente, ele vai tomar consciência de que há algo
que limita esse recipiente, que, é claro, não é a água.

Ele se esbarra nos limites.
Mas ele está sempre confinado.

A primeira etapa será fazê-lo assimilar o recipiente e toda a água.
Ele encontra a Luz, coisa que vocês realizaram, mais ou menos perfeitamente, com mais ou menos felicidade,

com mais ou menos sofrimento.
Ou não.

Isso não muda o processo.
E, depois, a um dado momento, o peixe diz: “mas, se eu estou nesta água, esta água está confinada, eu tomei
consciência de que eu estou confinado, eu tomei consciência de que eu sou pó, mas que há também um alma

aí em cima, o que me impede de ser tudo isso, e muito além disso, além de todo espaço, e além de todo
tempo?”.

Naturalmente, alguns peixes vão querer nadar em piscinas um pouco maiores, ou se tornar outra coisa que
peixe.

Mas, tornar-se, não é a finalidade.
É o que lhes forneceram, também, alguns Anciãos, seja o IRMÃO K, seja UM AMIGO.

Eles lhes traduziram, com palavras (obviamente, inscritas em uma pessoa que eles estiveram, ou naquele no
qual eles passam), a Verdade e a maneira de se aproximar da Verdade.

 Porque vocês não podem compreender a Verdade.
É o ego que acredita nisso.

O ego acredita que ele vai poder comer a Luz e ficar maior do que o boi, não é? (vocês conhecem a história,
hein?).

Mas isso não é possível.
Isso não é absolutamente possível.

Não existe qualquer limite para conter o que vocês são, e qualquer corpo.
Então, é claro, enquanto vocês forem seduzidos por outra coisa que este Absoluto, o que quer que seja (então
nós falamos das telas, da tevê, dos computadores), mas enquanto vocês forem seduzidos por uma discussão
que vocês chamam, em meio ao ego, de humana (falar da chuva e do tempo, “você tem lindos sapatos hoje”),

o ego vai chamar isso de Amor, ou seja, é a atenção e um sinal de atenção que vocês levam a alguém.
Mas, durante esse tempo, quando vocês levam esse sinal de atenção ao exterior de vocês mesmos, vocês

continuam o quê?
Indefinidamente, o processo de projeção.

É o medo de viver o Absoluto.
Vivam, primeiramente, este Absoluto.

Depois, vocês poderão olhar, de novo, os sapatos.
Mas é uma ordem de prioridades que convém compreender, principalmente agora.

Será que vocês ainda estão desenhando histórias?
Será que vocês ainda estão prestes a viver projeções do que quer que seja?

Ou será que vocês se tornaram a Onda da Vida?
Mais do que nunca, agora, isso se resume nisso.

Então, é claro, eu não falo a todos aqueles que dormem.
Porque todos aqueles que dormem, vocês irão lhes falar da Onda do Absoluto, de um chakra, de uma Coroa,

do Ilimitado: eles não podem nem compreender, nem aceitar.
Porque isso não pertence ao seu campo de coerência.

Seu campo de coerência é, justamente, o limite, o confinamento, e o ego.
A frase que eu quero dizer-lhes (em minhas palavras por mim, é claro) é: “baixem as máscaras”.

Porque, o que é uma pessoa?
A etimologia, é a pessoa, ou seja, a máscara, é o parecer.

E isso será sempre assim, seja através de regras sociais, morais, afetivas, amorosas, educativas, espirituais
mesmo.

Isso serão apenas máscaras.
E o ego ali tem de monte, essas máscaras.

***

Pergunta: foi dito que cada um irá onde o leva sua Vibração. Por que falar também de escolha?



A escolha é a Vibração.
É

Não é a pequena pessoa que diz: “eu irei ali” que irá ali.
Naturalmente, quando eu lhes falo de Absoluto, vocês dizem, todos: “eu quero ser o Absoluto”.

E, no entanto, quem sente a Onda da Vida?
O ego jamais será o Absoluto.

A Vibração decide.
Se vocês estão na Vibração das Coroas Radiantes, vocês são Liberados, vocês reencontram o Corpo de

Estado de Ser, vocês reencontram todas as Dimensões, e também o Absoluto.
Por outro lado, viver, sobre este mundo (e não durante a chegada final da Luz para todo mundo), o processo de

Liberação, além do Despertar, é não mais ser afetado pelo que vai se tornar este mundo.
Aquele que vive o Despertar, vocês têm sempre interrogações sobre sua pequena saúde, sobre sua

segurança social, sobre o que vocês vão comer amanhã, sobre o tempo que vai fazer, etc., etc..
Mas, o Absoluto, será que ele é algo de tudo isso?

Obviamente, o ego vai responder: “ô sim, bem, há obrigações enquanto estamos encarnados”.
Quem disse o contrário?

Será que o Absoluto lhes disse o contrário?
Então, vocês são o Absoluto ou vocês estão confinados?

Vejam o que lhes diziam os convidados, já em 2008, bem antes das Núpcias Celestes (ndr: intervenção de
NICOLAS FLAMEL de 17 de agosto de 2008) (*).

Eles lhes falavam da Obra Alquímica, por exemplo, da Obra no Branco, aquela que vocês estão prestes a viver,
o Manto Azul da Graça, que desencadeia a Onda da Vida.

Quantos, hoje, são capazes?
Releiam agora, e vocês irão ver que tudo ali já estava.

Mas quem de vocês tinha compreendido, naquele momento?
Quem de vocês tinha integrado e realizado, naquele momento?

Absolutamente ninguém.
O que prova, sim, que a consciência mudou.

***

Pergunta: o corpo é o Templo do Absoluto e ele é igualmente ilusão. Como conciliar isso em
relação aos cuidados com ele?

Tudo é possível.
Primeiramente, se você está inscrito em meio ao ego, limitado, você vai querer trazer uma reação ao que se

manifesta no corpo.
Se você está além, você irá além da aparência e você vai querer compreender a Essência do que é vivenciado

por esse Templo.
Por exemplo, um acometimento de tal articulação significa, ou traduz, talvez, tal ferida psicológica, tal ofensa à

Onda da Vida.
E, então, você vai encontrar uma solução que vamos chamar de mais global, energética.

E depois, após, vem uma etapa onde este corpo, sendo considerado como uma ilusão, este corpo sendo um
Templo ilusório sobre o qual a Luz pode aparecer (dar a impressão de aparecer) e manifestar desequilíbrios.
Mas, se este corpo é ilusório, como você o levanta em sua questão, a doença não tem mais existência que

esse corpo, não é?
E, no entanto, quem é afetado, através das ondas cerebrais, dos nervos?

A própria consciência.
Aquele que tem uma dor, tem muita dificuldade de dizer: “eu não sou esta dor”, não é?

Mas assim que você toca o Absoluto, o que acontece?
Eu não falo do Despertar, porque você pode estar Desperto à Luz, viver as Três Coroas Radiantes e ter dores,

doenças.
Ao contrário, quanto mais a Luz se revela, mais esse corpo se torna inútil, digamos.

Para alguns, não para todos.
Aqueles que vivem isso (ou seja, que veem uma partida quando eles estão Despertos), mas eles são

abençoados pelo Pai.
Eles são abençoados porque eles são Liberados.

Eles são Liberados, passando por esta Porta, durante esta etapa particular que não é uma morte, que é o
verdadeiro Renascimento e que lhe dá um status particular no que está prestes a se estabelecer no momento



coletivo.
Se você é o Absoluto, o que vai ali acontecer?

O que vai acontecer é um processo totalmente explicável, mesmo ao nível do corpo.
Você não é mais a dor.

Você concebe e você vive que existe uma dor, às vezes intolerável nesse corpo.
Mas, não sendo esse corpo, não como uma negação ou uma recusa da encarnação, muito pelo contrário.

A Onda da Vida é a aceitação total da encarnação.
Enquanto vocês estão na negação, ou na recusa da encarnação, vocês não podem viver a Onda da Vida.

Isso é impossível.
Porque o Absoluto não conhece qualquer limite, e sequer o limite deste limite, que é esse corpo.

Portanto, enquanto vocês rejeitam a encarnação, enquanto vocês rejeitam o que quer que seja de vocês
mesmos, vocês não podem viver a Onda da Vida.

Então, eu volto ao que eu dizia: estando em meio ao Absoluto, a dor presente, mesmo a mais terrível, não é
nada.

Porque quando alguém diz que ele é o Absoluto, que ele veicula esta Onda, através da sua Presença, sem
nada desejar (e há, sobretudo, nada a desejar), ele vive uma dor, mas esta dor, ela não pode afetar o que ele é.

Senão, o que seria o Absoluto?
Mesmo qualquer perda, do que quer que seja, não pode afetá-lo.

Portanto, a um dado momento da consciência, e além da consciência, o que ali há a cuidar?
Quem crê que cuida de alguma coisa, exceto um ego que cuida de outro ego?

Depois, vocês têm o ego final.
Aquele, vai ali encontrar-se (e há quem se encontrou) confrontado com problemas.

Eles acolhem a Luz e eles dizem: “eu não faço nada, mas a Luz me atravessa para agir em alguém”.
Isso é ainda do ego.

Porque aquele que está no Absoluto sabe muito bem que ele nada pode empreender em meio ao efêmero.
E que, naquele momento, vocês poderão fazer como disse o CRISTO: “quem me tocou?”.

E a mulher, hemorrágica, foi curada.
Será que o CRISTO agiu naquele momento?

Será que o CRISTO quis curar?
Será que Ele emitiu uma intenção específica?

Se vocês vivem a Onda da Vida (que é a Doação da Graça, a Onda do Éter), vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que em vocês não pode existir a menor doença.

Porque, mesmo se ela existe, ela não lhes concerne, em Verdade.
Então, agora, é claro, em meio àqueles que são lagarta, continuem a trabalhar para aliviar as lagartas.

Isso faz parte da humanidade, na totalidade.
Mas, deem-se conta de que vocês aderem, vocês mesmos, a algo que não existe.

De todo modo, se vocês são o Absoluto, nunca mais vocês poderão manifestar qualquer vontade de ação
sobre o que quer que seja.

O Supramental não é a energia.
Isso foi desenvolvido, em várias ocasiões (eu os remeto, particularmente, às intervenções do IRMÃO K).

A energia, o Fogo Vital, a vitalidade, exprime a alma, ela exprime as forças de resistência.
O que IRMÃO K chamou de fogo do ego.

É o fogo do ego que os mantêm na vida, neste mundo.
 E quem, então, os excluiu da Vida, com um V maiúsculo.

Senão, vocês iriam viver a percepção da sua Essência, que é a Onda da Vida.
Portanto, uma lagarta tem necessidade de lagartas para ser cuidada.

Uma lagarta também tem necessidade de borboletas, porque isso vai ser um bálsamo para a lagarta sofredora.
Mas agora, onde vocês estão?

Ao que vocês aderem?
Onde vocês estão situados?

Em vocês?
Neste Templo?
Neste espaço?

***

Pergunta: qual é a origem dos sons potentes que ouvimos por todo o planeta?



Vocês têm o Som do Céu, o Som da Terra, e as Trombetas do Apocalipse.
É muito simples.

A última Trombeta soou.
Resta, agora, que esse Som se estabeleça, casando-se nessas três polaridades, de maneira contínua.

As explicações científicas, elas existem também.
Mas elas se referem ao ego.

Agora, ao nível da significação para o Absoluto, é a irrupção do Absoluto em meio ao efêmero.
E isso assinala o quê?

O fim do efêmero.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua escuta.
Eu creio que eu falei muito mais do que vocês perguntaram.

Mas isso era importante, se vocês quiserem, eu penso, para situar de novo tudo o que está prestes a ocorrer
no momento atual e nesse tempo atual, da Terra.

Porque, como eu lhes disse no ano passado: tudo está consumado.
O mais importante é que a Terra seja Liberada, é que a Consciência humana seja liberada.

Isso é uma conquista.
Quer vocês queiram ou não.
Quer vocês aceitem ou não.
Quer vocês rejeitem ou não.

Agora, nós esperamos vê-los sempre cada vez mais numerosos para dançar na Luz, para dançar em sua
Eternidade, e para ser esta Onda da Vida Absoluta, esta Magnificência do Êxtase, que irão explicar-lhes,

maravilhosamente, nossas Irmãs, as Estrelas.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todas as minhas bênçãos acompanhem vocês.

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

(*) – NICOLAS FLAMEL (17.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/08/nicolas-flamel-17-de-agosto-de-2008.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1372

10 de março de 2012
(Publicado em 11 de março de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2008/08/nicolas-flamel-17-de-agosto-de-2008.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1372


 Irmãos na humanidade, recebam Graças.
Minha última encarnação nesta Terra levou o nome de Nicolas FLAMEL.

http://api.ning.com/files/DxqVsoB21ve3fc6gXVd68VzXu9SCVBnXWGHk4P2vlfCg1ewgs9YVsUmzJFnDay3mu9nL4ck5u9kw3DJ0hpe6FqYSq6d0dEYH/NicolasFlamel10.JPG


E BEM, CAROS AMIGOS...

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Permitam-me trazer-lhes todas as minhas bênçãos e toda a Graça.

Então, caros amigos, caros Irmãos, caras Irmãs, naturalmente, eu lhes dou a palavra e nós tentaremos avançar
juntos, em relação a tudo o que vocês têm que perguntar.

***

Pergunta: é preciso ter vivenciado todas as etapas da Luz Vibral para viver a Onda da Vida?

Não.
O que nós dissemos, cara amiga, a muito pouco tempo: que há seres que seguiam o que acontecia sobre a

Terra, seja através de nós, ou de maneira totalmente diferente, espontaneamente (através de uma NDE ou de
outros tipos de experiências místicas ou espirituais), e que foram levadas a vivê-la.

Através, talvez, dos ensinamentos que foram dados durante a época da nossa vida: que isso seja, por
exemplo, os ensinamentos do Yoga Integral de SRI AUROBINDO, que isso seja ainda em relação às leituras
que vocês podem fazer sobre o que disse UM AMIGO, ou outros ainda que se expressaram, como IRMÃO K,

durante sua vida, ou todos esses Mestres que estiveram realmente encarnados, que deixaram, se vocês
quiserem, uma série de marcadores que (mesmo se eles não o soubessem na época, para alguns deles) iam

preparar muito exatamente o que acontece desde alguns anos.
Portanto, se vocês quiserem, é importante deixar exprimir esses Mestres que estiveram encarnados para que

eles possam dar ‘elementos’.
Justamente, haverá resposta a isso.

Mas, foi dito muito claramente que o papel do Ancoramento da Luz, dos Semeadores da Luz, permitiu isso que
representa o que vocês realizaram, ou seja, ancorar a Luz na Terra.

Porque a Transmutação (o Supramental, como dizia o Bem Amado SRI AUROBINDO) era encarnar esta Luz,
vê-la, percebê-la, vivê-la, senti-la.

E talvez, depois, transcender esta matéria (como dizem os Arcanjos, esta carne) para Ascensionar esta carne
nas Moradas da Eternidade.

Hoje, é um pouquinho diferente.
Porque desde seis ou sete semanas, o Manto da Graça (retransmitido, como vocês sabem, por algumas

Estrelas e pelo Senhor METATRON) permite abri-los à Onda da Vida, Onda do Éter.
Eu falei, desde vários anos, das raízes Intraterrestres, ou da energia que vinha do Núcleo da Terra, e que era,

naquela época, incognoscível, não razoável.
Hoje, vocês são cada vez mais numerosos (e mesmo entre as pessoas que jamais ouviram falar do que quer
que seja) a viver essas espécies de ondas da Vida (como eles chamaram isso), esse estremecimento, que

sobe.
Isso não é uma energia que desce (como o Supramental, a Shakti, se vocês quiserem), é algo que sobe, mas

que sobe não unicamente como a Kundalini, não é?
Isso sobe de muito mais embaixo: isso vem da Terra, isso os atravessa e isso sobe.

A Onda da Vida, todo ser humano vai vivê-la porque isso faz parte do processo alquímico final da
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A Onda da Vida, todo ser humano vai vivê-la porque isso faz parte do processo alquímico final da
Transformação.

É o Reencontro entre o Eterno Masculino e o Eterno Feminino.
É o retorno do Andrógino Primordial.

Portanto, não é mais um papel de descida da energia, mas de subida de uma seiva nova (no corpo, na
consciência, na alma, no Espírito) que os faz descobrir (como isso foi dito), progressivamente, qual é a sua

natureza: este Amor que subtende (mesmo na ilusão) a Criação.
Não é nada mais que o Amor.

Eu dizia, durante a minha vida, que o Amor é a maior das forças.
Então, é claro, como era desconhecido, podíamos apenas projetar o Amor.

Podíamos apenas imaginá-lo.
Exceto aqueles entre, justamente, aqueles que denominamos, pomposamente, esses Mestres encarnados

porque eles tinham encontrado a Luz, cada um segundo uma especificidade diferente.
IRMÃO K não encontrou a Luz do mesmo modo que UM AMIGO.

UM AMIGO não encontrou a Luz do mesmo modo que eu.
Nós não tínhamos a mesma cultura, nós não tínhamos as mesmas crenças, efetivamente.

Mas, o que tivemos em comum, foi, de algum modo, este famoso Encontro (mesmo se nós não tínhamos
empregado essas palavras) com a Luz.

E toda nossa vida que se desenrolou depois foi tentar (da melhor forma que nós podíamos, na época)
transmitir, é claro, este intransmissível.

Porque (como dizia IRMÃO K) podemos falar-lhes, durante milhares de anos, sobre a Onda da Graça,
podemos empregar-lhes milhares de palavras ou fazer como os Arcanjos (como há muito tempo URIEL e
RAFAEL): fazer Vibrar em vocês, muito além das palavras, o que é esta Onda da Vida, mas isso não pode

substituir sua vivência.
Mas achamos que hoje (do mesmo modo que as Estrelas, desde algum tempo, testemunharam sobre o seu

Abandono à Luz, sobre sua vivência da Unidade), testemunhando, nós, por nossa vez, sobre o que aconteceu
conosco, independentemente dos caminhos que nós tomamos antes, permite-lhes, justamente, apreenderem-

se do que representa esta Onda da Vida.
Principalmente para vivê-la, não para compreendê-la.

 Porque, como dizia o Arcanjo ANAEL a, ainda, poucos dias, vocês não podem compreender o que vocês São:
isso apenas pode viver-se.

Desde que vocês queiram compreender, vocês colocam palavras.
Desde que vocês queiram explicar, vocês saem do estado de Ser, justamente, da Onda da Vida.

Isso é incomunicável por palavras.
Isso é incomunicável por conceitos.

Isso é incomunicável, mesmo se houver etapas, efetivamente, preliminares, como dizia UM AMIGO.
O fato de ter-lhes dado o Yoga da Unidade, o Yoga da Verdade, são elementos que vão, como nós ainda lhes

dissemos, diverti-los, ou seja, distrair, de algum modo, o ego (não vejam, aí, tampouco, noção pejorativa).
É preciso ocupar o ego para fazer outra coisa do que se voltar, assim, sobre ele mesmo, de maneira rotineira.

Portanto, isso são estratégias, se vocês quiserem, que vão levar, pouco a pouco, o ego a soltar, a soltar o
frasco que tem os amendoins, como eu dizia.
Em seguida, talvez, aceitar ver as Sombras.

Depois, colocá-las sob o tapete.
Depois, retirar o tapete.

E para, em última análise, aperceberem-se de que tudo isso era uma máscara.
Mas, o ego adora desempenhar papeis e funções.

E isso é normal.
Portanto, não havia outra estratégia que permitisse, para o conjunto da humanidade, realizar o que SRI

AUROBINDO havia dito, ou seja, a descida do Supramental.
Há, hoje, muitos seres humanos, nos caminhos espirituais, que leram, por exemplo, sobre o Supramental.

Mas vocês não podem viver o Supramental compreendendo intelectualmente o que é o Supramental.
Há uma etapa indispensável que é o Abandono: o Abandono à Luz e, depois, o Abandono do próprio Si.

Então, se vocês não sabem o que é o Si, se o seu ego não contemplou a Luz, como vocês querem deixar algo
que vocês nem mesmo sabem reconhecer?

Hoje, isso é diferente.
Isso corresponde ao que havia dito o CRISTO: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.

Hoje, há seres que vão viver esta Onda da Vida e, então, o resultado é o Casamento Místico que faz
transcender toda carne, que faz Ascensionar toda carne.

Se vocês quiserem, é um processo extremamente dinâmico e que é lógico, porque a Luz é lógica.
Não é qualquer coisa: ela é Inteligência, nós sempre lhes dissemos.

A Onda da Vida é o que vai levá-los (após ter acolhido os movimentos descendentes desta energia



da Shakti) a viver o movimento ascendente, que não é simplesmente a energia da Kundalini (tal como foi
descrito nos textos), mas, realmente, alguma coisa que sobe.

É a Liberação do Núcleo da Terra que permite isso.
E isso permite, para o conjunto da humanidade.

Como eu dizia (e eu tinha repetido, secretamente, mas agora podemos lê-lo), vocês permitiram (e nós
permitimos, todos juntos, porque nós somos UM) limitar, de maneira extremamente importante, todas essas
coisas, todas essas máscaras do ego que deviam passar pelo sofrimento, pela violência, pela guerra, por

todas essas coisas que foram anunciadas pelos profetas.
Porque o trabalho de conscientização da Luz, o trabalho de descoberta da vivência do Si e depois, agora, a

Onda da Vida, vêm, de qualquer forma, realizar a Graça.
E, então, na Graça, o que acontece?

A ação / reação, que pertence à personalidade, não existe mais: vocês são vocês mesmos.
Vocês se colocam, vocês mesmos, ou sob a influência da personalidade e do ego (portanto, na ação / reação),

ou na Ação da Graça.
E se vocês estão na Ação da Graça, não há qualquer razão para que a ação / reação provoque o que quer que

seja pertencente à ação / reação (ou seja, em particular, o sofrimento).
A Onda da Vida tira-os, definitivamente (como isso foi dito, não há caminho de volta) de todas as ilusões.

Vocês vivem o que vocês São, no Si como no Absoluto.
Vocês realizam a Unidade, não como um conceito ao qual vocês irão aderir, não como ensinamentos, por

exemplo, antigos, todos aqueles que são os movimentos Unitários.
Que isso seja o Advaita Vedanta, que isso seja o Mani, que isso seja Ahura Mazdao, que isso seja todos

movimentos particulares, antigos, e mesmo entre algumas tradições ditas xamânicas, autênticas, primitivas, que
vêm realmente de muito longe.

Hoje, vocês não têm, de qualquer modo, mais necessidade dessas etapas, porque o Reino dos Céus está
prestes a ser descoberto, em vocês.

Portanto, efetivamente, vocês não são mais obrigados, hoje, a passar por todas essas etapas pelas quais
passaram aqueles que seguiram as Núpcias Celestes.

A Doação da Graça para a Graça (que é nossa natureza, de todos) está aberta a todo mundo.
Para isso (e eu deixarei outros Melquizedeques se expressarem) vocês nada têm a rejeitar.

Enquanto vocês rejeitam a menor humanidade em vocês, vocês não podem viver o Absoluto.
Enquanto vocês dizem qualquer coisa em relação à humanidade, enquanto vocês julgam, vocês ou quem quer

que seja, a Onda da Vida não pode ser finalizada.
A finalização da Onda da Vida, mesmo se todo mundo a sente, é o quê?

É o Casamento Místico.
É a União, como dizer, do Yin e do Yang arquetípicos.

É a reunião, a Fusão Mística, real, deste deleite permanente do Encontro do Eterno Feminino e do Eterno
Masculino.

Que vocês empreguem os termos Yin e Yang, que isso seja entre dois homens, que isso seja entre duas
mulheres, que isso seja entre vocês e uma folha da grama, é o mesmo princípio que se realiza.

É o que os nossos amigos orientais chamam de União que realiza este Andrógino, portanto, este Casamento
Místico, que desencadeia, de algum modo, o Êxtase permanente.

Porque o Êxtase permanente, além dos Samadhi, é a natureza do que é toda Vida.
Mesmo o ego que recusa isso, que diz que isso não é verdade, que recusa isso, e que está com ódio, irá vivê-

lo, um dia ou outro.
Porque isso faz parte do que nós dissemos já desde os anos 2005-2007 (antes das Núpcias Celestes): a

Liberação da Terra é a Liberação da humanidade.
Obviamente, como nós lhes dissemos, há quem não esteja bem informado, que está confinado.

Não importa, agora.
Basta que um certo número de seres humanos tenha tomado consciência do confinamento, mas que,

sobretudo, não rejeitem o que quer que seja e que aceitem viver a Luz (coisa que vocês fizeram, a maior parte
de vocês, aqui como em outros lugares).

Então, isso permitiu este Ancoramento da Luz.
E então, hoje, a Doação da Graça pode realmente colocá-los no caminho deste Casamento Místico, deste

Absoluto, do Último (como dizem alguns Anciãos).
Mas vocês são Livres.

O que vocês vivem é o que vocês vivem.
O que vocês vivem é o que vocês São.

É preciso não compreender este Último como uma etapa (nós o dissemos).
É preciso não compreender este Absoluto como uma recompensa.

Porque, a partir do momento em que a Luz está aí, vocês são Liberados.
E depois, aquele que não quer a Luz, é a sua Liberdade a mais fundamental.



E vivendo (se vocês o vivem) o Último ou o Si, vocês irão compreender que vocês nada têm a julgar.
Enquanto vocês emitirem o menor julgamento sobre quem quer que seja que lhes tenha feito o que quer que

seja, eu bem disse quem lhes fez o que quer que seja, é o ego que se exprime e não a Luz.
E isso, vocês irão ser atingidos por esta frase.

Porque a Doação da Graça favorece e desencadeia o Casamento (ou não Casamento, no momento).
Vocês serão confrontados com isso.

Isso não é um confronto exterior, é um confronto interior.
Vocês não podem rejeitar o seu ego dizendo-lhes: “eu não quero mais isso”.

Porque, ao que vocês disserem não, vai fortalecer-se.
Vocês estão na Ação da Graça.

Mesmo se a Ação da Graça não os percorre, toda Terra a vive, atualmente.
E vocês irão constatá-lo cada vez mais rápido.

Então, é claro, a Ação da Graça, para aqueles que estão confinados (nas resistências, no medo, nas dúvidas),
eles vão reagir em relação a isso, por vezes violentamente.

Mas a Graça é extremamente importante.
A cada dia, a cada minuto, vocês irão descobrir uma Graça cada vez mais importante.

Quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam as circunstâncias do grupo social no
qual vocês estiverem, quaisquer que sejam as circunstâncias do país onde vocês estiverem, a Graça vai

aparecer.
Alguns Anciãos irão testemunhar, aliás, a Chegada da Graça através do sofrimento.

Mas ninguém, hoje, é obrigado a passar pelo sofrimento.
É essa a grande mudança e que é maravilhosa, se o podemos dizer.

Porque vocês entraram nos Tempos da Libertação, da Liberdade, enquanto docilidade, na condição, na
condição imperativa e absoluta de que vocês não emitam o menor julgamento sobre quem quer que seja e o

que quer que seja.
Porque, como vocês querem ser a Graça e fazer um julgamento?

Como vocês querem ser a Graça, viver a Unidade, o Casamento com o Tudo, se vocês rejeitam uma parte
deste Tudo, que isso seja vocês (no seu ego, na ilusão), que isso seja o outro (o que ele lhes fez)?

Porque, é claro, havia a lei de Talião: olho por olho, dente por dente.
E CRISTO, ele disse: “se lhes derem um tapa, deem a outra face”.

Porque o ego, ali vai reagir.
Mas aquele que deu o tapa em vocês é, certamente, aquele que lhes permitiu Despertar.

Portanto, agradeçam-lhe.
E rendam Graças pela sua ação de resistência.

Rendam Graças pela sua ação de oposição.
Não o julguem.

Não o condenem.
E vocês irão ver que, naquele momento, o Casamento Místico tornar-se-á a evidência total do que vocês São,

sem dúvida, sem questão, sem interrogação.
Eu fico desolado, eu me estendo a cada vez, mas isso é importante.

Eu devolvo a palavra a vocês.

***

Pergunta: você tem uma receita para ser humano sem julgar?

Sim.
Basta, já, realizar o Si, essa é uma primeira etapa.

O julgamento pertence ao mental.
Ele não pertence sequer ao karma nem a alguma coisa que seria ruim para o ser humano.

O mental é julgamento, por essência, porque ele se fia na experiência, ele se fia no conhecido (e isso, isso foi
explicado longamente, através do Triângulo da falsificação).

Antes mesmo de vocês intervirem, de maneira consciente, o seu cérebro, o nosso cérebro, já decidiu o que
era bem ou mal.

Antes mesmo de exprimirmos a menor coisa.
Portanto, podemos considerar que isso é uma forma de exercício.

Porque, se vocês julgarem, o que isso quer dizer?
São vocês que comandam no Interior de vocês mesmos ou é o mental?



Vocês estão identificados, enquanto ser humano, ao mental ou à sua humanidade.
O julgamento é uma ilusão, secretada e excretada pelo mental (que vai fazê-los julgar tudo e não importa o quê,

não unicamente os Irmãos e as Irmãs).
Como vocês irão julgar?

Na Dualidade: bem e mal.
Tudo isso acabou, foi superado.

Exercitem-se.
Então, vocês podem, como disse o Arcanjo ANAEL, sentir melhor a Onda da Vida, da Graça, indo caminhar no

orvalho.
Eu lhes disse também: olhem, tentem passar um dia, um único dia, sem julgar o que quer que seja.

E vocês irão viver a Graça, sem se colocar questão.
O julgamento mata vocês.

O julgamento mata a todos nós.
Porque o julgamento é a resistência.

O julgamento está ligado à dúvida, ao medo, e à oposição à Luz.
Não pode ser de outra forma.

Agora, se vocês quiserem julgar, julguem.
Mas vocês apenas podem culpar vocês mesmos.

Quem pode dizer (e mesmo eu, durante a minha vida) que manteve este estado de consciência (principalmente
na época em que não havia o Espírito Santo, em que não havia a Graça para ser oferecida a todo mundo) por

um dia, sem julgar?
Mas, naturalmente, isso faz parte do ser humano (eu diria do que é do pré-humano) porque, quando vocês

vivem o Si, vocês não podem mais julgar.
Então, é claro, o mental julga, eu diria, para rir, involuntariamente.

Mas rejeitem todo julgamento.
Aquele que os prejudicou (qualquer que seja a maneira que ele o fez), foi para viver o que vocês têm a viver.

Vocês devem agradecer ainda mais o pior dos seus inimigos do que o melhor dos seus amigos.
Porque, se vocês fizerem isso, vocês irão ver, por vocês mesmos, o que vai acontecer.

Ofereçam flores aos seus inimigos.
CRISTO disse: “não joguem pérolas aos porcos”.

Ele falava do conhecimento espiritual que é, como vocês sabem, uma ilusão total.
Porque o ser humano gargareja: ele aprendeu o tarô, a astrologia, os meios ditos do autoconhecimento, que

apenas são os meios da autoignorância.
Mas, simplesmente, na vida a mais comum, agradeçam.

É fácil dizer: “eu vivo a Luz, eu vivo o Amor, eu agradeço a Vida” e, depois, jogar uma pedra em alguém
(especialmente naquele que os prejudicou).

Reflitam um pouco.
Se alguém os prejudicou (ou uma circunstância da vida os prejudicou), não julguem.

Como lhes foi dito por outros Anciãos, dispersem todo julgamento.
Não reajam.

E o principal objetivo é compreender que àquele que vem confrontá-los, mesmo se for numa ignorância total do
que subtende a vida (nos combates do ego, digamos, da personalidade, de mental a mental), agradeçam-lhe.
Porque é ele que vai fazê-los, em última análise, mais que todos, não evoluir (isso não existe), mas avançar

para este Núcleo Central, para esta Graça, para esta Unidade, para este Absoluto, para a Vida. 

***
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Pergunta: poderia nos esclarecer sobre a Onda da Vida em relação às Dimensões?

A Onda da Vida é o que subtende toda Vida, toda Dimensão, permeia até mesmo as partículas as mais
elementares.

O que vocês não veem aqui, do lado da ilusão, é o nada, o vazio, é apenas uma estratégia de defesa do ego.
A Criação é Amor, desde a 1ª Dimensão até a Dimensão Última (de todo tempo, de todo espaço, se o

podemos exprimir assim): é o agente, a constituição, o motor do Tudo.
A FONTE, lembrem-se: é um Impulso.

Podemos dizer, esquematizando, que a FONTE é o Pai.
O que nós lhes dissemos, há muito tempo?

Eu apenas volto a isso a título histórico, digamos.
A Terra foi semeada com estruturas cristalinas, trazidas por aquelas que chamamos pomposamente de

Mestres Geneticistas de Sirius.
O Núcleo Central da Terra é um Núcleo Cristalino que suporta a Vida.

É o estágio mineral, organizado, arranjado, que foi encerrado por forças gravitacionais, cortado da FONTE.
A FONTE restabeleceu o contato (que é matricial, mas no sentido o mais nobre e não esta matriz invertida) para

juntar-se ao seu Esposo.
O Casamento Místico (na escala do planeta, do sistema solar, da partícula elementar, da célula), nada mais é

do que esses Reencontros: o que nós chamamos, a algumas semanas, de Núpcias de Luz.
Não são mais as Núpcias Celestes que chegavam de cima.

São Núpcias que acontecem na Graça, na carne, na Transcendência da carne.
Portanto, é claro que mesmo a FONTE, que é Impulso (que banha toda Criação), apoia-se, de algum modo (é o

melhor termo que eu posso dar a vocês), na Graça, ou seja, nesta Onda da Vida, nesta Onda do Éter, nesta
Onda da Graça.

Achamos as palavras, se vocês quiserem, mas, ainda uma vez, a palavra não os fará viver o que isso significa
(mesmo a Vibração, nesse nível).

 É algo que se experimenta, eu diria.
E, naquele momento, vocês se apreendem (porque vocês o vivem) de que vocês não são absolutamente este
corpo, absolutamente esta vida, absolutamente esta progressão, absolutamente este chakras, absolutamente

estas Coroas Radiantes, absolutamente estas Estrelas.
Mas vocês são a Totalidade de tudo isso.

E muito mais que isso.
Então, as etapas preliminares, isso podia ser concebido como etapas a realizar.

Hoje, felizes os simples de Espírito.
Este estado que nós explicamos longamente a vocês: a Humildade, a Simplicidade.

Alguns Anciãos irão desenvolvê-lo.
O Mestre PHILIPPE, Melquizedeque da terra, muito falou sobre isso.

Não é questão de renegar a si mesmo.
Quando ele dizia: “eu sou o menor de vocês”: é preciso aceitar nada ser.

Mas aceitar nada ser não é rejeitar seja o que for.
É, simplesmente, colocar em operação o princípio dos vasos comunicantes.

Se vocês são alguma coisa, aqui, vocês nada podem ser no Absoluto.
Vocês aceitam nada ser?

Não para viver o nada (que apenas existe no julgamento do ego).
Cabe a vocês decidir.
Mas, é um ou outro.

Não são os dois ao mesmo tempo.
Por outro lado, se vocês fizerem o caminho, ou um, ou outro, o que vocês irão constatar (mas unicamente do

outro lado, não antes, ou seja, quando vocês tiverem se tornado este Absoluto, quando vocês tiverem
vivenciado o Casamento Místico, este Êxtase permanente)?

Vocês irão constatar que o outro é, realmente, uma parte de vocês.
Isso não é uma projeção.

Vocês apenas poderão ser o que vocês São, ou seja, o Amor.
E como o Amor poderia negar uma de suas partes já que ele está por toda parte?

Há o ego que crê que está separado.
Há o ego que crê que há espiritualidades, que há religiões, que há uma evolução.

Mas tudo isso, isso não se refere absolutamente nem ao Si, e ainda menos ao Absoluto.
Então, é claro, o ego vai olhar o Absoluto dizendo: “mas o que é esta quimera?”.



Mas, é claro, para ele isso é uma quimera.
Do mesmo modo que o Absoluto ri (mas ri com Amor) do ego.

Porque ele vê que isso é uma marionete.
É o princípio que nós já desenvolvemos do Abandono à Luz, é a alegoria da caverna de Platão.

Há seres que olham as sombras.
Eles tanto olharam as sombras que eles foram persuadidos de serem as sombras.

Em seguida, eles aceitam voltar o olhar da projeção para o interior.
E o que eles descobrem?

Que eles não são as sombras, eles são um outro corpo.
E depois, em seguida, o que acontece?

Eles se apercebem de que há fios que fazem movimentar a marionete.
Então, eles dizem: “qual é a mão que faz movimentar a marionete?”.

E após, em seguida, eles se voltam das sombras e eles olham a Luz e eles dizem: “A Luz é maravilhosa.
Vamos nos glorificar de Luz. Vamos às louvações. Vamos aos exercícios. Vamos aos protocolos. Vamos fazer

o jogo do ego. Vamos liberar os apegos”.
Estamos em uma lógica de progressão linear.

E depois, a um dado momento, o que acontece?
Explosão de riso.

Explosão de riso porque a consciência desaparece.
E, naquele momento, vive-se o Casamento Místico.

E vocês se apreendem, com uma clareza e uma absoluta evidência (sem passar pelo mental, sem qualquer
julgamento), do que vocês São.

 Então, é claro, quando eu digo isso, se vocês não o vivem, o ego vai pedalar a toda velocidade, não é?
E isso é lógico.

O ego só pode se revoltar totalmente em relação ao Absoluto.
Já que o ego é, justamente, a negação do Absoluto.

Portanto, se em vocês houver ódio, se em vocês houver desejo, se em vocês houver julgamento, quem vai se
exprimir, naquele momento?

Mesmo que vocês tenham vivenciado a Coroa Radiante da cabeça.
Mesmo que vocês tenham vivenciado a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do Coração e este Amor Indizível.

Mesmo que vocês tenham vivenciado o Despertar da Kundalini.
Mesmo que vocês tenham as três Coroas ativadas.

O que falta?
Nada falta.

Vocês são o que vocês São.
Mas cabe a vocês saber onde vocês estão.

O ego ri do Absoluto (com muito ódio, aliás, hein?).
O Absoluto ri do ego, com Amor, total.
Porque o Absoluto não rejeita o ego.

Essa é toda a diferença.
O ego, ele, rejeita o Absoluto.

Mas a vantagem que existe sobre a Terra, hoje, é que a Onda da Graça, a cada dia, torna-se cada vez mais
importante.

A cada dia vocês são mais numerosos, mesmo sem ir até o Casamento Místico (que se instala no final de certo
tempo, vocês sabem, isso foi explicado, eu creio, por ANAEL, desde alguns dias), isso leva um certo tempo

para se instalar.
E o que lhes disse ANAEL?: “nada façam”.

Então, sim, vocês podem caminhar no orvalho.
Mas se vocês continuarem a julgar, por mais que vocês caminharem descalços, todos os dias, no orvalho,
todas as manhãs (admitindo que essa manhã dure toda a vida), vocês não irão viver o Casamento Místico.

Mas não há que se lamentar do que quer que seja.
Não há, tampouco, que se condenar, que se julgar.

Porque vocês são, muito exatamente, a consequência do que vocês manifestam à consciência.
Portanto, vocês não podem rejeitar a humanidade, rejeitar o seu inimigo.

Porque este próprio ato prova que vocês estão na ação / reação, enquanto Ancorador e Semeador de Luz,
qualquer que seja o Fogo do Coração.

***



Pergunta: poderia falar da noção de anticristo, sobre a Terra, atualmente?

O anticristo são as forças de oposição à Luz.
É o ego coletivo da Terra.

Então, é claro, nós lhes falamos de Áriman.
Existem esferas particulares de resistência.

Estas esferas particulares de resistência são aquelas que tentam mantê-los em uma fossilização, ou seja,
sempre mais ego, sempre mais experiência, para afastá-los da sua natureza.

Então, o corpo biológico, desde muito tempo, foi confinado (eu não volto sobre tudo isso porque, isso também,
são ilusões).

Mas, hoje, o que vocês têm?
Vocês têm esferas que tentam arrastá-los para o peso, para o pesado.

O homem torna-se o que ele pensa, no sentido coletivo.
O que foi criado no século XX?

A tecnologia (ou seja, tudo o que é eletrônico) que virá fortalecer o eixo Atração / Visão.
Isso é a sedução.

Isso é o sedutor, o anticristo: através do desejo, através da necessidade de possuir, através da própria
necessidade de existir.
O diabo é um sedutor.

Aquele que imagina o diabo com chifres e que vai causar medo em vocês, nada compreendeu.
O diabo é extremamente sedutor.

É aquele que vai excitar, ao nível do ego coletivo, o princípio que vai fazê-los descer cada vez mais na matéria,
a fim de acentuar a separação.

Então, vocês podem vê-lo encarnado em alguns seres, mas, aí ainda, é um julgamento.
Não se ocupem mais da Sombra.

Não se ocupem mais das suas Sombras.
Não se ocupem mais de colocar isso sob o tapete: não há mais tapete.

Como eu disse ainda desde pouco tempo: “ocupem-se com o seu traseiro”.
Isso quer dizer o quê?
Isso não é um insulto.

Isso é: ocupem-se com o que vocês São.
Então, eu, eu o digo nesses termos.

Naturalmente, IRMÃO K o dirá de uma outra forma e outros Anciãos de uma maneira mais intelectual, eu diria.
Eu me dirijo ao seu Coração e às suas entranhas.

Não às entranhas do ego, mas às entranhas que vão fazê-los, não reagir, mas aquiescer.
Ao quê?

Não a mim, não ao que eu digo, mas a vocês mesmos.
Portanto, não se ocupem da feiura.

Não se ocupem do que se opõe à Luz.
Porque aí onde vocês colocarem a sua atenção, vocês irão fortalecê-lo.

Porque, a partir do momento em que vocês estigmatizarem alguma coisa, contrariamente ao que o ego pode
crer, vocês irão reforçá-lo (e isso pode durar uma eternidade).

É o próprio princípio da ação / reação da vida.
Qualquer que seja a beleza da vida que vocês possam ver, isso não é a Vida.

É o ego que acredita nisso.
E, no entanto, vocês não podem rejeitar esta vida.

Nem a sua, nem esse mundo.
Porque a missão (e eu o disse durante a minha vida) é Ascensionar.

Então, essa é a palavra moderna.
Eu dizia espiritualizar a matéria, devolver-lhe sua Confiança, devolver-lhe sua Beleza, devolver-lhe sua

Eternidade.
É o que vocês fazem.

É o que vocês realizaram e o que nós realizamos com vocês.
E nós rimos com vocês.

Por quê?
Porque nós prendemos o que chamamos de diabo (o ego coletivo, a tecnologia) em sua própria armadilha.

A armadilha sempre se volta contra aquele que a criou.



Como poderia ser de outra forma?
Já que tudo é Graça.

***

Pergunta: como diferenciar o que releva de um desejo do ego e de um ímpeto puro?

O ímpeto puro é o que foi denominado, cara amiga, o Abandono à Luz, esta tensão para o Abandono que lhes
disse, desde muito tempo, a Irmã HILDEGARDA DE BINGEN.

O desejo do ego, como vai ali se traduzir?
Por perguntas.

O ego é pergunta.
A Graça é resposta.

Quando vocês são a Graça e o Absoluto, que questão poderia existir sobre qualquer ego que seja, já que
vocês superaram, transcenderam, a ilusão e a própria Consciência?
Então, o ego, ele vai dizer: “eu quero a Luz, eu quero o Absoluto”.

O que ele descobre?
Que ele não o vive.

Então, o que vai acontecer?
Ele vai ficar com ódio.

Ou, então, ele vai dizer: “isso não existe”.
Há muitos espiritualistas que vão dizer isso.

Porque eles permaneceram presos a uma etapa, mas é a sua liberdade.
Como vocês sabem que vocês estão na Verdade?

Isso não é um conceito intelectual.
Isso não é uma ideia.

Isso não é uma intuição.
Isso não é o fato de fazer o bem.

Isso não é a empatia.
Isso não é o carisma.

Há guias: a Humildade, a Simplicidade.
Mas depois, o que acontece?

Quando vocês vivem o que vocês São, este Último, não pode existir qualquer dúvida, qualquer questão.
Nada pode vir alterar o que foi Passado.

Isso é definitivo e irreversível.
Portanto, assim que existir a manifestação da pessoa, mesmo em sua pureza de Intenção (porque nós lhes

falamos dos Quatro Pilares, à época: Atenção, Intenção, Integridade, Ética), o ego também pode apreender-se
disso.

O ego se apreende de tudo.
Ele puxa tudo para ele.

Mesmo em seu caminho espiritual, em sua sagrada evolução.
O Si é uma primeira etapa da restituição.

E depois, é preciso abandonar o Si: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
E aí, a Ressurreição ocorreu.

E, quando vocês estão ressuscitados, vocês não se colocam mais qualquer questão.
Mesmo ao que nós chamamos sua atenção, desde as Núpcias Celestes, sobre o que, eu, denominei grelha

planetária.
Mas isso é a destruição do quê?

Da ilusão.
Não da Vida.

É, pelo contrário, o que eu havia dito: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento”.
O que a borboleta chama de nascimento, o Absoluto chama de Graça e de Eternidade.

E isso envolve tudo.
Isso envolve a lagarta, todas as lagartas.

As borboletas, todas as borboletas.
As Dimensões, todas as Dimensões.

Como dizia IRMÃO K, não há D’us (ndt: segundo UM AMIGO (06.03.2010) e outros intervenientes também, a



Vibração de tal palavra na íntegra, quando pronunciada, não chama a Luz, mas, sim, o demiurgo) exterior.
Vocês são D’us (eu não falo do falsificador, eu falo da significação corrente de D’us).

Vocês são a FONTE.
Vocês são a Eternidade.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são a Vida.
Então, agora, como vocês querem ser isso se vocês colocam uma questão?

Ou se vocês se colocam uma questão?
Enquanto houver questão, não há resposta.

Há respostas, mas as respostas não são a resposta.
E, no entanto, o paradoxo é: é preciso nada rejeitar.

Se vocês rejeitam a menor parcela, dizendo-se: “meu ego é aquele que me impede de viver”, isso quer dizer o
quê?

Que vocês se opõem ao seu ego.
É semelhante para o inimigo.

Quanto mais vocês avançam (essa é uma palavra ruim), mais vocês progridem na Luz, no Si, no Absoluto, é o
princípio dos vasos comunicantes.

É o que dizia Mestre PHILIPPE quando realizava, durante a sua vida, os milagres.
Ele dizia: “mas não são milagres; eu sou o menor dentre vocês, aqui”.

Vocês acreditam que era uma expressão figurada, assim?
Porque CRISTO lavava os pés, vocês pensam, dos seus discípulos?

Reflitam.
Era um ato de humildade, vai dizer-lhes a teologia.

Mas não.
Ele favorecia a Onda da Vida a fim de que o momento oportuno, após a sua Crucificação, o Batismo, pudesse

chegar.
Isso se chama Pentecostes, a Descida do Espírito Santo.

Deem-se conta, teoricamente, de que a Ascensão é antes de Pentecostes.
Hoje, vocês vivem tudo isso ao mesmo tempo.

Porque é a Graça.
Então, o ego vai dizer: “sim mas, sim mas, é preciso que eu ganhe a vida, sim mas, é preciso que eu faça isso,

faça aquilo”.
É o ego que o diz.

O CRISTO dizia: “busquem o Reino dos Céus”.
O que vocês fazem, então?

O dia em que vocês viverem isso, não haverá mais questão.
Não é possível.
É impossível.

***

Pergunta: achar uma paisagem linda, passeando, é um julgamento?

Não.
Como vocês veem a paisagem?

Vocês a veem com os olhos?
Vocês a veem com o Coração?
Ou vocês a veem no Absoluto?

O IRMÃO K irá falar-lhes, muito melhor do que eu, sobre isso.
Quando eu olhava o Sol, na meditação, pela amanhã, será que eu via o Sol tal como vocês o veem quando

vocês olham para ele?
O ser humano tende a considerar que o ato de ver é sempre o mesmo.

Há julgamento, não no fato de ver a beleza, mas será que isso é suficiente para viver o Si?
Será que isso é suficiente para estar estabelecido no Absoluto?

Não, é impossível.
Porque, quando vocês vivem o Absoluto, não há mais projeção.

Houve o Casamento Místico.



Portanto, quando vocês veem uma paisagem, vocês são a paisagem.
Mas isso não é uma visão da mente.

É a estrita Verdade.
Então, é outra coisa olhar uma paisagem e achá-la bonita, do que viver a paisagem.

Lembrem-se: nas etapas anteriores ao Absoluto, havia a Comunhão, a Fusão, no início deste ano, a
Deslocalização.

Enquanto vocês consideram (que isso seja pelos sentidos e mesmo pelo Coração) que tudo o que vocês
podem contemplar (pelos olhos ou por outra coisa) é exterior, vocês estão (por definição e por condição) em

uma projeção.
 O Amor que vocês dão aos seus filhos, ao seu marido, à sua mulher, é uma projeção que apenas faz traduzir o

quê?
O medo da Unidade, o medo da falta, mesmo no amor, como dizer, o mais perfeito, o mais romântico e o mais

justo.
Durante a minha vida, perguntavam porque eu não tinha mulher.

Mas eu dizia: “eu não vou me casar com uma mulher já que eu me casei com todas as mulheres”.
Por que me limitar a uma pessoa?

Vocês veem a diferença?
Quando vocês estão no Amor, não há preferência, não há amigo, não há inimigo.

Não há paisagem, tampouco, porque vocês são isso.
Quando nós lhes dizemos que este mundo é uma ilusão, isso não quer dizer que é preciso negá-lo.

Obviamente, o ego vai aproveitar para dizer: “mas é a antivida negar a vida”.
Nós jamais lhes pedimos para negar o que quer que seja, mas para transcender.

Não é a mesma coisa.
O ego, é claro, vai se apropriar disso dizendo: “não, é preciso rejeitar isso, é preciso rejeitar aquilo”.

Não.
Porque, quando a Luz penetra e fecunda vocês, ela age por ela mesma.

Vejam, por exemplo, a alguns anos, ANAEL sugeriu que, para viver mais facilmente a Luz, era preciso ingerir
líquido ou era preciso não comer certas coisas.

Há quem se apressou nisso.
Mas foi o ego que se apressou.

Hoje, o que acontece?
Aqueles que começam a viver as primícias da Onda da Graça, da Onda da Vida, não têm mais fome.

Eles se apercebem de que não podem mais comer depois de tal horário ou, alguns, mais nada.
Nesses casos, o que vocês fazem?
Vocês decidiram não comer mais?

Não.
Foi a Vida que decidiu por vocês, a Graça que vocês se tornaram.

Porque, agora, a Luz transforma muitas coisas no seu cérebro, durante a descida da Shakti ou das Partículas
Adamantinas.

Mas, neste Absoluto, é uma transformação radical.
Vocês não estão mais localizados em um corpo.
Vocês não estão mais confinados em um corpo.

Vocês não estão mais confinados em uma emoção.
Vocês não estão mais confinados em uma história.
Vocês não estão mais confinados em um mental.

Vocês não estão mais confinados em um corpo causal.
Logicamente, o ego vai dizer: “não é verdade”.

Mas isso, ele pode dizê-lo o quanto quiser, não é grave.
Aquele que o vive, vive-o.

Aquele que o é, é.
E ele o é, realmente.

Nenhum ego tem interesse em declarar que ele é Absoluto.
Porque, se ele declarar isso, sem o ser, o que vai acontecer?

Será muito ruim para o ego.
Já que o ego é absolutamente o oposto e a antítese do Absoluto.

O ego apenas existe porque há projeção: na paisagem, no outro, naquele que vocês amam, no filho que vocês
concebem ou que vocês possuem.

É óbvio que isso é apaixonante.



É óbvio que, aí também, há a vida.
Nós jamais dissemos o contrário, jamais.

Aqueles que compreenderam isso, eles compreenderam errado.
O Absoluto não é a negação.

Ele é a aceitação da ilusão, enquanto refutando-a: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso.
E, naquele momento, a um dado momento, a Onda da Graça vai chegar.

O que é a Onda da Graça?
É aquela que vai pôr fim à questão, às questões, às dúvidas, aos medos.

Não os seus, pessoais, não os seus apegos coletivos, tampouco, sequer os últimos apegos coletivos, mas o
Medo com um M maiúsculo.

O Medo Final: aquele da morte.
Quem morre senão quem deve morrer?

Vocês não são o que vocês acreditam ser.
Então, é claro, o ego vai dizer: “não é possível”.

Ele sempre irá dizê-lo.
Mas nunca nós dissemos para descartar o ego.
Nós lhes dissemos: “esqueçam as Sombras”.

Vocês não são a Sombra.
Vocês não são o que vocês veem.

Vocês não são o que vocês criam, mesmo sobre esta Terra (filho ou obra de arte).
Vocês nada são de tudo isso.

Será que isso quer dizer que é preciso rejeitar a pintura?
Será que é preciso rejeitar a música?
Será que é preciso rejeitar a internet?

Nós lhes dissemos que a internet os conduzia a Vibrações pesadas, mas, quando vocês vivem o Absoluto,
vocês riem de tudo isso.

Porque é o ego que os conduz, não o Absoluto.

***

Pergunta: o que são os barulhos estranhos que começam a ecoar por toda parte?

O Céu está rachando.
A Terra está rachando.

É a Graça, é o Som do Céu e da Terra.
É o Canto da Vida.

No momento, não é geral, não é?
Mas não se espantem dele se generalizar muito rápido.

Então, é claro, o ego, quanto mais as semanas passarem, o que vai dizer?
O ego vai dizer: “não acontece nada”.

Sim, é óbvio, porque o que não compreendeu este ego, que disse isso, é que isso acontece no Interior.
Como, se isso acontece no Interior, isso poderia acontecer no exterior, exceto no momento final, é claro.

Vocês acreditam que aqueles que vivem o que eles vivem, neste momento, em alguns países ditos árabes,
não estão num terror e num Apocalipse dramáticos?

Fiquem felizes.
Fiquem felizes de que a Terra se desperta agora e de que ela não tenha despertado seis meses ou um ano

antes.
Porque, isso os deixa o quê?

Fiquem felizes de que o que eu havia dito sobre a economia (por razões precisas) não tenha chegado, mesmo
se vocês praguejaram contra mim que lhes tinha dito uma mentira.

Não, eu lhes expliquei o porquê.
Não se ocupem mais em buscar alguma coisa no exterior.

Nada há.
O mundo não existe: ele é uma projeção total.

Mas não são vocês que desaparecem.
Vocês, vocês são a Eternidade, como poderiam desaparecer?

O que desaparece é tudo o que não existe ou que existe apenas de maneira limitada.



Então, é claro, o ego está aterrorizado.
São as etapas que havia dado SRI AUROBINDO sobre o Choque da Humanidade.

Vocês estão plenamente dentro.
Então, agora, que seja um vulcão, uma guerra, que sejam as Embarcações dos Vegalianos que aparecem por

toda parte, isso é insignificante.
O mais significativo é o que acontece quando a Onda da Vida, quando este Casamento Místico (que lhes foi

dado porque é uma Graça que lhes foi ofertada) for vivido.
Porque, aí, vocês vão rir.

Porque, no Absoluto, qual a importância?
Conforme nós lhes dissemos (como os Arcanjos lhes disseram): estamos no Interior de vocês.

Estamos bem no Interior de vocês, mas não no ego.
Não neste corpo.

Nisso que vocês São.
Nós somos vocês e vocês são nós.

Isso não é um jogo de palavras.
É o ego que mantém a separação, nos jogos de papel, nas funções.

Mas são palavras o que eu lhes digo.
Mas se vocês viverem o Casamento Místico, tudo isso irá lhes aparecer, mas de maneira extremamente clara,

extremamente evidente.
Não pode haver perguntas no Absoluto.

Agora, será que o Absoluto põe fim ao ego?
Não.

Há quem viva o Absoluto entre vocês.
Eles ainda têm um corpo.

Mas, será que é o corpo que comanda?
Será que é o mental que comanda?

Não.
Essa é toda a diferença.

***

Pergunta: você nos aconselha a ocuparmos do nosso sacro, das nossas profundezas, como fazê-lo
sem ali colocar vontade?

Agora, como para as Estrelas, como para as Portas, quando vocês colocam o que chamamos de consciência
(ou de atenção) sobre uma zona, vocês irão senti-la.

É a mesma coisa quando eu digo a vocês: “ocupem-se do seu traseiro”.
Eu não falo unicamente de uma local específico da anatomia.

Eu falo também do Absoluto.
O Absoluto não está no traseiro, não é?

O Absoluto está por toda parte.
Mas é preciso bem que isso comece, se o podemos dizer, pelo ego, em alguma parte.

Isso começou pelos pés (explicamos a vocês porque os pés, e eu o expliquei, de novo, através da lavagem
dos pés pelo CRISTO).

E depois isso chega, como disse ANAEL, no escroto, nas bolsas e nos lábios para a mulher, no períneo, no
sacro, nas nádegas.
Mas nada há a fazer.

Como disse ANAEL, a Onda da Vida é natural (não por oposição, por contradição).
Buscar o Reino dos Céus, acolher a Luz que descia, isso necessitava (o que vocês fizeram, alguns) de

exercícios e de protocolos.
Viver o Casamento Místico, a Onda da Vida (ou a Doação da Graça, vocês o chamem como quiserem), isso
necessita de desidentificar-se (de uma pessoa, de uma doença, de um corpo, de uma casa, de uma família).

Tudo isso é efêmero.
Vocês têm filhos.

Esses filhos (que vocês amam acima de tudo), em uma outra vida, foram aqueles que mais mal lhes fizeram.
É difícil de acreditar.

E vocês, pais, vocês mataram seus filhos em uma outra vida.
Eles vieram, por amor a vocês, na ilusão, na ação / reação.



Portanto, tudo isso é efêmero, isso não tem sentido.
Como dizem alguns, e como aqueles que vivem o Absoluto: “isso é uma trapaça”.

Mas sim.
Mas enquanto vocês não tivessem vivenciado a trapaça, como poderiam saber que é uma trapaça?

Eu prefiro a palavra farsa.
Porque, na palavra farsa, há a palavra espetáculo.

Isso é um espetáculo.
Mas vocês não são o espetáculo.

Mas se vocês quiserem manter, eternamente, o espetáculo, que seja feito segundo a sua fé.
É sua liberdade.

O que não foi correto é privar uma célula (vamos chamá-la assim, que está muito além do corpo, da alma, do
Espírito) da sua conexão.

Agora, tudo está reconectado.
Aliás, depois de mim, o IRMÃO K irá lhes falar muito, muito bem sobre esta noção de relação, de inteligência,

de conhecido e de desconhecido.
Muito melhor do que eu.

***

Pergunta: aqueles que estão atados pelos tornozelos não podem viver a Onda da Vida?

Isso está correto.
E não é uma punição.

Porque a Onda da Vida, como dizer, ela não se cria.
Ela se atualiza, no seu momento, e não no momento de um outro.

Há, também, uma noção cumulativa, de limiar, para que o suficiente de Onda da Vida acumule-se, para dar este
impulso para subir ao longo das pernas, para chegar aos dois primeiros chakras.

Como disse ANAEL, nada há a fazer.
Então, favorecer pelo orvalho, isso ele lhes explicou o porquê.

Mas querer fazer nascer a Onda da Vida, isso é o ego.
A Onda da Vida é natural, já que é a nossa natureza, de todos.

Nossa perfeição, que jamais passou pela menor alteração, que é perfeita, desde toda Eternidade.
Como este Absoluto poderia evoluir de uma maneira qualquer, já que ele é a Eternidade?

É o ego que é efêmero e que os faz crer que vocês são eternos.
Nós lhes explicamos as quatro consciências: sono, vigília, Turiya e sonho.

Além das quatro consciências, há o Absoluto, que não é o nada, que é o Tudo, e que não é sequer mais
consciente.

E, no entanto, isso não é a inconsciência.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e eu lhes digo: “sejam belos” porque vocês não podem
nada mais ser do que belos.
O que vocês querem Ser?

Nada há a Ser que vocês já não São.
E para isso: Humildade, Simplicidade.

O Absoluto é isso.
Eu lhes dou todo o meu Amor, que é o seu.

Até breve.
Passem bem.
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"A ONDA DA VIDA É O MOMENTO EM QUE HÁ RENDIÇÃO TOTAL DA ALMA.""A ONDA DA VIDA É O MOMENTO EM QUE HÁ RENDIÇÃO TOTAL DA ALMA."

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito, inicialmente, todas as minhas Bênçãos.

Desde sete ou oito semanas, agora, uma especificidade nova foi chamada de Onda da Vida, Onda do Éter,
Onda da Graça, Manto Azul da Graça (vocês podem ali colocar todos os nomes que vocês quiserem).

Isso pode se resumir em algo muito simples.
Até agora, nós havíamos lhes falado de alguma coisa que descia com um componente triplo (já desde certo

tempo).
Agora, nós lhes falamos de alguma coisa que sobe.

Que sobe, em vocês, como isso sobe da Terra.
Através, se vocês quiserem da ação do que foi denominado (porque é preciso bem chamá-lo assim ou de

outra forma, é preciso nomear as coisas): o Manto Azul da Graça.

***

A ação do Manto Azul da Graça foi (e é e será, ainda, principalmente a partir do início de abril) desencadeada:
de algum modo (e eu os lembro de que isso não é uma ação de vocês, mas é algo inteiramente natural), a

subida da seiva que faz a nova árvore, que faz a nova vida, não é?
Esta subida da seiva (que vem do mais profundo da Terra, que se deposita sobre a Terra) penetra, em vocês,

como a seiva sobe na primavera, quando o sol começa a esquentar, de algum modo, esta Terra.
É esse mesmo processo que está em curso, em vocês, para aqueles de vocês que já o vivem.

Então, o Bem Amado SRI AUROBINDO irá falar esta tarde, justamente, sobre as qualidades intrínsecas do que
sobe agora.

Para aqueles que leram o que ele disse durante a sua última vida, ele falou da descida do Supramental, do
Espírito Santo, se vocês quiserem.

Quando ele foi São João, ele escreveu (sob o ditado de CRISTO) o “Apocalipse” e ele descrevia, com formas
alegóricas, com símbolos (e, também, em função do seu mental da época, é claro), tudo o que ele podia ver do

que ia chegar.
Mas, em momento algum, ele expressou (ninguém, aliás, expressou) esta resposta da Terra.

E SRI AUROBINDO irá lhes falar.
Além do que vocês vivem, ele irá sistematizar, de alguma forma, o porquê desta Onda da Vida, as

consequências que alguns de vocês já vivem: o Casamento Místico (ou este Êxtase místico) que é, eu os
lembro (como alguns Anciãos disseram e repetiram), nossa natureza, a de todos, sem exceção.

Mesmo aqui, ainda confinados.
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Mesmo nos planos astrais, nos desencarnados.
Mesmo nos planos da Luz.

Até A FONTE.
Até o átomo.

É a constituição intrínseca de absolutamente tudo.
Naturalmente, aqueles que vivem isso sabem, pertinentemente, que isso é a Verdade porque é um

Reconhecimento.
Do mesmo modo que, quando um ser humano entra, de maneira fortuita (por uma oração, por uma meditação),

em contato Vibratório com MARIA, ele sabe que é MARIA.
É algo que é inato.

Isso está além mesmo do reconhecimento.
É algo que está inscrito, é claro, em todas as carnes, em todas as Consciências e em cada vida.

É exatamente a mesma coisa para a Onda da Vida.
Mas eu deixarei o Bem Amado João se expressar.

***

A grande novidade é que, então, nós começaremos, desde esta tarde, os momentos de trocas (onde nós
temos que lhes dar alguns elementos) por um momento de descida do Manto Azul da Graça, assim será (vocês
talvez o saibam) todas as noites às 19 horas (hora francesa) [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa]

e não importa qual momento da vida (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários”) (*).
E, o mais importante, será isso.

Isso não é tudo o que nós iremos compartilhar.
Logicamente, as palavras são importantes porque elas nutrem o mental e elas permitem, de alguma forma,
ocupar uma parte de vocês mesmos enquanto a conexão (o trabalho da Luz Vibral) se realiza no Interior de

vocês.
Do mesmo modo que um artista vai pintar, vai exprimir através de uma poesia ou de qualquer obra criativa,

alguma coisa.
Mas é durante o trabalho de criação que se pode manifestar, em certos casos, esta Onda da Vida.

Há artistas conhecidos que o descreveram.
Hoje, aqueles que são artistas podem, particularmente, senti-lo.

Eles são absorvidos em alguma coisa que é um ato criativo.
A Onda da Vida vai se manifestar para eles, naquele momento.

Mas isso pode ser exatamente a mesma coisa (nós já o dissemos) para a Onda da Vida (e, também, para a Luz
que descia, o que quer que vocês façam).

Não é mais tempo, como dizer, de limitar (ou de restringir) a Luz, aos momentos ditos privilegiados: quando
vocês estão Alinhados, quando vocês estão em meditação, quando vocês estão em oração.

Cada minuto da sua vida, de hoje em diante, deve se exprimir pela Onda da Vida.
Vocês são a Onda da Vida, portanto vocês devem, cada vez mais (e vocês irão fazê-lo porque isso é natural),
habituar-se a deixar exprimir, em vocês, o que é (como eu dizia quando estava encarnado) o mais espiritual em

vocês, o mais elevado.
Não a personalidade.

 Não o ego.
Não o que é limitado.

Não o que reage, sem parar, assim que há a menor contrariedade.
Porque, em última análise, é sempre o ego que reage.

Mas, se vocês tomarem um tempo para viver esta Onda da Vida, colocarem, simplesmente, sua observação
sobre o que acontece, alguns segundos, alguns minutos (qualquer que seja o tempo que isso dure), isso será o

mais importante.
Porque, se vocês se aperceberem, por vocês mesmos, depois, de que se antes de falar, se antes de reagir,

se antes de ficar com raiva, vocês permanecerem (alguns instantes, algumas respirações, alguns minutos, não
importa) à escuta da Onda da Vida (não para buscá-la, não constrangendo-a, mas, simplesmente, aí, como
dizia o Arcanjo ANAEL, no “Aqui e Agora”, Hic e Nunc), neste momento, a Onda da Vida irá fluir em vocês.
E, naquele momento, tudo o que vocês expressarem, tudo o que vocês manifestarem, será procedente da

Onda da Vida que vocês são.
E não da personalidade que vocês creem ser.

***



É um aprendizado que vai ocorrer naturalmente.
É nesse sentido que, já, UM AMIGO (já desde alguns meses) e eu mesmo, nós dissemos que nós lhes demos

tudo ao nível do ensinamento, que não haveria ali outro ensinamento, porque, agora, o único ensinamento é
vocês e vocês mesmos.

Não vocês e vocês mesmos neste lado desconfortável, confinado, da personalidade, mas na natureza
essencial do que nós somos, todos, sem qualquer exceção.

Mesmo o pior assassino é percorrido pela mesma Onda.
Simplesmente, ele, ele está mais afastado do que vocês.

E é por isso que o Mestre PHILIPPE, ou outros, insistiram: jamais julguem.
Porque o menor ato, a menor pessoa, o menor elemento que vocês julgarem, vocês se condenam, vocês

mesmos, afastando a Onda da Vida de vocês mesmos.
Isso é muito, muito importante, durante o período que vocês vivem (na sua pequena vida como na vida da

totalidade da Terra), para compreender, em profundez, isso: jamais julguem alguém, nem o que quer que seja.
Porque, mesmo se alguma coisa lhes parecer aberrante e lhes parecer injusta, em última análise, quem vê a

situação?

É sempre o mental.
É sempre a personalidade (Fogo do Coração ou não Fogo do Coração).

Mas a Onda da Vida, ela é natural.
Mas a única coisa que não pode extingui-lo, mas que o afasta, temporariamente, é o julgamento.

Então, por mais que vocês digam que vocês são amor, que vocês amam todo mundo, mas, se houver o menor
julgamento, se vocês condenarem quem quer que seja, vocês se condenam vocês mesmos.

***

O CRISTO disse: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
Hoje, vocês são portadores (quase todos, conscientes ou não) da Vibração KI-RIS-TI.

Como é que um KI-RIS-TI poderia julgar quem quer que seja?
Portanto, assim que houver um julgamento, assim que houver um pensamento a ser emitido (que é uma

condenação, que é uma observação mental), vocês irão se afastar desta Onda da Vida.
Então, é claro, o CRISTO, ele disse também para não jogar pérolas aos porcos.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, simplesmente, retirar-se.

Mas, retirar-se aonde?
No si.

Será que, para retirar-se no si, é preciso julgar o outro?
Absolutamente não.

E quanto mais vocês vivem a Onda da Vida (quanto mais vocês tocam este indizível, este Absoluto), menos
vocês julgam.

Evidentemente, a personalidade (ainda encarnada) pode ficar chocada.
E eu diria mesmo que ela deve ficar chocada.

Lembrem-se: do CRISTO e de JUDAS.
Será que CRISTO condenou JUDAS?

Coloquem-se a questão: será que a Onda da Vida, será que a Vida se condena, ela mesma?
Portanto, se vocês são a Vida, vocês nada podem condenar.

Isso é muito, muito importante, durante este período (e, sobretudo, agora, a partir do início de abril, de 02 de
abril, eu creio) em que vocês irão viver esta Onda da Vida (mesmo para aqueles que a vivenciaram, já, na

totalidade) como este Êxtase místico.
Vocês irão ver o que isso vai ser.

 Desde alguns dias, muitos seres humanos (sem nada compreender) sentem uma espécie de calor (de
formigamento) nos pés (sob os pés, nas pernas) sem saber o que é.

É lógico.
A Terra despertou.

Tudo o que nós lhes dissemos acontece sob seus olhos.
Que prova podemos dar-lhes de mais correta, de mais exata, de mais autêntica, do que esta Onda da Vida?

A Onda da Vida, não fomos nós que lhes demos.
Não foram vocês que se deram.

Porque isso é a nossa natureza, de todos.
E ela vem de onde?



Da Terra.
Ela vem de baixo e ela sobe.

O que mais seria isso senão o que foi chamado de Ascensão?
Então, é claro, as circunstâncias da Ascensão são diferentes segundo os seres humanos, vocês sabem.

Mas a Ascensão é a Onda da Vida.
Houve um Apelo da Luz.
Vocês acolheram a Luz.

Vocês lhe permitiram (como lhes dissemos) Ancorar, encarnar-se.
E, agora, vem a resposta que é a resposta da Terra: é o ‘sim’ ao seu Casamento, à sua Eternidade.

E tudo isso, é claro, vocês sabem porque vocês o vivem, com interrogações, com dúvidas, com, às vezes,
raiva, com, às vezes, necessidade de ter medo.

Porque é tão inédito, é tão imenso, é tão amplo que, naturalmente, tudo o que está inscrito na personalidade
(nos medos que foram secretados desde tanto tempo) podem, naqueles momentos, aturdi-los.

Mas o fato de ficar aturdido pode durar apenas um momento.
Portanto, aí tampouco, não se condenem.

Foi-lhes dito (e SRI AUROBINDO irá explicar para vocês muito melhor do que eu) que a Onda da Vida é
natural, que vocês nada têm a fazer.

Que há apenas que estar no Hic e Nunc e deixar fazer o que deve ser feito.
Agora, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes dou a palavra para todas as suas perguntas.

***

Pergunta: eu me sinto disperso, particularmente nas minhas atividades criativas, mas enquanto me
sentindo o instrumento do Divino. Isso atrapalha a realização da minha missão?

Então, aí, caro Irmão, a única missão que é para realizar é viver a Onda da Vida.
Vocês não são o seu papel.

Vocês não são a sua identidade.
Vocês não são a menor das suas projeções no exterior.

Isso não quer dizer que é preciso ficar como um vegetal: sentar e, então, esperar.
Salvo se a Onda da Vida pedi-lo a você.

O que você denomina esta noção de estar disperso (fragmentado) é apenas uma visão limitada do que nós
chamamos de Deslocalização.

Obviamente, enquanto vocês não estiverem conscientes e lúcidos desta Deslocalização, a personalidade vai
chamar isso como?

De uma ausência: não mais ter memória, não mais ter neurônios e não mais poder concentrar-se, não mais
poder fazer uma atividade normal, não mais se lembrar de um sobrenome, de um nome, etc..

Isso, é o Apelo da Luz.
Mas isso não é somente o Apelo da Luz, como anteriormente.

É, sobretudo, o Apelo da Onda da Vida porque a Onda da Vida (como nós o dissemos), ela é sua natureza, de
todos, sem exceção.

Portanto, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça (além da Comunhão, além da Fusão, além da Dissolução), é a
Deslocalização da Consciência.

Eu vou empregar muito as palavras “personalidade” e “ego”, mas não vejam qualquer crítica, não é?, porque,
quando nós estamos encarnados, é claro, todos nós temos um ego.

Se vocês olharem os Anciãos (os Melquizedeques), durante suas vidas, nós tivemos, todos, fortes
personalidades que se expressavam de maneira diferente.

O que acontece?
Se vocês adotam o ponto de vista da personalidade, vocês dizem: “como, eu não posso mais fazer o que eu

estava prestes a fazer; eu não posso mais realizar a minha missão?”.
Mas, não há missão.

Não há evolução.
Há, apenas, que ser esta Onda da Vida.

Agora, vocês são livres para não ser a Onda da Vida, para desviar-se disso, para acreditar que há um combate
entre os ímpios e os gentis, acreditar que há um papel (uma função) a realizar sobre esta Terra.

A Onda da Vida é tudo, exceto isso.
Ela os chama, ela também, Aqui e Agora, para deixá-la trabalhar.

Então, é claro, o ego vai dizer: “eu não tenho o dia todo; eu tenho uma missão; eu tenho que cozinhar; eu tenho
que fazer a limpeza”.



Mas quem lhes disse que vocês não podiam cozinhar, ter sua missão, sendo percorrido pela Onda da Vida?
Todos os seus minutos, todas as suas horas, vão ser tomados pela Onda da Vida.

Então, naquele momento, o que vocês irão dizer?
Vocês irão dizer (é muito simples) ou “eu quero continuar a minha vida”.

Ou vocês irão dizer: “isso não é a Luz; a Luz é o que eu vejo, eu”.
Isso é o ego, não é?

Então, vocês irão dizer: “eu quero a Luz, mas sou eu que decido quando”.
Dissemos a vocês: vocês nada decidem com a Onda da Vida.

Hoje, há seres que vivem o que você descreveu, ou seja, a sensação de estar disperso, porque é a visão da
personalidade.

Escute, faça Silêncio e você verá que o que você nomeia “dispersão” nada mais é do que as primícias da
Deslocalização.

A Deslocalização não é deixar este corpo.
Não é deixar a consciência da personalidade.

É estar consciente do Tudo.
É não mais estar limitado a esta pequena pessoa.

É serem todas as pessoas, toda a Terra, todas as estrelas, todo o céu.
Isso não é uma visão da mente.

É uma Verdade da Consciência, da Presença, do Si (como dizem nossos amigos orientais) que os leva a viver
(pelas Portas da Dissolução, da Crucificação) a Dissolução e, portanto, o Tudo, o Absoluto.

Nossos amigos orientais diriam o Brahman (e, sobretudo, o Parabrahman), ou seja, o que é esta Unidade
Absoluta que cada um de nós é, onde quer que estejamos.

Portanto, o sentimento de doença, hoje (se vocês têm bicicletas que se põem a girar cada vez mais), é claro,
enquanto vocês estão aí dentro, vocês estão no sofrimento.

Mas, lembrem-se: este sofrimento, ele também, é apenas uma Ilusão.
Tudo depende do olhar (ou seja, do estado da sua Consciência) pelo qual vocês abordam o que vocês vivem.

Se a Onda da Vida os penetrar, não haverá mais problema.
Por quê?

Porque nunca mais haverá a menor questão.
Tudo irá se tornar uma evidência total e absoluta.

E, depois, a personalidade vai rir: “sim, mas, eu, eu ainda estou aqui; eu, eu estou, ainda, nos problemas”.
Quem disse o contrário?

Mas mudem de olhar.
Todo problema da personalidade é que há uma reivindicação da Luz.

Nós lhes explicamos.
E a problemática é que vocês (para muitos de vocês) realizaram um trabalho magnífico: aquele de realizar a

Ancoragem da Luz sobre a Terra.
Agora, deixem a Terra despertar.

A Terra vive a sua Ascensão.
Então, é claro, até o extremo limite, haverá seres que vão estar na negação.

Mas, o que eles negam?
Coloquem-se, sempre, esta questão, em vocês: quem fala?

Quem vai se expressar?
O que eu manifesto quando eu estou com raiva de tal pessoa, de tal situação?

Será que é minha parte limitada ou será que é o que eu sou?
Porque, o que eu sou, em Verdade, não tem o que fazer do que é limitado.

Isso não é (como lhes disseram os Anciãos e outros) uma negação.
Longe disso, já que a Ascensão é um movimento que ocorre de baixo para cima, é claro (vocês o

compreenderam), que faz participar a carne, a personalidade, a individualidade.
Para conduzi-la aonde?

Na Eternidade e, sobretudo, nesse sentimento (profundo, extraordinário) de Êxtase.
Todas as manhãs, quando eu estava encarnado, eu ia ao Sol.

O que eu vivia a mais que isso?
Eu me regozijava no Sol.

Hoje, vocês estão neste regozijo.
Então, paradoxalmente, vocês irão recusar isso?

Por quê?
A pergunta, ela está aí.



Aliás, é a única pergunta.
Portanto, não se ocupe disso.

Contente-se em viver o que é para viver.
Só o ego tem medo (como disse, eu creio, uma das Estrelas): é a retração da Alma.

Todos os ensinamentos alterados, falsificados, desde o início do século passado, tinham-lhes lisonjeado a
Alma: vocês são uma Alma, há Almas irmãs, há Chamas Gêmeas, há Chamas com as quais vocês irão

trabalhar.
Mas tudo isso pertence à Alma.

Será que a Alma é eterna?
Não.

A Alma é um intermediário entre o corpo e o Espírito.
Isso é tudo.

Eu os remeto, para isso, a tudo o que disse o IRMÃO K (no último verão (inverno, no hemisfério sul) do seu ano
de 2011).

Se vocês quiserem permanecer na Alma (ou seja, nas seduções, na Dualidade), vocês são totalmente livres.
Mas, então, não venham se queixar de não viver a Onda da Vida.
A Onda da Vida é o momento em que há rendição total da Alma.

A Ressurreição é o momento em que todos os corpos (físico, etéreo, mental e causal) são queimados no
Fogo do Amor e na Onda da Vida.

Mas se vocês quiserem manter uma causalidade, qualquer que seja, mantenham-na.
Aí também, é um ou outro.

Não se coloquem questões.
Vivam o que é para viver.

Aliás, quando vocês vivem a Onda da Vida, na totalidade, o que poderia permanecer como questão?
Quando há uma questão em vocês (principalmente ao nível espiritual, ao nível de futuro), o que isso quer dizer,

fundamentalmente?
Isso quer dizer que vocês não estão mais no Hic e Nunc.

A Onda da Vida, a Luz, nos primeiros momentos, vocês sabem que vocês apenas podem, realmente,
beneficiar-se nos Alinhamentos, nas meditações.

Eu, durante a minha vida, eu ia meditar em frente do sol nascente.
Mas, hoje, toda sua vida deve se tornar isso.
Mas se vocês quiserem, não se atormentem.

 Façam o que vocês têm que fazer.
Se vocês creem ser, exclusivamente, um criador, sejam um criador.

Se vocês creem ser, exclusivamente, um terapeuta, sejam um terapeuta.
É o ego que, ainda uma vez, vai se colocar problemas de porque ele não vive a Onda da Vida.

Mas, se vocês vivem a Onda da Vida, qual questão poderia ainda existir?
Como vocês sabem que vocês vivem a Onda da Vida?

Obviamente, isso é manifestado.
Portanto, vocês vivem esta Onda.

Portanto, vocês vivem o Êxtase, esse prazer indizível, por intervalos, por enquanto.
Mas vivê-lo uma vez é já o fim da personalidade.

Porque vocês tocaram (apenas durante esta experiência fugaz) a própria Essência.
Vocês sabem que isso é a Essência.
Não há necessidade de se perguntar.

Quando vocês recebem a Luz, vocês ainda podem se perguntar.
Aliás, eu empreguei expressões: “yoyoter de la touffe” [embirutar, dizer não importa o quê].

Porque, efetivamente, a Luz que desce chama a perguntas.
Ela chama a posicionamentos, a mudanças, Interiores e exteriores.

A Onda da Vida, ela não é nada disso.
Ela é este Êxtase permanente de vocês mesmos.

Ela os faz Comungar com a Vida.

***

Pergunta: observar os processos do ego faz parte da Deslocalização?



Sim.
Na totalidade.

Muitos seres que realizam, se vocês quiserem, esta etapa do Si, da Unidade (não do Absoluto, há uma
diferença), colocam-se, muitas vezes, na posição dita de observador e de testemunha.

Isso não é uma despersonalização.
É, simplesmente, aí também, o que eu nomeei um ‘olhar que observa’.
Quando vocês entram nesse olhar que observa, é um sinal muito bom.

Porque isso significa que o ego se soltou e que alguma coisa nova está prestes a assumir o lugar.
Vocês se observam, vocês mesmos, e, muitas vezes, vocês notam alguma coisa que vocês não procuram

(porque se vocês o procuram, é difícil de reproduzir).
Mas, a um dado momento, vocês fazem alguma coisa e vocês são surpreendidos de ver-se prestes a se

observar a si mesmos e vocês dizem, pouco a pouco: “mas não sou eu”.
Isso não é uma despersonalização, no sentido psiquiátrico.

Logicamente, aquele que está no ego vai chamar isso de alucinação, de delírio.
É sua reivindicação.

Mas vocês, quando vocês vivem isso, há um sentimento de estranheza.
Esse sentimento de estranheza é muito exatamente o que vai preceder a Onda da Vida.

Vejam: é um sinal muito bom.

***

Pergunta: quando eu pratico as respirações dadas por SRI AUROBINDO, há como um sopro que impõe
outro ritmo. O que acontece?

Isso é extremamente simples.
Se você tenta (no que foi dado por SRI AUROBINDO, em alguns exercícios de Yoga que lhe são próprios)

parar a sua respiração (você faz uma pausa respiratória) e que alguma coisa respira ou quer respirar, é um sinal
muito bom: é a passagem da respiração normal (ou dirigida) para a Respiração do Coração que é a Porta,

também, da Onda da Vida.
Como todo mundo lhes disse, entre nós, vocês não podem ter exercícios, propriamente falando, sobre a Onda

da Vida.
Porque a Onda da Vida representa o Abandono Final.

Por outro lado, vocês podem muito bem continuar a praticar os exercícios referentes ao Si, referentes à
Unidade, referentes à criatividade.

Porque, justamente, é o que vai ocupar, literalmente, a sua personalidade (o seu ego) quando a Onda da Vida
estiver trabalhando.

Portanto, não há culpa.
Muito pelo contrário.

Usem e abusem do seu ego, mas em uma atividade que poderíamos chamar de criativa (qualquer que seja) ou,
em todo caso, ocupem-se do Si.

Naquele momento, a Onda da Vida vai nascer.
Mas não se ocupem da Onda da Vida.

Ela é natural.

***

Vocês vão constatar, aliás, ao redor de vocês (por exemplo, em suas famílias, junto aos seus amigos),
pessoas a quem vocês falam de tudo o que vocês vivem e que os olham como um louco.

E vocês irão constatar, com surpresa, que esses seres (que nada viviam, estritamente nada) que olhavam
vocês como um maluco, vão viver a Onda da Vida.

Porque será que eles não a viviam?
Como nós sempre lhes dissemos, pode ser que esses seres tenham um Coração tão puro, tão pronto, que

eles não tinham necessidade de fazer todos os exercícios que nós lhes demos, de praticar os yogas que nós
lhes demos, de escutar (mesmo Vibratoriamente) tudo o que nós lhes fornecemos.

É o que dizia, já, o CRISTO: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.
Nós sempre lhes dissemos isso.

Houve um grande sábio que se chamava Senhor GANDHI (e outros que tomaram isso, com outros termos) que
disse: “sejam as mudanças que vocês querem ver no mundo”.

Enquanto vocês quiserem mudar o mundo, vocês não mudam vocês.



Enquanto vocês quiserem agir no mundo (mesmo nos movimentos ditos associativos, para o bem da
humanidade), vocês não mudam vocês.

Vocês apenas fazem projetar o que vocês têm medo de viver no Interior.
Isso não quer dizer que é preciso livrar-se de tudo, isso não quer dizer que é preciso parar de trabalhar em

associações humanitárias.
Eu não disse isso.

Simplesmente, mudar o olhar.
O que motiva a sua ação?

O que motiva o que vocês fazem?
Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês irão ver que isso são apenas meios de ocupar o seu ego

e de evitar (como eu disse há pouco tempo) olharem-se vocês mesmos.

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

(*) –‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/


Pergunta: SNOW abordou o papel dos alimentos crus na alimentação (ndr: intervenção de 17 de março de
2012). Por que isso gera em mim um medo de emagrecer?

 
Quem tem medo de emagrecer senão este corpo?

Será que você é este corpo (que ele seja obeso, que ele seja anoréxico)?
Você está neste corpo.

Você tem um veículo (que é este corpo) que é para manter, para nutrir.
O que significa comer cru?

Reflitam.
Nós lhes dissemos (e vocês sabem): a Onda da Vida, ela está por toda parte.

As árvores são os vetores, também, desta subida da Onda da Vida.
Elas estão Alinhadas, as árvores, permanentemente.

Os produtos da natureza (os alimentos crus) são portadores da Onda da Vida.
Se vocês aquecê-los, o que acontece?

Vocês substituem a Onda da Vida pelo Fogo vital, o Fogo material (pelo cozimento).
Portanto, vocês suprimem, totalmente e na totalidade, pelo fogo de cozer os alimentos, esta Onda da Vida.

Hoje, a Onda da Vida está presente sobre a Terra em muitos seres humanos, mas, também, em toda natureza,
como disse SNOW.

Portanto, se vocês pegarem um vegetal.
Em seguida, se, este vegetal, vocês o comerem tal como, vocês irão constatar o quê?

Que vocês o digerem sem qualquer problema.
Se ele estiver cozido, vocês o digerem com menos facilidade.

E se vocês não tiverem problemas digestivos, o que vai acontecer?
É muito simples: vocês terão vontade de dormir.

Porque o seu Fogo vital foi desviado da Onda da Vida para ir digerir o que vocês colocaram no ventre.
Muitos de vocês sabem, pertinentemente, que as condições da sua alimentação estão modificadas.

Então, é claro, não adotem uma alimentação crua unicamente para dar prazer ou para satisfazer o seu ego de
dizer que ‘eu vou viver a Onda da Vida porque eu como cru’.

Isso é falso.
Como não nutrir o ego?

Não julgando.
Isso eu disse no prefácio.

E, sobretudo, não desviem a Energia vital em benefício da digestão.
Isso não quer dizer que seja negativo.
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Isso não quer dizer que vai privá-los da Onda da Vida, mas que irá produzir um estado menos propício à subida
da Onda da Vida.

A Onda da Vida, lembrem-se, isso foi dito: ela entra pelo baço e pelo fígado (pelo chakra do baço e pelo
chakra do fígado) dando, às vezes, dores nesses pontos.

 O que há ao nível do baço e do fígado que são dois órgãos que estão justamente sob o diafragma [músculo
situado entre o tórax e o abdômen, separando-os]?

Há o eixo ATRAÇÃO / VISÃO (o eixo falsificado, o famoso Fogo Prometeico).
Isso foi explicado: eu os remeto ao IRMÃO K, no último verão ou um pouquinho antes do verão (inverno, no

hemisfério sul) (ndr: intervenção de 07 de julho de 2011) (*).
Tudo isso, vocês o mantêm.
Vocês o mantêm com o quê?

Com o julgamento.
Porque, quando vocês julgam, vocês se separam de vocês mesmos.

Assim que houver o menor julgamento.
Porque o julgamento sempre será oriundo de uma visão, de uma visão mental, de uma visão intelectual, de uma

visão livresca, de uma visão ligada a conhecimentos que vocês leram.
Mas tudo o que vocês leram afasta-os do que vocês São, fazendo-os aderir a um passado que não existe

no Hic e Nunc.
Isso vocês compreendem.

É exatamente o mesmo com os alimentos.
Quando vocês começam a transformar os alimentos, vocês mudam a natureza arquetípica do alimento.

Naturalmente, não é questão de fazê-los, como se chama isso, crudívoros, ou seja, pessoas que se nutrem de
alimentos crus a vida toda.

Vocês têm plenamente o direito, a possibilidade, o desejo, até mesmo, de comer ou de ingerir bebidas
quentes.

Porque não.
Aliás, é melhor ingerir bebidas quentes do que bebidas frias.

O frio é mesmo mais perigoso, para a Onda da Vida, do que o quente.
A Onda da Vida não lhes pede mais para estar na razão.

Ela pede para estarem lúcidos.
Lúcido sem julgamento.

E, para os alimentos, façam o teste.
Se vocês comerem apenas o que for preciso, se vocês ingerirem os alimentos que contêm a Onda da Vida
porque eles não foram alterados pelo cozinhar ou pelo cozimento, vocês irão se nutrir do mesmo modo que

colocando (como disse SNOW ou como disseram os Arcanjos) os pés no orvalho: vocês irão favorecer a Onda
da Vida.

Então, há quem emagreça.
Há quem engorde.

Porque, apesar de tudo, vocês ainda têm uma fisiologia que é o que chamamos de sua natureza de
personalidade (seu terreno, se vocês preferirem).

A Onda da Vida é o que todos nós somos.
Ela encontra diferentes terrenos.

Por que vocês querem mudar o terreno?
Busquem o Reino dos Céus e todo resto (absolutamente todo o resto) ser-lhes-á dado.

E buscar o Reino dos Céus é, simplesmente, deixar a Onda da Vida (assim como deixar a Luz), agir.
Isso é tudo.

Enquanto vocês acreditarem que vocês irão produzir a Luz fazendo alguma coisa, vocês se afastam da Onda
da Vida.

Porque é o ego que crê que ele pode fazer o bem.
Porque é o ego que crê que ele pode agir sobre alguém.

Obviamente, é sempre o ego.
Quando vocês se apreenderem disso, será que isso quer dizer que vocês vão se tornar um vegetal?

Não.
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês compreenderam, que vocês se apreenderam e que vocês

aquiesceram.
Como há alguns anos, já, alguns de vocês aquiesceram acolhendo a Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.

Foi por isso.
Portanto, não se coloquem questões.

A Onda da Vida é alimento.



E mesmo se vocês não se alimentarem mais, de qualquer maneira.
Alguns, aliás, sem o desejar, sem o decidir, modificaram, como lhes disse, as regras fisiológicas.

Alguns de vocês não têm mais necessidade de dormir.
Alguns de vocês não têm mais necessidade de comer.

Não foi algo que eles decidiram.
Se vocês decidirem fazer como disse SNOW, isso é uma experiência.

Façam a experiência.
Se a experiência não for conveniente para vocês, porque vocês se obrigam a fazê-la?

Mudem de experiência já que a Onda da Vida está aí, o que quer que vocês façam.

***

Pergunta: MARIA havia falado da Estrela anunciada pela Estrela, no mês de março. Qual sua relação com
a Onda da Vida?

São sinais estelares.
Se vocês preferirem: configurações estelares.

Alguns seres, no século XX, falaram dessas configurações.
Eu, eu falei dos planetas, é claro.

Eu falei da Árvore da Vida.
Tudo, no Céu, é representação de formas.

E não há qualquer elemento, do Céu e da Terra, que não seja distinto de uma configuração qualquer, de uma
ressonância qualquer.

A Estrela (a primeira), ela passou.
A segunda, ela é para o mês de março.

O mês de março não terminou.
Agora, é claro, será que isso é visível com os olhos?

O que vocês vivem, no Interior de vocês (a Onda da Vida), é a coisa mais essencial.
Mas lembrem-se do que eu disse, desde algumas semanas ainda, sobre os três dias: será que vocês têm

necessidade dos três dias para acreditar?
A única coisa é viver a Onda da Vida.

Porque, a Onda da Vida, quando ela é vivenciada (vocês irão ver por vocês mesmos), não há qualquer questão
possível.

Vocês são a Alegria.
Vocês se tornam a Eternidade.

Vocês são este Êxtase permanente.
O que pedir a mais neste estado de Êxtase?

O problema é que este estado de Êxtase contradiz, na totalidade, esta sociedade e este corpo e esta vida.
Porque o Êxtase Interior (a Íntase), além do Samadhi, é nossa natureza profunda.

E, obviamente, quando vivemos nossa natureza profunda, nós nos damos conta do quê?
Do absurdo.

Isso não é um julgamento.
Vocês se apercebem do absurdo total do que não é a Onda da Vida, do que se afastou da Onda da Vida.

Sem julgar.
Sem condenar.

É uma lucidez nova.
E, sendo esta lucidez nova, vocês querem, sobretudo, não se opor.

Porque, se vocês se opuserem ao que quer que seja, a quem quer que seja, vocês não são mais a Onda da
Vida já que a negação da Onda da Vida (o confinamento da Terra) é, justamente, esse princípio de separação.

***

Pergunta: por que eu quero satisfazer-me com o que eu não imaginava fazer parte do meu caminho, como,
por exemplo, comer carne, viajar?

 
Então, cara amiga, há pessoas que, hoje (particularmente nesses caminhos espirituais), se estabeleceram, a

elas mesmas, em contextos.



Elas se estabeleceram em contextos mentais: “eu não devo comer carne, eu devo orar, eu devo Alinhar-me, eu
devo ser gentil”.

O que vai acontecer, naquele momento?
Foi a personalidade que decidiu isso.

E quando a Onda da vida chegar, ela vai colocá-los frente a tudo o que os enrijeceu (fossilizou) por obedecer a
uma crença.

Vocês acreditaram, em meio à personalidade, que era preciso não comer.
Vocês acreditaram, em meio à personalidade, que era preciso fazer isso, que era preciso ser extravagante, que

era preciso deixar exprimir o desejo (isso faz parte de alguns ensinamentos orientais).
O que acontece hoje?

 A Onda da Vida, ela os faz descobrir que vocês não estavam na Verdade, que vocês estavam em uma Ilusão
de Verdade, aplicando princípios, a vocês mesmos, de restrição.

Simplesmente, isso lhes mostra o que é a personalidade: um elemento que ridiculariza, um elemento que se
opõe, um elemento que vai criar regras.

Mas essas regras, elas sempre são criadas (como dizia IRMÃO K) no conhecido, no limitado.
Mas, ainda uma vez, não há qualquer limitado que não possa viver o Ilimitado.

Por outro lado, o Ilimitado conhece o limitado.
Evidentemente, aquele que está confinado no próprio limite da sua personalidade (do seu pequeno ego e do

seu pequeno ego espiritual), que vai crer que é preciso orar, que é preciso ser gentil (mesmo se houver
vontade de estrangular alguém), este está no erro o mais total.

Porque ele fica constrangido.
Isso não quer dizer que ele precisa estrangular a pessoa, é claro.

Mas que precisa estar lúcido sobre os mecanismos que vocês aplicam em vocês.
Há pessoas que vão dar um grande sorriso, que lhes diz “paz”, mas que tem apenas um desejo: matá-los.

A Verdade, ela não está na aparência.
Portanto, efetivamente, se vocês tiverem constrangido, em vocês, alguma coisa, ela vai explodir na cara.

Isso é tudo.
Não há que julgar.

Observem.
Se alguma coisa surgir, hoje, em vocês, é que ela já estava presente, já que vocês estão no contexto do

conhecido.
Vocês opacificaram.

Como eu dizia à época: vocês colocaram sob o tapete.
Depois, retiramos o tapete.
E, agora, retiramos o solo.

Então, onde vocês têm os pés?
E eu vejo os egos que se viram depressa.

Como eu disse uma vez: não são vocês que desaparecem, é o mundo.
Assim como ele desaparece a cada vez que vocês dormem à noite.

Será que vocês entram em agonia metafísica, indo para a cama, perguntando-se se amanhã o mundo vai
existir?

Então, confiem na Onda da Vida.

***

Pergunta: situar-se, em Consciência, além da individualidade, corresponde ao quê?
 

Isso significa: parar de pensar.
Vocês não são os seus pensamentos.

Eles estão aí, no entanto.
Será que um pensamento é duradouro?

Será que um pensamento é eterno?
Não, ele passa.

E nós conhecemos, todos, a versatilidade dos pensamentos.
Nós pensamos em um troço, cinco minutos depois (quando estamos encarnados) nós pensamos em outra

coisa.
Nós temos objetivos.

Então, dependendo da personalidade, esses objetivos podem levar a vida toda ou, então, mudamos de



objetivo.
Mas não há objetivo.

Se vocês são essencialmente honestos, não há qualquer objetivo exterior para Ser.
É uma questão de mudança de olhar.

Isso que é a personalidade, em relação a esta frase, vai travar os dois pés, dizendo: “nossa, para onde eu
vou?”.

Mas, justamente, ela não vai a parte alguma, a personalidade.
Há apenas a personalidade que crê que ela vai a algum lugar, de um ponto aqui a um ponto ali.

Isso é verdadeiro quando vocês vêm, aqui, escutar as bobagens que eu lhes digo: vocês se deslocam de um
ponto a outro ponto.

Mas será que Vocês se deslocaram?
Aliás, eu não sei como vocês se deslocam quando não há mais solo.

A individualidade é o Si.
O Si não pode compreender o não Si.

Os seres e nós mesmos, nós temos o quê?
Favorecido a eclosão do Si.

O que aconteceu há menos de dois meses?
Nós lhes dissemos: “o Si é uma Ilusão”.

Badabum [barulho de uma queda].
Tudo caiu.

O que caiu?
Foi o ego espiritual.

Foram etapas que ocuparam.
E o Bem Amado SRI AUROBINDO passou a vida escrevendo poemas.

Era para ocupar o seu próprio mental.
E eu, eu fazia o quê?

Eu fazia as pessoas dançarem para ocupar seu mental.
Será que, fundamentalmente, isso serve a alguma coisa para aquele que vive o Absoluto?

Não.
Mas são estratégias que são elaboradas.

Fazendo-os dançar.
Fazendo-os rezar.

Não há objetivo porque a Onda da Vida (e o que vocês São) está aí, desde toda Eternidade.
 Simplesmente, é a personalidade e a individualidade que se afastaram disso.

Há seres que descreveram de maneira notável (especialmente hoje, desde que houve a descida do Espírito
Santo).

Há cada vez mais seres humanos que, de repente, surgem em uma outra realidade que é a realidade do Si.
Eles não lhes falam nem de Energia, nem de Vibrações, nem do chakra do Coração, nem da Kundalini, nem

do que quer que seja.
Eles vivenciaram um mecanismo de acesso ao Si e, vivendo esse mecanismo de acesso ao Si (onde eles

descobrem a vida sob um outro olhar), eles são persuadidos de que esse olhar é a Verdade.
Mas isso não é mais a verdade que o ego.

Dito de outra forma, nem a personalidade, nem a individualidade (que está ligada à Alma) são a finalidade.
Aliás, o termo ‘finalidade’ é empregado pela personalidade e pela individualidade: a individualidade que quer se

estabelecer no Si e ali permanecer.
É como se vocês se espelhassem, vocês mesmos, na sua própria Luz.

Mas vocês são a Luz?
A Luz é tornar-se a Onda da Vida.

É, primeiramente, viver a Deslocalização, a bilocação.
 É ser, ao mesmo tempo, esta consciência (neste corpo limitado), mas, ao mesmo tempo, ser o Sol, ser

qualquer outro ser humano.
Isso não é um jogo de palavras.

Isso não é a adesão a uma crença, qualquer que seja.
Isso é uma vivência.

Mas enquanto vocês se espelharem no Si, é a mesma coisa que se espelhar no ego: vocês não podem aceder
ao Indizível.

Agora, vocês são livres de ficar observando o umbigo.
Vocês são livres para ficar observando o Si.



Mas a Onda da Vida não pode ser observada.
Vocês são ou vocês não são.

O Absoluto (o Parabrahman, A FONTE) não tem o que fazer de qualquer individualidade porque A FONTE
está por toda parte.

Se vocês são o Absoluto, vocês estão, também, por toda parte.
Isso não é uma projeção.
Isso é a estrita Verdade.

Agora, enquanto vocês não o viverem, vocês não podem nem concebê-lo, nem aceitá-lo.
Vocês podem apenas recusá-lo e isso é lógico.

Mas o dia em que a Onda da Vida estiver aí, o que acontece?
Vocês vão rir pra caramba.

Por quê?
Porque, justamente, o baço (que é o princípio da Atração) é responsável pela retração da Alma.

Se a Alma for transmutada (transcendida, muito exatamente), vocês vão rir porque vocês não têm mais o baço.
Vocês não têm mais nada que os constranja em qualquer regra.

Não quer dizer que vocês se tornam um assassino.
Não quer dizer que vocês se tornam um bandido.

Vocês se tornam a própria Onda da Vida.
Mas, é claro, para a personalidade (que está no combate, na Dualidade), mesmo para o Si (que está na

Unidade), isso não pode existir de maneira alguma.
E, aliás, isso não existe.

Isso É.
Mudem o olhar.

***

Pergunta: viver como um luto, um enterro Interior, é viver a Renúncia?

Mas, é claro.
O Nascimento no Absoluto é, evidentemente, a morte.

Não deste corpo, mas a morte de todas as Ilusões.
É um luto.

É o ‘choque da humanidade’.
O luto (e o choque), ele está em vocês antes de estar no mundo.

É exatamente isso.
É o momento em que vocês saem da infância: vocês são adolescentes, vocês se tornam adultos.

O que vocês perdem ao nível da personalidade?

Uma série de ilusões.
É como o dia em que vocês aprendem que o Papai Noel não existe, ou que o Papai Noel é um lixo, dá no

mesmo.
É uma expressão que foi muito usada e que é muito, muito bela porque vende alguma coisa a vocês.

Quando vocês são criança, vocês acreditam.
E vocês acreditam tanto que vocês o veem, esse Papai Noel.

É uma egrégora.
E depois, um dia, lhes dizem: “ele não existe”.

O que isso é para vocês?
É a mesma coisa quando as pessoas vivem uma experiência às portas da morte e que retornam.

Elas sabem, pertinentemente, que não são este corpo porque elas vivenciaram um outro corpo (também
ilusório, é claro) que é o corpo astral.

Porque, quando vocês partem na Luz, vocês veem muito bem que esses seres, eles estão parados antes da
Luz.

Mas, mesmo assim, eles vivenciaram o Amor.
Porque eles viram a verdadeira Luz.

Alguns deles vão, realmente, até a Luz, até o Sol.
Então, é claro, o Sol, ele não está em cima, no céu.

Ele está no Coração.



O seu Coração é o seu Sol.
Mas não há diferença entre o Sol que está em cima e o seu Coração.

Simplesmente, a visão da personalidade acredita que há uma localização.
 Quando vocês são o Sol, vocês estão no Coração, vocês estão no Sol, vocês estão por toda parte.

Portanto, aí, é exatamente o mesmo princípio.
O ego (a personalidade, a individualidade) sempre vai se perguntar para que isso serve: para ocuparem-se.

Será melhor se ocupar em fazer o amor do que a guerra, vocês não acham?
Mas isso fica (e isso permanece) apenas uma ocupação.

***

Pergunta: por que eu vivo os processos em curso e, ao mesmo tempo, ressurgências de mágoas antigas
dando vontade de abandonar tudo?

Mas isso é perfeitamente normal.
São as últimas dúvidas e os últimos medos.

É quando a Onda da Vida, ela chega ao nível dos dois primeiros chakras.
Isso foi explicado na semana passada, eu creio.

Isso explica, perfeitamente, o que acontece.
Quando a Onda da Vida chegar aos dois primeiros chakras, vai explodir, na cara, não somente as suas feridas,

mas a ferida fundamental da humanidade que é o medo da carne (o isolamento da carne): todas as máculas
(reais ou supostas) às quais a humanidade, na totalidade, deu peso e corpo, em um determinado momento.

Então, é claro, o que vai lhes sussurrar o ego na Onda da Vida?
Que isso não é verídico.

Mas, obviamente porque, mesmo quando a Luz descia, o ego, ele estava aí.
Ele podia, até mesmo, desabrochar: “ah, eu vivo o efeito do Coração, eu vivo a Luz, eu vivo o Si, eu sou o Si”.

Era verdade.
Mas, a Onda da Vida, ela põe fim a todas as Ilusões.

Portanto, o que é Ilusório não tem outra solução senão dizer que isso que se vive é uma ilusão.
Esta é a última etapa, quando a Onda da Vida chegar ao nível dos dois primeiros chakras (ao nível do períneo e

ao nível do umbigo).
Porque ela lhes dá a ver as últimas dúvidas, os últimos medos que não são, necessariamente, os seus (mesmo

se isso os faz lembrar das feridas).
Mas é, sobretudo, a ferida fundamental da humanidade.

***

Pergunta: uma dor, mesmo antiga, ao nível do umbigo, participa desse processo?

De maneira indireta.
Porque a Onda da Vida pôde nascer, para algumas pessoas, de forma episódica, desde alguns anos.

Mas, naquela época, nenhum ser que vivenciou esta Onda da Vida pôde atualizá-la.
Pelo contrário, isso dava um sentimento de urgência, de alguma coisa contrária à espiritualidade, contrária ao

Coração.
E isso foi relatado.

Obviamente, vocês podiam ter manifestações, já, desde vários anos.
Há ensinamentos (muito, muito antigos) que descrevem, aliás, o percurso da Onda da Vida.

Mas, jamais foi anunciado como isso se produz agora.
Portanto, são as últimas dúvidas, os últimos medos porque o ego (a personalidade e mesmo a individualidade),

ele vai dizer-lhes que ele quer sobreviver.
Que isso não é verdade.

Que o Absoluto não pode existir.
A Unidade, sim.

Porque podemos reivindicar a Unidade, mas vocês não podem reivindicar a Onda da Vida porque é o que
vocês São.

São as últimas retrações da Alma (como falou uma Estrela, na semana passada) (ndr: intervenção de MA
ANANDA MOYI de 10 de março de 2012) (**).



***

Pergunta: e sobre o som da Onda da Vida?

É um som, efetivamente, também.
Vocês sabem, nos diferentes Samadhi, há diferentes sons.

O som da Onda da Vida é o som da Terra, do Céu.
São as Trombetas.

São as Trombetas e, em breve, isso será o quê?
O grito ensurdecedor da Fênix, o grito da Ressurreição: aquele que vai apreender o conjunto da humanidade.

Esses sons foram-lhes anunciados desde quase um ano.
Eles apareceram, de maneira transitória, efêmera, temporária, em alguns locais.

Se vocês se interessarem pelas notícias, vocês irão ver que esses sons estão progredindo, de maneira
extremamente importante, em vocês como no exterior de vocês.

Naturalmente, a Onda da Vida foi liberada.
A Terra está liberada.

Ela está prestes a viver, neste momento mesmo, a sua Ascensão.
Então, é claro, como eu sempre disse, vocês, vocês estão na Europa Ocidental.

Vocês trabalharam intensamente para evitar todas essas etapas que os profetas tinham anunciado.
Portanto, como eu disse: regozijem-se.

Fiquem felizes.
Vocês têm toda a oportunidade e a facilidade para viver a Onda da Vida.

Vocês acham que, quando algumas dificuldades se apresentarem, se a Onda da Vida não estiver instalada (ou
se ela não tiver nascido, se vocês não tiverem se aproximado), vocês acham que isso será mais simples ou

mais difícil?
Eu os empenho a reler o que disse o IRMÃO K, o seu próprio testemunho sobre o acesso a este Absoluto: o

indizível sofrimento.
De qualquer maneira, é mais agradável viver o Indizível Êxtase ao invés de viver, em primeiro lugar, o indizível

sofrimento para descobrir o Indizível Êxtase.
É mais agradável para a personalidade.
É mais agradável para a individualidade.

Mas, para isso, é preciso aceitar nada mais fazer em meio à personalidade (pela personalidade), em meio à
individualidade (pela individualidade).

Isso não significa que é preciso absolutamente nada fazer nesta vida.
Isso foi divulgado.

Em última análise, se a Onda da Vida não tiver se manifestado, isso quer dizer que vocês não estão, vocês
mesmos, suficientemente alinhados com esta Onda da Vida que é, eu os lembro, nossa natureza, de todos.

Agora, foi-lhes dito ainda, desde algumas semanas (seja por UM AMIGO, seja por outros, pelo Mestre
PHILIPPE): permaneçam tranquilos.

Fiquem em paz.
UM AMIGO lhes disse: “deem-se a paz”.

Todas as estratégias que vocês possam elaborar (atualmente) não são destinadas a trabalhar na Onda da Vida.
Isso é impossível.

Mas vocês podem continuar a ocupar o seu ego, a viver a Paz, a aproximar-se da Paz, a Alinhar-se, a ir para a
natureza (como dizia SNOW), a caminhar no orvalho (como dizia um Arcanjo).

Vocês vivem-no, muito exatamente, no momento certo.
Lembrem-se desta frase: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.

***

Pergunta: quais são os elementos que vão entrar em resistência?

O que entra em resistência será, sempre, a personalidade e o ego.
Porque, para a personalidade, a personalidade apenas pode existir se houver um combate, se houver uma
Dualidade, se houver um objetivo, se houver necessidade (para o ego, sempre) de restabelecer a Verdade.

Porque o ego vai, sempre, projetar no exterior.
Então, o ego vai acreditar que há um deus malvado, um deus bom, um diabo, para justificar suas próprias

insuficiências e, portanto, sua própria luta contra ele mesmo.



Mas, tudo isso não existe.
Isso é infantil.

Mas o ego é infantil por Essência.
Portanto, há elementos humanos e não humanos, ou seja, todas as egrégora que foram pesando, tudo o que

se tornou pesado: o medo, o medo da falta, a noção de dinheiro, a noção de propriedade, a noção de marido e
mulher (mesmo na união a mais perfeita, isso permanece uma união da personalidade, não é?, e de dois

corpos).
Não há Liberdade aí dentro.

Portanto, esses elementos humanos e não humanos vão se opor, ferozmente (até o último minuto), à Onda da
Vida.

Isso é lógico.
A sua própria existência é apenas a negação da Onda da Vida que, no entanto, não pode ser negada porque,
se a Onda da Vida não estivesse aí (mesmo um traço), ninguém poderia experimentar o que quer que seja.

Mas, a experiência não é a Onda da Vida.
Vão, dois últimos.

Depois eu vou, hein?

***

Pergunta: a noção de primeiros e de últimos está ligada ao ciclo de 52.000 anos?

Primeiros e últimos é uma noção de Consciência.
Obviamente, é uma noção temporal, também.

É uma noção de preeminência (superior / inferior).
Agora, em relação a 52.000 anos, é um ciclo que termina, um ciclo que foi iniciado pelos Elohim, ou seja,

esses Seres (essas Consciências superiores) que se cristalizaram na Terra para evitar que não morresse o
quê?

A Onda da Vida.
Ela podia não morrer, mas ela podia, até, fazê-los sofrer.

Do mesmo modo que, desde as Núpcias Celestes (e, antes, desde aqueles que viviam, já, as primeiras
descidas da Luz, nos anos 90), vocês Ancoraram a Luz: vocês iluminaram a Terra.

Lembrem-se: o karma pertence à personalidade, à ação / reação, à Dualidade.
Além disso, há a Unidade onde tomamos Consciência, no Si, de que tudo isso é apenas uma grande farsa

(para empregar uma palavra simples).
E depois, vocês têm o quê?

O Absoluto.
E quando eu digo depois, isso não é depois.

Isso sempre esteve aí.
É um outro olhar.

No Absoluto, tudo é perfeito.
É aquele que sai da matriz e que se apercebe de que ele estava confinado em um frasco (no frasco onde havia

os amendoins, vocês se lembram: a mão que segura os amendoins, para aqueles que me leem).
É exatamente a mesma coisa.

Mas, é claro, enquanto vocês não tiverem saído do frasco, para vocês, é a única realidade.
A Onda da Vida vem fazê-los lembrar.

A FONTE disse: “lembre-se do Juramento e da Promessa”.
A Terra lhes disse: “lembre-se do que você é, desde toda Eternidade: a Vida, a Onda da Vida, a Ação da

Graça”.
Ação / reação, na personalidade.
Descoberta da Unidade, no Si.

E passagem da ação / reação para a Ação da Graça.
E, em seguida, vocês são a Ação da Graça, a Onda da Graça, a Onda da Vida, a Onda do Éter, o Manto Azul da

Graça.
Vocês são este Êxtase permanente.

Vocês são esta União permanente, mística.
Vocês são este Casamento Místico.

Vocês não são nada mais.
Mas se eu lhes dissesse isso, à queima-roupa, ao chegar: “vocês são isso”, não haveria mais ninguém para

escutar o que eu tenha a dizer.



Simplesmente, agora, aqueles de vocês que o vivenciaram, através de uma série de processos (mesmo se
isso foi desconcertante, nas primeiras semanas), esta é, efetivamente, a única Verdade.

O ser humano que não estiver habituado vai encontrar-se a fazer o quê?
A viver um estado de prazer como se ele fizesse amor, muito mais intensamente.

Evidentemente, ele nada vai compreender.
Isso acontece o tempo todo, em qualquer circunstância.

Vocês falam que é aborrecido, efetivamente, cumprimentar o seu chefe, pela manhã, no escritório.
Isso soa um pouco estranho, não é?: de sacudir uma mão e de sentir algo que os leva a outros lugares que aí

onde vocês sacodem a mão.
Isso faz interrogar.

Mas, dentro de algumas semanas, vocês irão rir de tudo isso, mesmo se, por enquanto, vocês riem amarelo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros Amigos, caros Irmãos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Vocês são o Amor.

Vocês nada mais são.
Então, sorriem.
Não amarelo.

Branco.
Eu lhes digo até muito em breve e boa Onda.

Até muito em breve.

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

(*) – IRMÃO K (07.07.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011

*

(**) – MA ANANDA MOYI (10.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-10-de-marco-de-2012-

autresdimensi

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu venho para discutir com vocês.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, toda a Graça, porque, como vocês sabem, a Luz desce, a Graça
sobe e tudo se encontra e sofre alquimia.

É o grande encontro da primavera (outono, no hemisfério sul), não é?
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: ao que corresponde a data de 02 de abril? A um novo patamar Vibratório?

Isso corresponde, sobretudo, ao que foi chamado de energias do renascimento da primavera.
O equinócio passou, não é?

Vocês irão, entre o equinócio e o solstício de verão (inverno, no hemisfério sul), como todos os anos desde
tempos imemoriais, ter uma saída da energia.

Vocês saem de uma fase de interiorização e vocês irão para a exteriorização.
Não de vocês mesmos, é claro, mas do que estava nas profundezas.

E, como vocês sabem, como lhes disse SRI AUROBINDO, a Terra está Liberada, não é, desde muito tempo, e
a Fusão dos Éteres que ocorreu no ano passado, na mesma época (que foi, de algum modo, o que aconteceu
no Céu) corresponde, hoje, ao Manto Azul da Graça, destinado a favorecer uma passagem para ir mais longe.
Vocês sabem que lhes falamos do Manto Azul da Graça (já desde fevereiro, não é) que passava pelas Portas

ATRAÇÃO e VISÃO, ou seja, pelos órgãos que circundam a Porta Estreita, isto é, o fígado e o baço.
O fígado e o baço são os órgãos do renascimento e da primavera.

O baço, porque é o retorno ao centro.
E o fígado, porque é a energia da primavera.

Em todas as tradições, ocidentais como orientais, é o momento da renovação, o momento do renascimento.
Então, pode ser que entre vocês, já desde algum tempo, há quem sinta dores no fígado, problemas digestivos,

uma energia diferente, ou muito mais energia, ou o inverso, uma grande fadiga com oscilações da energia.
A Onda da Graça que sobe da Terra, das profundezas da Terra, modifica, se vocês preferirem, o próprio

equilíbrio da energia vital.
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A vitalidade que aparece na primavera está, agora, não mais diminuída (como foi o caso desde muito, muito
tempo), mas ela encontrou, eu diria, o seu vigor.

E, evidentemente, o corpo no qual vocês estão, encontra, ele também, uma transformação importante desta
energia vital.

A Onda da Graça vem também transformar esta energia vital.
A primeira lua cheia da primavera (outono, no hemisfério sul) vai propiciar viver esta elevação importante de

Vibrações, de energia, de consciência, de Liberação da Terra e da sua própria Liberação.
Há, entre vocês, quem já tenha começado a sentir (antes mesmo de anunciar-lhes, desde os primeiros

exercícios, digamos assim, do Manto Azul da Graça) o trabalho que se fazia no nível das Portas ATRAÇÃO,
VISÃO, do fígado e do baço.

Outros sentiram uma zona extremamente específica, na frente, da ‘fonte jorrante’ dos chineses, uma Vibração
que aparecia aqui, que dava, às vezes, Vibrações, calores pesos, às vezes outros sintomas no nível das

pernas.
Mas tudo isso representa a energia e a consciência da renovação, da Ressurreição, não é?

Então, isso é muito importante, sim, efetivamente.
Desde já algumas semanas, para muitos de vocês, e especialmente a partir de 02 de abril, vocês poderão

compartilhar a Onda da Graça, a Onda da Vida, por que é algo a ser compartilhado.
Até agora, foi pedido para permanecerem centrados em si mesmo, para manterem no Interior, como um

tesouro, o que estava prestes a nascer através do Si, através da Realização, através das Coroas Radiantes.
Agora, esse movimento, se pudermos chamá-lo assim, torna-se irresistível.

É uma onda.
Uma onda semelhante à Onda Galáctica.

É esse estremecimento extraordinário da Vida (que todos nós somos) que encontra os seus plenos direitos.
E, naturalmente, a primavera é o momento privilegiado para conscientizar isso, para superar até mesmo a
consciência disso e se encontrar para tudo viver e se deixar fecundar (porque é uma fecundação, um novo

nascimento) pela Onda da Vida e se tornar isso.
Eis por que esta data.

Então, é claro, poderíamos dizer, por que não em 20 de março?
Porque, ainda uma vez, o ciclo começa plenamente.

Ele está a plena potência desde antes da primavera (início de março) e depois assume a sua potência máxima,
o seu pleno desenvolvimento (aí dentro de alguns dias) mesmo se, é claro, todos vocês não estiverem

sincronizados no mesmo ritmo, em função da sua própria energia vital, em função da sua própria constituição
do corpo de Luz.

Mas o resultado é que, ao nível da humanidade, há esse fluxo de Ressurreição, esse fluxo da Graça, esta Onda
que se eleva, esse estremecimento de Amor incrível que chega também, é claro, vocês sabem, do cosmos.

Tudo isso se encontra em vocês.
Eis a explicação resumida.

Pois, poderíamos ir muito, muito longe.
Mas nós estamos empenhados, uns e outros, em não fazer trabalhar o seu mental, dando-lhes todos os

sintomas possíveis e imagináveis da Onda da Graça.
Porque, se nós fizermos isso, vocês irão querer observar: “ah sim, efetivamente, eu sinto a Vibração que eles
disseram, que nasce nesse nível”; “ah sim, efetivamente, eu sinto que há alguma coisa que acontece ao nível

do períneo, do escroto ou dos grandes lábios nas mulheres, alguma coisa que se move, aí”.
Nós não queremos guiá-los para tudo isso.

É preciso que vocês o vivam e a melhor maneira de vivê-lo (como isso foi dito) é mergulhar nele.
Não é observá-lo, mesmo se, efetivamente, for, às vezes, sedutor observar o que acontece.

Mas, aí, em relação a isso, a Onda da Vida não tem necessidade da sua consciência.
Ela nasceu, ou ela vai nascer, ou ela já nasceu, já desde algum tempo.

Ela deve ser vivida e vivida na plenitude, ou seja, não a observando, mas se tornando a Onda da Vida.
É isso que dá este Êxtase.

Há, aliás, entre vocês, quem sinta esta energia subir, sentindo-a girar e quando eu digo girar, ela adquire,
evidentemente, circuitos que foram perfeitamente descritos também no Budismo fundamental, e ela foi

descrita, também, na Pérsia antiga.
Isso foi descrito, também, por alguns místicos ocidentais que vivenciaram esses Êxtases.

Essas correntes Vibratórias, essas correntes de energia, essas correntes de consciência, seguem circuitos
pré-estabelecidos.

Mas de nada serve darmos isso a vocês, não é?
Porque é apenas a partir do momento em que vocês não estiverem mais na observação do que acontece em

vocês, mas que vocês vivem isso, na totalidade (ou seja, no momento em que vocês não estiverem mais
separados do que acontece), que o Êxtase é desencadeado.

Portanto, de nada serve darmos todos os detalhes.
Se vocês tiverem questões específicas, é claro, eu ali responderei.



Mas vão ao essencial, ou seja, deixem nascer o que nasce e se tornem o que nasceu.
É muito mais fácil assim.

Nós não temos necessidade de chamar sua atenção para as Estrelas, de dar-lhes a constituição das Estrelas,
das Portas, dos diferentes circuitos, das diferentes Coroas.

Vivam, simplesmente, com toda espontaneidade, essa Doação, por que é uma Doação, é a Doação da Vida,
por que vocês são a Doação, como todos nós lhes dissemos.
Nós iremos repeti-lo sem parar porque não há outra Verdade.

Vocês estão aí nesses processos e mecanismos que são, ao mesmo tempo, originais e, eu diria, essenciais,
mas que se referem também a certa forma de conclusão.

Vocês entraram, efetivamente, nisso.
Então, é claro, aqueles de vocês que nada vivem, essa é a sua Verdade, por enquanto: para eles, isso nada

quer dizer.
Se vocês perguntarem ao redor de vocês àqueles que vivem isso, eles não podem fazê-los viver porque é algo

íntimo.
Por outro lado, quando vocês o viverem, haverá uma intimidade espiritual que irá se estabelecer entre vocês,

muito além de todos os assuntos humanos.
E o corpo irá vivê-lo, mas não há necessidade de fazer seja o que for ao nível do corpo.

A sequência lógica, ela acontece no corpo.
O Êxtase é um processo que se refere ao corpo e que se vive, então (como dizem nossos Irmãos orientais)

nesta ilusão.
 A ilusão se torna a Verdade, pela sua própria transformação, pela sua própria revolução.

Portanto, vivam o que vocês têm que viver, não é?
Por exemplo, quando vocês vão, eu não sei, ao cinema, vocês assistem a um filme (é um péssimo exemplo,

mas eu não tenho um melhor que me venha à consciência), vocês vivem o filme, vocês não ficam se
perguntando por que tal ator usa tal roupa, por que ele colocou a mão em tal lugar e por que isso se desenrola

assim.
 Mesmo se, efetivamente, houver um cenário, mesmo se, efetivamente, houver um roteiro, mas não é porque

vocês conhecem o cenário, que vocês conhecem o roteiro, que vocês vivem o filme, não é?
Aí, isso acontece no Interior de vocês.

Sejam o que está prestes a ser vivido, e não o que observa o que está prestes a ser vivido.
Não é, de qualquer maneira, a Realização do Si ou o Despertar do Si, hoje.

É profundamente diferente.
E o que é fundamental é a Humildade, a Simplicidade: disso vocês sabem.

Mas, sobretudo, a espontaneidade, aquela da criança que descobre, com maravilhamento, o que ela É.
E, para isso, vocês são obrigados a vivê-lo, de nada serve olhá-lo.

Naturalmente, depois, vocês poderão compartilhar, seja com palavras, ou em outros lugares, em outras
Vibrações, para aqueles que vivem a mesma coisa que vocês.

Mas vocês podem também testemunhar, testemunhar pela sua Presença.
Testemunhar, não para dizer o que vocês vivem.

Porque aquele que está na sua frente, se vocês lhe disserem que vocês têm espécies de estremecimentos
que ocorrem no períneo, que esquentam vocês e que vocês ficam em um estado estranho, ele vai olhá-los,

realmente, como alguém que não é normal, não é, principalmente se ele não viver isso.
Mas o que isso desencadeia, não o que acontece, mas como vocês ficam?

Esta leveza, este sorriso que os toma e que os acompanha, este Amor indizível que a Onda da Vida os faz
viver, para cada Um, sem distinção seja do que for.

Isso sim, ousem dizê-lo, porque vocês o vivem.
Isso não é para esconder, isso não é do ego.
O ego, aliás, jamais poderia se gabar disso.

Vocês já viram um ego que vai dizer, assim, a todos os seres: “eu te amo”, com toda simplicidade?
Isso não existe.

Vocês já viram um ego que não vive o Absoluto dizer-lhes, glorificando-se: “eu sou o Absoluto”?
Isso não é possível.

Vocês não podem trapacear.
Mas vocês não podem se calar, tampouco.

Porque a Onda da Vida, ela sobe, ela se exprime e ela irradia, na totalidade.
Isso, isso é muito importante.

***



Pergunta: se a energia sobe no hemisfério norte, o que acontece no hemisfério sul?

Isso acontece também, mesmo se, para eles, for o início do outono.
O importante é (eu sempre disse) que as descrições que nós lhes demos estão ligadas a este país que é a

França.
Isso não quer dizer que os outros não estejam referidos (quer eles estejam no outro extremo do planeta ou

completamente oposto, no polo sul), mas porque, no nível da emergência da Luz, há ressonâncias específicas
que ocorrem segundo os países.

Esta realidade é que a seiva, ela sobe.
Ela sobe sobre toda a Terra.

Não há diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, mesmo as estações não sendo, como vocês
sabem, perfeitamente as mesmas.

Mesmo aqueles que têm duas estações (verão / inverno) vivem a primavera da Ressurreição.
Porque aqueles que se interessam por isso, que ouviram os sons do Céu e da Terra, que ouviram as

Trombetas, que ouviram falar, é exatamente isso que ocorre: há um apelo da vida à Vida.
A Terra está Liberada.

Se a Terra está Liberada, isso significa que ela deve tomar o seu lugar.
E vocês também, vocês devem tomar o seu lugar.

É exatamente isso que acontece.
A noção de hemisfério norte / sul nada tem a ver, nesse nível.

É algo de muito preciso e está, sobretudo, ligado à Europa do oeste.
Mas como vocês talvez tenham visto, os mecanismos sonoros e os estremecimentos da Terra (não os

estremecimentos da terra como vocês o ouvem, mas as Vibrações ou as ondas da Terra) estão muito mais
presentes mais do outro lado do Atlântico do que aqui na Europa.

Mas é o mesmo processo, a tradução não é a mesma.
Para vocês, ela é talvez mais acessível no corpo.
Lá embaixo, também, ela é acessível no corpo.

Mas há uma forma de exteriorização desta consciência que ocorre de maneira, talvez, um pouco diferente.
Mas o resultado é exatamente o mesmo, não é?

Quer vocês tenham Vibrações sob os pés, quer vocês tenham o períneo esquentando, quer vocês tenham a
energia girando entre os meridianos, estando na frente e atrás do corpo, como na alquimia, quer vocês tenham

a Fonte de Cristal jorrando esta Onda da Vida, ou a Onda da Vida fazendo-os arrepiar e modificando o seu
metabolismo, não importa.
É o efeito que é importante.

Não neste corpo, mesmo vocês vivendo isso neste corpo.
Mas, o que está prestes a mudar em vocês?

O seu Amor torna-se o que vocês São.
Vocês não têm mais necessidade de exprimir um amor pessoal, mesmo se ele sempre estiver aí.

Vocês estão no Amor para todos.
Eis o que é o resultado da Onda da Vida, deste Êxtase.

Isso não foi feito para ser vivido assim, no seu cantinho e esperar que os outros ali cheguem também.
Isso foi feito para Viver, na totalidade.

Viver o Êxtase, isso se vive efetivamente, também, neste corpo, mas isso os faz superar, como foi dito, todos
os limites deste corpo.

Vocês sabem, pertinentemente (não porque vocês ali aderem, não porque vocês acreditam em um além), que
vocês não são este corpo.

Vocês estão neste corpo, mas vocês vivem algo que é transcendental, que nada tem a ver com o
funcionamento normal deste corpo.

Tudo está mudado.
Está aí o que isso quer dizer.

Esse que é o elemento, os elementos mais importantes para viver.
No momento em que a Onda da Vida chegar, que isso seja, por exemplo, para o seu primeiro Êxtase, que isso

seja para o seu primeiro estremecimento e circulação da Onda, que isso seja para a sua primeira
Transfiguração celular, o mental, o Supramental que vem iluminar as células, que isso seja sozinho, que isso

seja com o Sol, que isso seja com alguém (como foi dito) a quem vocês apertam a mão, que isso seja através
de um olhar: Vivam-no.

Não se coloquem questão.
Porque, se vocês se colocarem questões, vocês irão recair e vocês irão ver que a Onda do Êxtase, ela vai se

afastar, ela vai encolher.
Ela não poderá extinguir-se porque o que nasceu é inexorável.

É irreversível, totalmente irreversível.



Portanto, vivam o que vocês têm que viver.
Porque, se vocês forem Amor, se vocês viverem o Amor, por que poderiam ou deveriam existir limites, sejam

eles quais forem?
Porque, se vocês estão no Amor, vocês permanecem no Amor.

Vocês não podem se afastar do Amor.
Vocês não estão mais na personalidade, vivendo o Êxtase.

Portanto, de nada serve refletir com uma personalidade que vai dizer-lhes: “sim, mas eu não posso dizer, há
convenções sociais, morais, eu não posso dizer que eu a amo, tal pessoa”.

E depois, vocês terão medo, vocês irão dizer-se: “pode ser que, se eu falar do que eu vivo, o outro mal vai me
receber ou vai compreender isso como um convite para outra coisa”.

Mas é o ego que diz isso, não o Amor.
O que vocês compreendem?

O ego sempre vai reconduzi-los à noção de limite, à noção de pecado, à noção de “não está certo”.
Mas o Amor não se importa com tudo isso.

Simplesmente porque, na vivência do homem, sempre há o Amor (como disse o Bem Amado João, SRI
AUROBINDO, na última vez em que ele veio).

Esta noção de Transcendência, de Êxtase, ela remete a quê?
Ao nível do ego, ela remete ao nascimento, à vida, à morte, à sexualidade e ao amor (mas o amor que vocês

podem denominar amor quando vocês criam uma família, quando vocês estimam um ser).
Mas, aí, está além de tudo isso.

Por que vocês querem ali colocar esse tipo de coloração?
Portanto, vivam o que vocês têm que viver.

Se vocês permanecerem no Êxtase, nada pode ser contrário ao Amor e à Verdade.
É o mental que vai fazê-los se afastar deste Êxtase.

Obviamente, conforme o seu mental, conforme a sua constituição, isso vai se tornar, de imediato, permanente.
Ou com outros, isso vai chegar, partir, voltar, como um fluxo e um refluxo.

Lembrem-se de que vocês não podem controlar, nem conduzir esta onda, esta Onda.
É ela que leva vocês.

E ela os leva muito mais facilmente quando o mental não intervém para lucubrar em relação ao outro ou em
relação a si mesmo.

Isso necessita, ainda uma vez, da espontaneidade.
É a voz da Infância.

É aquele que ama sem a menor questão porque ele sabe que é sua natureza, já que ele vive isso.
Não é um amor condicionado, em função do que vai pensar o outro, em função do olhar do outro, em função

das convenções afetivas, humanas, em um casal ou em uma relação, seja ela qual for.
É tudo isso.

E muito, muito amplamente transcendido.
Isso não importa.

Por que vocês querem colocar limites ao Amor?
 Mas se vocês saírem do Amor, a limitação será que a Onda do Êxtase vai se tornar rarefeita, ela vai diminuir.
Quanto mais vocês estiverem no Amor, quanto mais vocês estiverem nesta Onda da Vida, mais há um fluxo

potente estando aí, na totalidade.
Foi dito a vocês, ainda esta manhã: não julguem, não se julguem, nada julguem, sejam claro e tudo vai ser bom,

muito bom.

***

Pergunta: por que os momentos de Êxtase e de angústias se sucedem?

Mas isso é normal.
Isso foi explicado: há um determinado número de dias para que a Onda da Vida, ou Onda da Graça (enfim, não

importa a denominação que vocês lhe deem), para que esses estremecimentos subam, chegando onde?
Ao nível do períneo, penetrando o períneo, então tudo o que está ligado à esfera dos órgãos genitais, no reto,

na Kundalini, nos dois primeiros chakras.
Mas são nesses dois primeiros chakras que se encontra o quê?

A angústia da morte, a angústia da perda, o medo.
Não o medo ligado à sua história.

Mas o medo da humanidade, o medo da morte, o medo da perda, a perda do quê?
Da própria personalidade.



Então, é claro, vocês vão ficar divididos, de um lado, entre este Êxtase e, do outro lado, por vezes, esta
angústia.

É um meio de posicionar-se.
Vocês não são esta angústia, vocês não são este corpo, isso acontece neste corpo.

O que vocês fazem, nesse caso?
Vocês dão peso à angústia ou vocês dão consistência à Onda da Vida?

E a escolha, ela é fácil de fazer, não?
Principalmente se vocês compreenderem, pela própria vivência, muito rapidamente, que, se vocês deixarem a

angústia aumentar, a Onda da Vida vai diminuir.
Se vocês se identificarem com a angústia, se vocês forem persuadidos de que é sua, se vocês forem

persuadidos de que vocês não estão puros, de que vocês não estão preparados, de que a sua história confina
vocês, de que vocês ainda estão no seu problema, seja ele qual for.

Mas isso é risível.
Isso quer dizer simplesmente que, vocês mesmos, vocês dão peso ao seu passado.

E, então, se vocês forem o seu passado, vocês não podem ser o seu presente.
E tudo isso é para conscientizar.

Isso pode ocorrer em cinco minutos, como necessitar de várias semanas.
Vocês querem ser o passado?
Vocês querem ser a angústia?

Vocês querem ser a sua história, a deste corpo?
Ou vocês querem ser muito mais do que isso?

Vocês querem ser a Onda da Vida?
É o que lhes pergunta a Onda da Vida.

Ela não lhes pede para querer eliminar este medo, pois ele faz parte da vida, que é a sua.
Mas vocês não são este medo, vocês são o Êxtase.

Cabe a vocês escolher.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article8f81.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-31_mars_2012-article8f...
31 de março de 2012

(Publicado em 1º de abril de 2012)

***
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Pergunta: por que foi apresentado a Jesus, na cruz, uma esponja embebida em vinagre?

Isso tem um significado extremamente preciso, mas para que serve saber disso?
Será que é isso que faz nascer o Êxtase?

Ou será que, de preferência, isso dá origem a ideias no mental e isso nutre o mental?
Eu não estou aí para nutrir o mental.

O mais importante: há urgência para ser o que vocês São.
Mas não para saber por que havia uma esponja embebida em vinagre.

Vocês estavam ali?
Portanto, vocês leram.

Não acreditem em nada do que vocês lerem.
Não acreditem em nada do que lhes disserem.

Vivam.
É simples.

É como se houvesse, na sala, um pássaro que vem cantar no seu ombro (e o rouxinol, ele está aí, ele canta) e
vocês me perguntassem por que o rouxinol tem tal pena em tal lugar.

Será que vocês compreendem?
Eu me dirijo a todo mundo

Isso quer dizer o quê?
É como se vocês me perguntassem: “a Onda da Vida, o que será que isso vai provocar no futuro?”. “Será que

isso vai ocorrer no solstício de verão?”.
Mas se eu lhes disser isso, vocês não vão viver o instante.
Obviamente que há explicações que foram necessárias.

Obviamente que nós lhes falamos das Estrelas, das Vibrações, das Cruzes.
Tudo isso foi necessário.

Por quê?
Para que a sua consciência saísse do seu pequeno umbigo e que vocês compreendessem que a Luz era

Inteligência.
Porque era preciso vivê-lo.

Do mesmo modo, hoje, nós poderíamos fazer discursos intermináveis, por exemplo, sobre os circuitos da
Alquimia taoísta ou do Tantrismo ou do Vajrayana ou, que eu saiba ainda, de alguns conceitos do Sufismo.

Mas qual é o interesse?
Vocês têm de viver o que vocês São e não projetar em relação a um passado, a uma angústia e, ainda menos,

O. M. AIVANHOV - 31 de março de 2012 - PARTE 2 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-DtNPWy4UkUQ/T3wS2OX7owI/AAAAAAAAA7M/LKpZFMdgTS4/s1600/omraam117-31.03.2012+-+2a.Parte.jpg


no amanhã.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, se vocês estiverem no amanhã, a Onda da Vida vai refluir.

Eu bem disse refluir (retroceder).
Ela não pode extinguir-se quando ela nasceu.

Vocês constatam, e vocês irão constatar, que, se vocês estiverem preocupados com o ontem, seja qual for
este ontem, o seu, próprio, pessoal ou a esponja de CRISTO com o vinagre, é a mesma coisa: a Onda da Vida

vai refluir.
O que vocês querem?

Vocês querem ser a Vida?
Ou vocês querem ser outra coisa?
Isso é, no entanto, muito simples.

É sempre o mental que vai levá-los, sempre, a afastar-se do que vocês vivem.
A um dado momento, é claro, nós nos servimos do mental para criar, não uma egrégora, mas para criar uma

estrutura Vibratória real.
Esta estrutura Vibratória, impulsionada pelos Arcanjos, e que vocês criaram, é essa Embarcação de Luz

interdimensional.
Porque a sua consciência, para milhões de seres humanos, tinha um objetivo em comum: a Luz.

Hoje, a Luz respondeu.
A Luz fecundou a Terra, ela fecundou vocês.

Vão ao final da gestação.
Não coloquem a questão: “quando?”.

É como se um bebê que estivesse no ventre da mãe, dissesse: “vamos ver, eu tenho quatro dedos, quando é
que vai aparecer a unha de tal dedo?”.
Vocês não acham um pouco ridículo?

Sejam espontâneos.
Liberem-se.

***

Pergunta: qual é o papel do mental e como parar o mental ou controlá-lo?

Então, isso, é uma questão corrente.
Pois vocês constatam, vocês mesmos, que há ainda um mental.

O mental é aquele que quer saber, é aquele que quer compreender, é aquele que quer observar, é aquele que
quer analisar, é aquele que está submisso ao julgamento, é aquele que os submete ao julgamento, é aquele
que toma suas referências no passado e que os leva a projetar-se no futuro, em função, justamente, desse

passado.
O mental é ação / reação.

O mental, ele é o que os impede, literal e concretamente, de viver a Verdade.
O mental jamais será a Verdade.

Portanto, hoje, mais do que nunca, é preciso matar o mental.
Mas quando eu digo matar o mental, lembrem-se, se vocês quiserem matá-lo, ele vai se fortalecer.

O que é preciso ali fazer?
É muito simples: vocês não são esse mental.

Portanto, não há qualquer razão senão vocês, obedecendo ao seu mental.
Eu não digo para guiar um automóvel: aí o mental é necessário.

Nunca a Onda da Vida poderá guiar um automóvel no seu lugar, não é?
Aliás, vocês têm, alguns, dificuldade para guiar.

Por outro lado, para a Onda da Vida, é preciso que nada ocupe a cabeça, nem a observação, nem a
explicação.

Depois eu posso dizer: vivam o que vocês têm que viver.
Depois, se vocês quiserem atuar com o seu mental e observar, a posteriori, o que aconteceu, façam-no, isso

vai entretê-los por cinco minutos, mas não é a finalidade.
Portanto, é claro, vocês não podem matar o mental.

Enquanto vocês tiverem um corpo, o mental, ele está aí.
Mas a questão é saber quem é o mestre a bordo.

O mental ou vocês?
Ou seja, enquanto vocês acreditarem que vocês são o mental, vocês não veem que é o mental.



 Mas vocês não são o mental, vocês não são este aspecto reflexivo que pensa sem parar em definir o instante
em relação a um passado, que tem necessidade de acreditar no que quer que seja.

Aliás, desde que vocês acreditem seja no que for, vocês jamais são Livres.
Há a experiência que torna Livre.

Nenhuma crença pode torná-los Livre.
Nenhum conhecimento pode torná-los Livre.

Há a experiência que os torna Livre.
Isso é vocês que fazem.

E a experiência, ela foi feita para ser vivenciada.
Ela não foi feita para ser sistematizada.

Principalmente em relação à Onda da Graça.
Portanto, vocês não podem tudo imaginar para fazer calar o mental: vão observar a natureza, encostem-se a

uma árvore, vão caminhar no orvalho da manhã, tirem um cochilo.
A melhor maneira de não ter mais um mental é dormir e isso é o mais eficaz.

O que explica, por sinal, que muitos de vocês adormecem.
Então, eles ficam frustrados quando o mental se exprime.

Eles se dizem: “mas eu perdi alguma coisa”.
Eles pensam ter perdido alguma coisa.

Mas lembrem-se, se vocês dormirem enquanto eu falo, se vocês adormecerem durante os Alinhamentos, se
vocês adormecerem durante o Manto Azul da Graça, vocês são abençoados.

Pois o seu mental não pode intervir quando vocês dormem, não é?
Portanto, durmam.

Não agora, hem, façam as perguntas para mim, sem isso eu vou ficar chateado.

***

Pergunta: é o mesmo para o emocional?

Sim.
A emoção está inscrita na ação / reação.

Muitas pessoas confundem o Amor com a emoção.
O Amor não é uma emoção e ainda menos um sentimento.

O que nós chamamos de amor, quando nós estamos encarnados, nada tem a ver com o Amor.
É uma imitação do Amor.

É uma maquiagem do Amor.
E nós chamamos isso de Amor.

O Amor é Vibração, é percepção Vibratória no Coração, em meio ao Si.
E depois o Amor indizível para todos, quando vocês vivem o Êxtase, por que é a natureza do que nós somos.
A emoção nada tem a ver com o Amor, mesmo vocês tendo a impressão de que uma emoção os aproxima de

alguma de coisa, por exemplo, escutando uma música, por exemplo, encontrando um ser amado, ou
comprando um automóvel, para alguns.

Mas tudo isso é da ilusão.
Tudo isso não é senão uma imitação do Amor.

Toda confusão vem daí e muitas pessoas vivem estados emocionais.
É preciso não confundir o estremecimento da Onda da Vida com uma emoção.

Isso pode ali parecer, em alguns aspectos, mas a diferença é significativa: uma emoção, ela desaparece e ela
tem necessidade de ser reproduzida sem parar.

Se vocês gostarem dos quadros, é preciso olhar os quadros para sentir uma emoção.
Se vocês gostarem da natureza, se vocês gostarem de ir para a montanha e isso lhes parecer ser uma emoção

que os transporta, vocês vão gostar de reproduzir o fato de ir para a montanha.
Se vocês amarem alguém e se vocês forem jovens, vocês terão necessidade de reproduzir o ato sexual para

encontrar esta Unidade.
Mas o Amor nada tem a ver com tudo isso.

Vocês nada tem necessidade de fazer, já que vocês são o Amor.
Essa é toda a diferença.

A emoção jamais será do Amor.
Mesmo se alguns seres, e em algumas formas de espiritualidade, insistirem no fato de viver as emoções.

Mas nenhuma emoção irá conduzi-los ao Amor.



Isso é uma armadilha.
O mental é um substituto e a emoção é uma armadilha, porque isso os afasta da Onda da Vida.

Se nós empregamos esta palavra, Êxtase ou Íntase, e não Samadhi, é que há algo que é vasto, algo que os
ultrapassa e algo que nasce, independentemente da ação / reação, como é o caso para uma emoção.

Jamais a emoção os leva a viver a Vida, ela lhes dá a impressão de vivê-la.
Agora, vocês não podem, tampouco, romper suas emoções, porque, aí também, como o mental, se vocês ali

se opuserem, vocês irão fortalecê-las.
É preciso não confundir o prazer, o desejo, com o Êxtase.

O desejo e o prazer dependem de um objeto para amar, para consumir, seja ele qual for (um cigarro, por
exemplo).

Mas o desejo e o prazer nada têm a ver com o Êxtase.
Por que o Êxtase não é uma consequência do que quer que seja: é a sua natureza.

***

Pergunta: a Onda da Vida ajuda a apagar as memórias e os traumas?

Mas ela não tem necessidade de apagá-los.
Se você é a Onda da Vida, você não tem mais memórias.

Você não tem o que fazer das suas memórias.
Então, é claro, durante certo tempo, no Despertar do Si, nas Coras Radiantes, nós lhes dissemos que era

preciso trabalhar, por exemplo, nos apegos, nos engramas que estavam aí.
Depois, foi dito para deixarem a Luz trabalhar.

Para a Onda da Vida, isso é ainda não deixar trabalhar a Luz.
Vocês São a Onda da Vida ou vocês são as suas memórias.

A Onda da Vida não tem qualquer memória.
Ela é espontânea.

Portanto, crer e propor como você disse: “eu tenho cristalizações, eu vivenciei tais sofrimentos”, isso quer dizer
o quê?

Que você ainda está identificado com si mesmo, com os seus pequenos sofrimentos, com as suas pequenas
alegrias, com as suas pequenas dores, com a sua vivência, com as suas vidas passadas, pois você ainda crê

nisso, você crê que isso tem um efeito e que isso é o que você é.
Mas você nada tem de tudo isso.

É preciso parar de acreditar em bobagens.
É preciso não acreditar mais em nada.

É preciso tudo eliminar.
Mas eliminar, não da sua vida: é preciso eliminar vocês mesmos.

É preciso parar de identificar o seu mental e as suas emoções com a vida.
A Vida, não é as emoções, não é o mental, não é este corpo, mas vem transformar o corpo, o mental e as

emoções.
E apenas aquele que vive o Êxtase realizou a Grande Obra, porque é um Liberado.

E não somente Realizado ou Desperto.
Porque aquele que está Realizado e Desperto, ele está no nível do que denominamos o Atman, ou seja, a

Unidade, o Si.
Mas ele está ainda em uma etapa intermediária, ele contempla a sua própria Luz.

E indo mais longe, o próprio princípio da falsificação veio daí.
O Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, o mito de Prometeu, a energia dita Luciferiana, que era o confinamento da Luz, que

pensava que se confinando na Luz, isso ia se tornar mais belo.
Mas isso não é possível.

O que pode ser mais belo do que a Onda da Vida?
O que pode ser mais belo do que o que todos nós somos?

***

Pergunta: então, o que faz ressurgir as memórias que estavam completamente esquecidas?

O seu próprio posicionamento no passado, a sua adesão à sua própria ilusão, nada mais.
Se você der peso, der consistência, ao que ressurge, isso quer dizer o que, em última análise?



Isso quer dizer que você está totalmente identificado com o que se deixa ver e que você se identifica com isso.
Portanto, você lhe dá ainda mais consistência, mais presença, mais peso.

Como você quer ser Liberado do que você próprio acredita?
Toda memória, toda energia, é um ato de projeção que o faz sair de você mesmo.

Por isso que lhes dissemos: “permaneçam tranquilos, fiquem em Paz, nada façam, durmam”.
Mas parem de se acreditarem prontos, porque vocês têm memórias de vidas passadas que ressurgem ou

porque vocês vivem energias.
Vocês não chegaram a parte alguma.

Vocês prepararam alguma coisa.
Vocês não pararam no caminho.

Principalmente porque não há caminho.

***

Pergunta: poderia explicar a palavra transcender?

Transcender, o que isso quer dizer?
Vocês são uma forma, não é, na qual vocês acreditam: este corpo, com seus dedos, seus olhos, seus cabelos.

Este corpo transforma-se dia a dia.
Ele se transforma na medida em que ele cresce: na adolescência, na idade adulta, e ele decresce, com

modificações bem reais.
Entretanto, jamais viria à mente, quando vocês se olham no espelho, dizer-se que vocês não são vocês

mesmos, mesmo este corpo mudando dia a dia.
Um dia, vocês estão com os cabelos escuros e depois, mais tarde, vocês vão ver os cabelos brancos.

Mas, fundamentalmente, vocês se reconhecem, não é?
Vocês deixam a barba, vocês mudam o estilo da roupa e, no entanto, vocês conservam a noção de uma

identidade, apesar da mudança de forma.
Em seguida, nós lhes falamos das transformações ligadas à Luz: o Despertar do Si, a ativação das Coroas, o

seu trabalho, principal, de Ancorador e de Semeador da Luz.
Tudo isso é da transformação: é passar de uma forma a outra forma com, no entanto, uma continuidade.

Há um antes e um depois.
Não é a mesma forma, mesmo se a forma permanecer, aparentemente, estritamente a mesma.

O que vocês são, jamais é o mesmo.
Há o conhecido e o Desconhecido.

Há o limitado e o Ilimitado.
Há a Margem em que vocês estão e a outra Margem.

Enquanto vocês permanecerem na mesma Margem, sejam quais forem as descrições que lhes dermos do
outro lado, vocês não estão do outro lado.

E entre uma Margem e outra, não há continuidade: não há ponte possível entre o que é desconhecido e o que é
conhecido.

No outro sentido, isso é possível.
Mas para saber que há um outro sentido, vocês devem estar do outro lado.

A transcendência é a transformação, digamos, radical, que está além da transformação, além de qualquer
forma.

A transcendência é a superação, real, da forma, das memórias, de tudo o que era a vida, até agora, para vocês.
Isso é a transcendência.

E vocês não podem viver a transcendência enquanto permanecerem no conhecido.
Durante o mês de abril, vocês terão um novo interveniente que vai dar-lhes cotoveladas atrás da cabeça e nas
nádegas, extremamente precisas, extremamente lógicas, porque elas terão uma ressonância extremamente

correta com o nível do que nós chamamos de estrutura Vibratória do ser humano.
Não para elucidar a estrutura Vibratória ou a estrutura energética, isso, é conhecido desde muito tempo.
Mas, justamente, para permitir passar da transformação, mesmo a mais importante, à transcendência.

Isso é concomitante à Onda da Vida que se propaga de maneira muito mais sensível, digamos.
Portanto, a transcendência não é simplesmente uma mudança de forma.
É a manutenção da forma, mas que não é mais concebida como forma.

Vocês estão totalmente deslocalizados, totalmente dissolvidos no Absoluto, enquanto mantendo uma forma.
Mas isso, o limitado, o que tem uma forma, jamais vai admitir.

O seu ego vai dizer-lhes: “isso é impossível; eu estou inscrito em um corpo, em uma memória, portanto, é
impossível que eu seja Tudo”.



Mas, obviamente, o ego vai ali dizer-lhes isso o tempo todo e vocês, vocês ali acreditam, é claro.
Vocês acreditam mais facilmente nos seus limites, na sua história, nas suas memórias, do que no Absoluto.

Mas, é óbvio, jamais vocês podem acreditar no Absoluto, jamais.
É impossível para o ego.

Vocês não podem senão Sê-lo e Vivê-lo.
Jamais o Absoluto pode ser uma crença.
Jamais o Absoluto pode ser um conceito.

Jamais o Absoluto pode ser uma Vibração.
O Absoluto é o Êxtase.

***

Pergunta: podemos viver tudo isso sem a ajuda exterior de um Mestre ou de vocês, por exemplo?

Vocês não têm necessidade de ninguém.
O que era verdadeiro antes de 1984 não é mais verdadeiro hoje.

Porque, efetivamente, era mais fácil viver, aceder a esta transcendência, digamos, na atmosfera de um Mestre,
de um verdadeiro Mestre, ou do Satguru, como dizem nossos amigos orientais.

Mas terminou esse tempo.
Vocês são o seu próprio Mestre.

Aliás, não há Mestre, isso nada quer dizer.
Quando vocês estão na Vida, vocês nada têm que Controlar.

Que ideia é essa de querer chegar à Mestria?
Mas, quem quer chegar à Mestria?

Isso é a personalidade.
Vocês são perfeitos, de toda a Eternidade.

Como haveria uma perfeição a adquirir?
Vocês devem mudar de posicionamento, isso é tudo.

Portanto, vocês não precisam de ninguém.
Não sigam ninguém. Não acreditem em ninguém.

Escutem os testemunhos porque há uma ressonância que pode ocorrer.
Mas não busquem outra coisa senão Ser o que vocês São, esta Onda da Vida.

Vocês não têm necessidade de Mestre algum.
Vocês sequer têm necessidade de vocês mesmos, sobretudo.

Quando vocês chegarem a esta Simplicidade, a Onda da Vida, ela estará aí.
Enquanto vocês acreditarem que vocês são uma história, enquanto vocês acreditarem que vocês são uma
pessoa, enquanto vocês acreditarem que vocês têm uma memória, enquanto vocês acreditarem que vocês
têm algo para controlar, enquanto vocês acreditarem que vocês têm que se manter de tal modo ou fazer tal

coisa, a Onda da Vida não estará aí.

***

Pergunta: como vai, então, se transformar o cotidiano?

Você se coloca a questão de como vai ser o amanhã.
Portanto, se você se colocar a questão de como vai ser o amanhã, como você quer viver a Onda da Vida?

Você vive a Onda da Vida?
A resposta, evidentemente, é não.

Aquele que vive a Onda da Vida está instalado no Êxtase.
Não há qualquer razão de se colocar a menor questão.

Pois o amanhã será também o Êxtase.
E que a Graça é a Graça.

Que não há que ter qualquer preocupação.
Busquem o Reino dos Céus.

Vivam o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á dado em abundância.
E, aliás, vocês se colocam a questão, por que o Êxtase é o Êxtase.



Vejam todos os testemunhos que lhes deram as Estrelas: enquanto existir a questão do amanhã, vocês não
estão presentes a vocês mesmos.

Aqueles que vivenciaram, e têm aqui, a Onda da Vida, nem que tenha sido uma única vez, sabem muito bem o
que isso quer dizer.

Mas aquele que freia os dois pés, jamais poderá saber o que isso significa.
Vocês não podem apreender, ter uma visão do Desconhecido, a partir do conhecido, isso é impossível.

Nós não estamos no Despertar, nós não estamos na autossatisfação do Si ou na Realização do Si.
Agora, ainda uma vez, se vocês não vivem isso, o que eu posso dizer-lhes?

Ou vocês são capazes de silenciar o mental, sem matá-lo, transcendendo, ou vocês estão instalados no Si.
Então, permaneçam instalados no Si.

No Si, há a Alegria.
Mas vocês notem, em todo caso, todos aqui, como em outros lugares, que basta evocarmos a palavra Absoluto

para o ego se revirar no seu túmulo.
Obviamente, para ele, isso é impensável, isso é inadmissível.

“Como. Vocês se dão conta. Todo o trabalho que eu fiz. Eu ativei minhas Coroas, eu fiz as meditações, eu fiz
os exercícios, eu fiz as etapas, eu meditei e agora me dizem o quê? Que eu devo deixar tudo isso que eu

duramente conquistei. Isso é uma piada.”
Não, a piada, ela era antes.
Agora, isso é muito sério.

Outros amigos orientais diriam: “isso é um espetáculo”.
Outros diriam que isso é um circo, ou uma fraude, no pior.

Mas isso não é importante.
Porque, se vocês são a Onda da Vida, vocês não se colocam a questão de saber se isso é um espetáculo, se

isso é um circo, se isso é uma fraude.
Vocês colocam isso no seu contexto, ou seja, em algo que era conhecido e que era limitado ou efêmero.

***

Pergunta: quando tudo é simples e fluido, é uma sincronia ou a Onda da Graça?

É a Inteligência da Luz, é a Fluidez da Unidade, as sincronias, chamem isso como vocês quiserem.
É uma primeira fase de entrada na Ação da Graça.

Mas isso não significa, no entanto, que vocês vivem o Êxtase.
Mas o Êxtase, o estado entusiástico, vai reforçar isso, é claro.

Tudo irá se tornar evidente, ainda mais.

***

Pergunta: quando vivemos momentos de êxtase nas práticas, como o Yoga, por exemplo, podemos
atingir o êxtase permanente?

Não.
Do mesmo modo que vocês podem viver um estremecimento de Êxtase através, por exemplo, da sexualidade,

vocês podem muito bem chegar, através de alguns Yoga, a viver momentos ditos de Êxtase.
Vocês também têm técnicas mais modernas que se fundamentam na respiração, como o que foi redescoberto,

como o “rebirth”, que pode deixar-se viver uma sensação de Êxtase.
Mas qual é a diferença?

Quando vocês têm uma relação sexual, vocês têm um gozo e até mesmo um Êxtase.
O problema é que isso desaparece assim que não tenha mais a relação sexual, depois de um certo tempo

ainda.
A diferença, ela é fundamental: em um caso vocês buscam criar alguma coisa e existem meios para criar isso a

título de experiência.
Mas a experiência de que falo, no nível da Onda da Vida, ela é Êxtase de geração espontânea.

Nada há para buscar e isso é profundamente diferente, porque este Êxtase, aquele da Onda da Vida, ele é
permanente e irreversível, mesmo se, no início, ele dá a impressão de dar fluxos e refluxos, coisa que é

impossível com os exercícios.
Aliás, isso foi dito.

Na maioria das vezes, este Absoluto nasce quando há um acontecimento importante na vida, especialmente em
um jovem, que é o sentimento da perda, o sentimento do seu próprio desaparecimento, ou seja, o nada.



Eles estão frente a um precipício: não há mais nada, há o vazio.
Isso é totalmente o contrário de uma prática.

Vocês não podem fazer um Yoga, vocês não podem ter uma relação sexual que digam a vocês que isso é
vazio, já que vocês buscam o pleno.

Vocês veem a diferença.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo bom Deleite no Êxtase.

Até muito em breve e fiquem no riso permanente.
Vocês nada mais são do que isso.

Fiquem no riso e vocês irão viver o que vocês São.
Todo o meu Amor está em vocês e, certamente, até breve.

Passem bem.

************
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Bem, caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Eu lhes dou a palavra e vamos poder interagir.

***

Questão: onde estão as almas de pessoa falecidas?
Cara Amiga, todas as partidas de alma, desde as Núpcias Celestes (ou seja, isso remonta, unicamente, a três anos), todas as almas,
ou elas decidem reencarnar-se (porque querem aproveitar o espetáculo num corpo), ou elas são colocadas num espaço intermediário,
protegidas, de algum modo, da matriz, de maneira a não serem condicionadas, novamente, pelos restos da matriz.

Para os seres que desencarnaram há mais de três anos, frequentemente, há os que se reencarnaram, porque eles tinham,
aí também, necessidade de viver este período específico em um corpo (qualquer que seja esse corpo).

Alguns permaneceram nos planos intermediários, porque – como dizer, apesar desse período de três anos – eles permaneceram
confinados neles mesmos, em suas próprias projeções, astral e mental.

Mas eles estão, eles também (mesmo se não estejam colocados em lugares específicos), em situações de espera, se se
pode dizer, que equivalem, geralmente, a situações como de estase, nas quais a consciência está como entre duas
águas: não há possibilidade de sair, porque a Liberação deve fazer-se na matriz, ou seja, desse lado do Véu no
qual vocês estão, como do plano, que vocês chamam astral, dos desencarnados.

O ser humano tem um problema: é que, geralmente, quando vocês perdem um parente, vocês são persuadidos de que vão reencontrar
esse parente.
Vocês são persuadidos de que ele continua a viver a vida dele, tal como era aqui, sobre a Terra, mas é impossível.
A personalidade não existe mais.

***

Questão: a Onda da Graça pode ser uma vibração na palma da mão?
Sim.
Ela nasce nos pés.
Depois, ela se difunde por toda a parte, e a particularidade é que ela se manifesta, também, ao nível das mãos.
Como foi dito, como eu também disse, de momento, nós não lhes damos circulação precisa das energias.
Ela existe, em relação à Onda de Vida.
Nós lhes demos os pontos de nascimento, nós lhes demos os pontos de passagem importantes, mas, obviamente, independentemente
desse movimento vertical e de rotação, antes, atrás, vai produzir-se outro movimento que é uma difusão a partir do espaço cardíaco até
as palmas das mãos e, em especial, numa zona que é similar à zona que vocês têm sob o pé, e que pode, mesmo, dar dores nesse
lugar, ou vibrações muito fortes (que nada têm a ver com as energias magnéticas como se pode sentir, por exemplo, um magnetizador,
quando ele põe a mão sobre o corpo ou sobre um chacra, não é a mesma qualidade de energia).
Mas, sim, obviamente, é totalmente religado e, aliás, quando a Onda de Vida é marcada, ao mesmo tempo, ao nível dos pés e ao nível
das mãos, é naquele momento que se instala essa espécie de ondulação e de ondulação do corpo que se assemelha, se querem, a
esse estado de Êxtase.
Porque o movimento não é, unicamente, de cima para baixo, mas ele é, também, lateral, ou seja, vocês reproduzem o que, muito
exatamente?
Vocês reproduzem a Cruz, ao nível de seu corpo, simplesmente.
Mas, como vocês sabem, nós não vamos nos embaraçar, hoje, com todas essas descrições.
Nós tínhamos necessidade disso para a cabeça, para as portas, porque era necessário que sua consciência colocasse-se sobre isso
para, como dizer, amplificá-las, de algum modo.
Mas, hoje, tudo isso é para abandonar.
É claro que há manifestações ao nível das mãos.
É claro que há dores sobre as portas ATRAÇÃO/VISÃO, sobre os pontos OD, que pode haver o soluço, que pode haver
contrações do diafragma, contrações do segundo chacra, mas tudo isso é acessório.

O mais importante são os efeitos da Onda de Vida.
Contrariamente às Estrelas, não é sentir onde eles estão, mas atrair sua atenção sobre um significado.
Esse significado existe, ele é formal, ele corresponde a coisas extremamente precisas, mas, hoje, nós não temos mais o tempo para
desenvolver esse gênero de coisas, isso para nada serve.
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A Onda de Vida, contrariamente às Estrelas, revela-se e põe-se em serviço sozinha.

Mas o problema é que, se se atrai sua atenção sobre os circuitos, sobre os trajetos, sobre os pontos em que ela vai passar, o que vai
acontecer para vocês?
Vocês vão levar sua consciência nisso.
O objetivo não está aí.
Como lhes foi dito, o objetivo é tornar-se essa Onda de Vida e, aliás, não observá-la.
É claro que não é evidente não observar, quando vocês sentem coisas nas mãos, ou cócegas que lhes vêm, assim, em lugares um
pouco bizarros, não é?
Mas o objetivo não é tentar saber por que vocês o sentem aí e ao que isso corresponde: é penetrar, completamente, no que é
vivido.
E o melhor modo de penetrar no que é vivido é não conhecer os trajetos.
O que eu quero dizer com isso é que nós não iremos sistematizar isso, como as doze Estrelas ou como as Portas.
Não é, de modo algum, o mesmo tipo de trabalho.
Jamais se pediu a vocês identificarem-se às doze Estrelas, nem às Portas, não é?
Aí, em contrapartida, é solicitado para desidentificarem-se do que vocês creem ser.
Mas vocês não podem conhecer o Absoluto enquanto não penetram a Onda de Vida.
Num primeiro tempo, é a Onda de Vida que os penetra.
É seu Duplo que os penetra.
Mas, depois, é preciso, por sua vez, penetrar o Duplo.
Isso não acontece num sentido, isso acontece nos dois sentidos.

***

Questão: as pessoas que veem desencarnados estão na Ilusão?
Elas os veem, realmente, mas são elas que sobem aos planos astrais.
Em todo caso, quando um médium diz: «eu vejo um desencarnado», ele pode, realmente, ver um desencarnado, ao mesmo tempo
sabendo que esse desencarnado está no plano intermediário, vivendo um estado de estase.
Porque vocês são persuadidos de que, se há alguém aqui, ele não pode estar em outro lugar.
Mas, isso, é uma visão 3D.
Disseram-lhes que vocês estavam deslocalizados.
Um ser que se exprime pode estar aqui e em milhares de lugares ao mesmo tempo.
Isso lhes parece improvável, é, no entanto, a estrita verdade.
Vocês podem estar aqui, vivendo algo e – quando abriram tudo o que deve ser aberto em vocês – vocês podem estar em múltiplos
lugares ao mesmo tempo, em múltiplas Dimensões.
Vocês não estão localizados, é o espaço-tempo que vocês vivem que os localiza nesse corpo.
Mas, alhures, vocês não estão localizados: vocês não estão em um lugar sem estar nos outros lugares.
Mas, para seu cérebro, é impossível compreender.
Mas vocês são extremamente limitados.
Quando você coloca essa questão, isso quer dizer que você pensa que, se ele está em estase, um médium não pode vê-lo.
Por qual razão?
Porque você raciocina com seu cérebro.
E seu cérebro não conhece a deslocalização.
Você pode estar em seu corpo e, ao mesmo tempo (para aqueles que vivem a Onda da Graça), fusionando, misticamente, com outra
consciência, alhures, e com dezenas de consciências ao mesmo tempo.
Quando se diz que vocês são ilimitados, vocês são, realmente, ilimitados.
Então, enquanto você não o tenha vivido, para você, isso não existe, não é?
Mas, para aqueles que o vivem, é a estrita Verdade.
Não há mais barreira, não há mais limites.
ANAEL voltou a falar-lhes, nesta tarde, não é?
Não é uma visão do espírito.

Os processos que lhes foram descritos, no fim do ano passado (a Comunhão, a Fusão, a Dissolução e, em
seguida, a Deslocalização) são realidades.

Você não é tributário de uma forma.
Quando você se dirige para esse Absoluto, quando vive os processos finais do Si, não há mais distância entre Si e os outros Sis.
Portanto, você pode estar, ao mesmo tempo, nesse corpo, como no corpo de um Arcanjo, como no corpo de um Irmão ou de uma Irmã.
Não há mais pertencimento a uma identidade fixa.
É próprio do ser humano confinado crer que seja tributário de uma forma, de um corpo: isso faz uma sagrada diferença com as outras
Dimensões.

***

Questão: como desembaraçar-se do mental, que nos faz delirar?
Atualmente, ninguém mais delira, chama-se a isso remar.
Porque, aí, agora, é preciso remar, é mais difícil: não se serve mais dos braços como das pernas.
No período que vocês vivem o mental não é como antes, quando as questões eram importantes porque elas os ajudavam a progredir.
Nós lhes demos, uns e outros, múltiplas respostas a questões puramente mentais.
Hoje, o mental está completamente subjugado pelas energias que vocês vivem ou pelo Supramental que desce, ou pela Onda de Vida.
Portanto, não se está mais nos domínios de embirutar [yoyoter de la touffe] ou de pedalar.
Vocês estão, verdadeiramente, remando, enquanto há um motor e há a essência, além disso.
O motor e a essência são a Onda de Vida.
Basta girar a cabeça, o motor está atrás dos remos, geralmente.

***

Questão: Hic e Nunc é um meio direto de aceder ao Absoluto?
Se você é capaz de vivê-lo assim, sim, perfeitamente.
Se você é capaz de parar, instantaneamente, o tempo e o espaço, é claro que você é Absoluto, instantaneamente.
E alguns seres que viveram o Absoluto viveram-no de maneira extremamente rápida.
Há o exemplo de UM AMIGO, de IRMÃO K (ndr: canalização de 17 de março de 2012), que lhes contaram isso.



Há outros seres que viveram isso, simplesmente, vivendo que eles não eram esse corpo, dizendo-o, repetindo-o, quando de suas
meditações e, de repente, o fato de repetir isso, como um mantra, liberou o cérebro da influência, se querem, sobre o corpo.
Mas isso se saberia se bastasse repetir HIC e NUNC para viver o Absoluto: vocês o teriam vivido há muito tempo.
O Absoluto aproxima-os do estado da meditação.
A meditação não é uma finalidade em si.
É, simplesmente, o meio de ser o observador do que vai desenrolar-se.
E isso os põe em retração, ou à distância, se preferem, do que acontece, para compreender que vocês não são nem esse corpo, nem
esses pensamentos, nem essas emoções.
Isso afina, de algum modo, o observador, o que faz com que o observador compreenda que ele não é nem esse corpo, nem essas
emoções, nem esses pensamentos.
Mas isso não basta, mas é, entretanto, uma etapa importante.
Agora, há os que vão viver o Absoluto sem nada conhecer de chacras, sem nada conhecer da Onda de Vida, sem nada conhecer da
meditação.
É normal.

***

Questão: quando de deslocalização, comunhão com outros, há consciência dos participantes?
Tudo é possível.
Tudo depende, justamente, de seu grau, deles também, de deslocalização.
Isso pode dar uma situação perturbadora.
Há um reconhecimento, no corpo de estado de ser, que é independente da forma que vocês têm aqui, mas vocês reconhecem a
pessoa.
Não é um reconhecimento visual, é um reconhecimento Vibratório.
Mas isso pode levá-los a viver situações um pouco paradoxais, por exemplo: vocês têm a impressão de ser vocês e, ao mesmo tempo,
são alguém outro, e vocês vivem esse alguém outro, inteiramente.
O outro pode ter consciência disso, ou não.
Se ambos têm a consciência disso, isso se chama uma União Mística.
É uma União Mística, isso nada tem a ver com um casal, isso nada tem a ver com a sexualidade, mas é a verdadeira Comunhão.

***

Questão: de onde vêm as afinidades específicas?
Há múltiplas razões: há as origens estelares, há as linhagens, há, talvez, também, vidas passadas.

Mas isso nada tem a ver com o que algumas literaturas chamam de almas irmãs ou de chamas gêmeas: isso não
existe.

Mas, em contrapartida, é uma reconexão real, ou em relação a uma origem estelar, ou em relação a uma linhagem espiritual, ou em
relação, efetivamente, a vidas passadas.
Mas isso não implica, como dizer..., qualquer necessidade, qualquer desejo de construir o que quer que seja.
Caso contrário, é uma projeção da personalidade, é claro, mas isso pode provocar necessidades de reproduzir a experiência porque,
quando vocês reencontram uma consciência (quer vocês conheçam ou não, nesse plano), que é da mesma origem estelar que vocês, é
claro, isso cria um estado de Vibrações extremamente intenso.

Há uma reconexão real.
Isso se chama, aliás, a União mística.
É completamente real.
E vocês vão vivê-la cada vez mais frequentemente.
É uma realidade.

Porque vocês estão a cavalo sobre dois mundos, cada vez mais.
E, quando vocês penetrarem as esferas do Estado de Ser (com ou sem esse corpo), é algo que é completamente natural.

Quando vocês reencontram alguém, vocês não apertarão sua mão, vocês o atravessarão.

Aqui, tentem atravessar: isso será engraçado.
Mas vocês vivem isso, efetivamente, do outro lado.
Então, vocês têm tendência a atravessar, mais facilmente, quando há relações (que não são relações cármicas), mas quando vocês
tenham conhecido ou reconhecido essas almas, esses espíritos, mesmo, ou esses corpos de Estado de Ser, devido a uma origem
comum.
Então, é muito ambíguo, porque, efetivamente, vocês vão poder, em algumas circunstâncias, olhando-se, reconhecer-se.
E, obviamente, quando há um reconhecimento, pode haver o que vocês chamam de amor à primeira vista, mas esse amor à primeira
vista nada tem a ver com o amor à primeira vista sensual, nada tem a ver com um amor à primeira vista: «eu quero desposar esse
senhor ou essa senhora», porque isso pode produzir-se não importa em qual idade, com não importa quem.
É, simplesmente, um convite para viver essa Comunhão.
E isso acontece nos outros planos.
E é uma realidade.
Vocês deverão ali passar, porque estão cada vez mais a vivê-lo.
O que faz com que, a certo momento, vocês duvidem ser vocês mesmos.
Até o presente, vocês tinham o hábito de ser o único locatário desse corpo.
Será necessário colocar na ideia que vocês não são mais o único locatário.
Mas eu concebo que é bastante desconcertante, mas isso vai cada vez mais rapidamente.

Lembrem-se: no Si, já, nada é separado.
Então, no Absoluto: vocês são um Arcanjo, vocês são nós, nós somos vocês.
São como jogos de espelhos.
O espelho não existe.
Portanto, o que é visto no espelho não existe, tampouco.
É isso, a Unidade.

Então, todos aqueles que estão apegados à sua pequena pessoa e que querem proteger seus campos, eles não estão prontos para
viver isso.



Porque eles têm a impressão de serem violados, e esses seres terão muita, muita dificuldade para viver a Onda de Vida.
Porque eles estão tão apegados, não ao próprio corpo, não a essa vida, mas, como dizer..., à própria intimidade, para eles, é uma
violência.
Mas vocês vão passar aí, de todo modo, não há escolha.

***

Questão: essas deslocalizações podem produzir-se de maneira breve, repetidas, no quotidiano?

Sim, é, também, uma forma de aproximação.
Você pode ser um verme, como você pode ser uma águia.
É melhor ser uma águia do que um verme.
E mais agradável, segundo eu.
Isso é, aliás, descrito nas viagens de xamãs, desde muito tempo, exceto que eles utilizavam drogas, champignons, ervas específicas
para realizar isso.
Eles eram obrigados a criar um processo de dissociação em relação à consciência comum.
Agora, isso se produz, como você o diz, fora dos Alinhamentos.
É, por vezes, como um flash.
Você sabe que não é esse corpo e está não importa onde, em outros lugares.
Mas será necessário passar isso.

***

Questão: é pela comunhão entre Vibrações que se constroem estruturas geodésicas?
Sim, perfeitamente,
Aquelas que nós criamos, nós mesmos, através dos vinte e quatro Anciões, aquelas que criam os governos do Intraterra.
É claro.

***

Questão: e para a constituição da Merkabah coletiva?
Sim, exceto que, aí, isso não é feito a vinte e quatro, isso é feito em um número de pessoas amplamente mais importante.
Naquela época, vocês não tinham, necessariamente, consciência.
Aí, vocês vão tornar-se cada vez mais conscientes dessa deslocalização, dessa União mística.
É como se vocês tivessem uma dupla vida.
Exceto que não é mais apenas uma dupla vida.

***

Questão: se o mental não para, a Onda de Vida pode subir?
Sim, é claro.
Há, mesmo, quem viu a Onda de Vida subir, sem nada compreender, e a perguntar-se o que acontece, com um mental sempre ativo.
O processo da descida do Espírito Santo e os três componentes da energia (Luz Adamantina, Radiação Ultravioleta e Espírito Santo)
necessitam de uma colocação em repouso do mental.
Aí, o que quer que vocês façam, a Onda de Vida está aí, ou ela ainda não está aí.
Mas é porque seu momento ainda não chegou.
Mas se ela está aí, qualquer que seja a atividade de seu mental, vocês não poderão pará-la.
Simplesmente, se o mental é muito forte, isso arrisca causar alguns pequenos problemas quando chegar ao nível dos dois primeiros
chacras: os medos de posse (enfim, tudo isso, isso lhes foi dito).
Se não há mental e se vocês tomaram o hábito de meditar, vocês continuarão tranquilos, e estarão na paz.

Lembrem-se: vocês nada têm a dirigir, com a Onda de Vida.

***

Questão: por que é o momento para alguns e não para outros?
Há os que estão maduros, e outros, que não estão maduros.
É preciso esperar a maioridade.
Do mesmo modo que havia os que começaram a aceder ao Sol e outros que eram mantidos pelos tornozelos.
Enquanto havia-se dito que o que encerrava os tornozelos estava Liberado, agora, há os que o sentem no braço.
É uma outra razão porque, se os deixassem partir no Êxtase, eles ficariam em Êxtase vinte e quatro horas por dia.
Não se tem necessidade de milhares de MA ANANDA MOYI, não é?

***

Questão: podem-se continuar as atividades quotidianas com a Onda de Vida?
Isso depende para que.
Para a vida sexual, é muito perigoso, vocês verão por si mesmos, para aqueles que têm atividades desse lado.
Porque, naquele momento, é muito simples: há uma atividade espontânea da Kundalini (o canal do Éter, se preferem) e se vocês
atuam, fisicamente, vão desencadear processos energéticos extremamente violentos: a combustão espontânea ou quase.
Isso vai pôr o fogo.
A vida quotidiana é muito variável, de acordo com os seres.
Mas não há razão alguma que os impeça de varrer, não é?
Simplesmente, vocês vão varrer dançando.
Bom, por vezes, é embaraçoso.
Eu já disse que vocês vão passar ali, também.
É verdade que passar da personalidade queixosa ao Êxtase permanente faz uma sagrada diferença.

***

Questão: a intensificação da vibração é uma primícia da instalação da Onda de Vida?



Isso pode ser uma primícia da instalação da Onda de Vida, mas é, mais frequentemente, a energia Supramental que começa a investir
as células, é a energia descendente.
Mas há uma amplificação: as energias são decuplicadas, tanto lá em cima como embaixo.
Portanto, o corpo saboreia.
Isso pode dar, mesmo, vibrações muito, muito físicas, ao nível do corpo,
Vocês têm a impressão de que têm, por exemplo, a caixa torácica que se move, ou a esfera da pelve, com todos os órgãos genitais,
que se põem a mover no interior.
Mas não é piada, é completamente real.
Há seres que vão começar a viver Vibrações cada vez mais importantes: é a transmutação da matéria.
É a ascensão.
É o planeta grelha antes da hora.
É preciso, efetivamente, que suas células transformem-se, para aqueles que vão partir com esse corpo.

É uma regeneração total de seu corpo etéreo pelo Manto Azul da Graça: isso vem pelas energias azuis que
penetram pelos chacras do baço e do fígado (que regenera, um pouco como o mito de Prometeu, e o papel do
baço que é o de nutrir).

Vocês recriam, ao nível da estrutura etérea, um novo corpo de Estado de Ser, mas, também, uma nova estrutura etérea que será, de
algum modo, o apoio de vida que vocês têm em 5D, na 3D, num corpo situado muito mais alto.
Portanto, é normal que, quanto mais os dias passarem, mais as semanas passarem, mais vocês vão sentir essa nova vida que escoa
em vocês.

***

Questão: os sintomas físicos ligados às problemáticas podem desaparecer?
Oh sim, é claro!
Não é uma constante geral, mas vocês vão observar que muitas coisas mudam.
As necessidades fisiológicas são profundamente modificadas.
Há os que vão rejuvenescer, outros que vão envelhecer.
Há uma aceleração, mas a aceleração pode ir a muitos sentidos diferentes.

***

Questão: o Duplo é uma onda que sobe potentemente dos pés e em todo o corpo?

Não, o Duplo não chega por baixo.
O que chega por baixo e que sobe na posição deitada é a Onda de Vida.
O Duplo está atrás, ou de frente.
Ele não chega por baixo.
Em geral, ele se fixa nas costas,
E ele se prende pelos pontos KI-RIS-TI e nas asas etéreas que estão de cada lado do ponto KI-RIS-TI.

Isso parece ficção científica, e é a estrita verdade.
É o corpo Crístico.
É o Cristo.

***

Questão: eu vivo, simultaneamente, a Onda de Vida e um ronronar no ouvido direito. Por que?
É normal.
Vocês estão nas fases em que os sons do Céu e da Terra são ouvidos.
Quando vocês vivem o Samadhi, há sete sons diferentes.
Com a Onda de Vida, o som subiu, ainda, de uma oitava.
Assim que vocês entram num processo de subida da Onda de Vida, vocês vão, também, constatar que o som amplifica-se.
Vocês têm observado: é mais forte quando a costas apoiam-se em algo.
Do mesmo modo, quando vocês vivem a União Mística ou quando alguém vem visitá-los (sem seu conhecimento, ou em toda
consciência), o som modifica-se, também, tanto à esquerda como à direita.
São processos energéticos, portanto: quando uma consciência aproxima-se de vocês ou vocês penetram (quer estejam conscientes
disso ou não, de maneira totalmente lúcida), o som aumenta.
E isso vai majorar, também, a Vibração, é claro.
Não unicamente da Onda de Vida, mas, também, suas Vibrações habituais.

***

Questão: o apetite é modificado pela Onda de Vida?
Inteiramente.
A Onda de Vida é nutritiva.
Como a Luz.

***

Questão: como evitar um ganho de peso que é corolário com esses processos?
Você, você ainda está apegada ao seu corpo.
O que isso pode fazer-lhe, ser gorda ou magra?
Coloque-se a questão.

***

Questão: convém comer coisas pesadas?
Se você se sente pesado após comer, evite-as.
Mas o que é pesado para um, não é pesado para o outro.
Não é preciso fazer uma regra geral.



Efetivamente, o melhor modo, para a Onda de Vida, de vivê-la, sem ser alterado, já, é não mais comer à noite, porque, em geral, à
noite, vocês estão deitados.
E é quando vocês estão deitados que a Onda de Vida, pela posição, é a mais forte, na fase de instalação.
Portanto, evitem comer, por exemplo, após quatro ou cinco horas da tarde.
Contentem-se com bebidas ou alimentos líquidos.
E vocês verão que a Onda de Vida ser-lhes-á muito mais proveitosa
Dito em outros termos, o êxtase é mais fácil com a barriga vazia do que com a barriga cheia.

***

Questão: para que serviu a Visão Etérea?
Eram preparações para a Visão do Coração e para a Visão do Estado de Ser.
Era uma etapa.
Dar a alguém ou favorecer em alguém esse tipo de visão permite, efetivamente, instalar-se mais facilmente porque, quando você vê
algo de não habitual, o que acontece?
Você olha.
Portanto, você não está mais refletindo na cabeça.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, eu lhes agradeço por todos os seus questionamentos.
Eu os lembro de que tudo o que foi realizado, de modo magistral, ao nível da Ancoragem da Luz, foi algo de magnífico.
De momento, vocês não percebem, talvez, necessariamente, o que aconteceu (independentemente de vocês, é claro), mas, se vocês
soubessem o que conseguiram e o que nós conseguimos, com vocês, para evitar como sofrimentos sobre esta Terra, é, já,
extremamente importante.
E lembrem-se de que quanto mais o tempo em vocês vivem normalmente e tranquilo está diante de vocês, vocês devem,
verdadeiramente, render graças por isso, porque isso lhes evita passar um período que teria sido, de outro modo, mais delicado e
mais difícil, para a instalação da Onda de Vida.
Portanto, quanto mais o tempo passe nesse estado em que vocês estão calmos, tanto neste país como em outros países, rendam
graças, porque é extraordinário ter tempo de preparar-se, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas atividades.
E não estar em circunstâncias que eu chamaria de sobrevivência, através de coisas desagradáveis, ao nível Terrestre.
Não sejam impacientes.
Bem ao contrário, bem ao contrário.
Quanto mais isso estiver defasado no tempo, mais será algo de natural porque, quanto mais vocês têm o tempo de penetrar a Onda de
Vida, de tornar-se essa Onda de Vida, mais vocês constatam, vocês mesmos: vocês são, não indiferentes ao mundo, mas vocês estão
nesse estado bastante específico que vocês sabem que todo o resto (cada vez mais, vocês vão saber, por vivê-lo) é uma ilusão.
E, portanto, vocês não poderão ser afetados, de maneira alguma, por mecanismos ilusórios.
Portanto, é maravilhoso ter chegado – para muitos países, é claro – a viver essa Onda de Vida sem passar por provas terríveis.
Portanto, é algo de maravilhoso.

Como lhes tem dito MARIA, desde o início do ano: o tempo dos profetas e das profecias foi amplamente
amputado.

E isso, graças a vocês todos, sobre este planeta, que Ancoraram a Luz e Semearam a Luz.
A Onda de Vida é, de algum modo, sua gratificação, sua recompensa, que lhes dá a Terra pelo trabalho que vocês realizaram.
A Terra está Liberada já desde um ano, eu lhes disse isso.
E eu lhes digo, há um ano, que tudo está consumado.
Então, é claro, quando se diz que tudo está consumado, vocês buscam a Ascensão.
Que é que vocês vivem, nesse momento, se não é a Ascensão?
É exatamente isso.
O momento final da Ascensão, vocês sabem, é o que eu chamei o planeta grelha.
Mas viver nesse estado o planeta grelha assegura-lhes um mecanismo da Ascensão, de terminação da Ascensão, na mesma alegria
que vocês são capazes de estabelecer, hoje, através de seu Êxtase e através dos processos de Fusão, de Dissolução ou de União
mística que vocês estabelecem com os Irmãos e as Irmãs.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, e, então, ainda uma vez, o conjunto de Anciões rende graças por tudo o que vocês realizaram nesse
sentido do serviço à Terra e à humanidade.
Nós rendemos graças a vocês todos e, agora, como se diz, vocês mereceram sua Liberação, se a desejarem.
Eu lhes digo até muito em breve,
Todo o meu Amor os acompanhe.
Fiquem muito, muito bem, no Êxtase e na Onda de Vida.
__________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos.
Eu venho, como de hábito, para as questões/respostas.

Mas eu tinha, também, uma mensagem a dar-lhes, da parte dos Anciões, que é muito simples.

Ela se tem em duas palavras: «preparem-se».

Eu os escuto.

Questão: prepararmo-nos para quê?

Preparação Interior, para suas Núpcias Místicas.
O Sol tem encontro com a Terra.

Questão: qual é o melhor modo de preparar-se?

Nada fazer.
Isso quer dizer, simplesmente, ficar o mais calmo possível, é claro.
Aproveitar do que lhes chega: da Onda de vida, se vocês a vivem.
E, se vocês nada vivem, nada fazer, completamente, ficar o mais tranquilo possível.

Questão: contatar o Absoluto, para alguns, cria uma relação em cadeia, para a humanidade?

Sim, perfeitamente.
Não ao nível da aceleração de processos (quaisquer que sejam), mas, antes, na limitação de conflitos entre o bem e o mal, sobretudo.
É, sobretudo isso, que é modificado.
Simplesmente, quando vocês tocam, já, o Si (quando realizam a Unidade, quando Liberam-se), vocês criam um campo energético, é
claro, que é profundamente diferente, ao seu redor.
E isso vai, portanto, de próximo em próximo, gerar, também, algo que vai, de algum modo, tornar mais friável (maleável) o sistema de
controle do mental humano que é ligado, como vocês sabem, às três camadas isolantes, também.

Portanto, essas camadas isolantes estão, já, fragilizadas, pelas irradiações cósmicas, pelos ventos solares, já, desde quase um ano e
meio, agora.

Agora, devido ao fato de que o humano vive processos de transformação de sua consciência (ou de Liberação da consciência), é
claro, isso vai aumentar as Energias de Liberação, ao nível do sistema de controle de mental humano.

Agora, isso não tem qualquer influência sobre, eu diria, o timing, porque vocês sabem que o timing, é a Terra que decide.

Questão: as afirmações: «Eu sou UM», «Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida», devem ser refutadas?

Cabe a você ver.
«Eu acolho a Luz Cristo, em Unidade, em Verdade», «Eu sou UM» etc.etc. dependem, efetivamente, do lugar onde você se situa e
em que pensa.
É evidente que, se você vive a Onda de Vida, repetir isso, estritamente, para nada serve, uma vez que nós todos dissemos que, em
relação à Onda de Vida, era preciso nada fazer.

Questão: que significa a frase de CRISTO: «ame e faça o que lhe agrada»?
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A partir do instante em que você está no Amor Vibral, obviamente que o que lhe agrada não pode desagradar ao Amor.
É tão simples assim.
Além disso, quando você está na Vibração do Amor e a Coroa Radiante do Coração está ativa, você se aperceberá, é claro, que os
desejos (quaisquer que sejam) são profundamente diminuídos.
É normal.

O Amor basta-se a si mesmo.
Portanto, quando se diz: «Ame e faça o que lhe agrada», é evidente que o Amor é um guard-rail (se prefere: um salvo-conduto), em
relação ao que lhe agrada.
Isso quer dizer, também (de uma maneira, talvez, um pouco mais leve), que, assim que você está na Coroa Radiante do Coração,
você não tem que se preocupar em saber e fazer trabalhar seu mental, em relação ao bem e ao mal (ou em justificar o que quer que
seja), sabendo que, enquanto você permanece na Vibração do Coração, você nada pode fazer que não seja, verdadeiramente,
prejudicial, digamos, ao que você É ou a qualquer outro.

Questão: as hierarquias, no plano espiritual, existem?

Mas isso não existe.
Há Assembleias específicas, que foram nomeadas – Conclave, Assembleia dos Vinte e Quatro Anciões – para funções ou ações
precisas.
Mas é tudo.

Não há ninguém que os controle e que lhes diga o que fazer.
Caso contrário, onde estaria a Liberdade?

Em minha vida, eu falei de sinarquia, ou seja, de seres que estavam no Intraterra e que velavam para que a Terra não fosse
demasiadamente por caminhos de perdição.
Mas não é a mesma coisa.
Eles não dirigem.

Questão: por que alguns são sensíveis às ondas eletromagnéticas e outros não?

Isso depende, simplesmente, da sensibilidade de alguns chacras.
Quando o primeiro chacra e o chacra do baço são alterados (ou patológicos), isso cria uma hipersensibilidade, por vezes, às ondas.
É tudo.
É um problema prévio à Onda, entre aspas, às ondas elétricas ou eletromagnéticas.

Questão: as camadas isolantes ao redor da Terra existem, ainda?

Elas estavam em desagregação.
Se as camadas isolantes não estivessem mais aí, você não estaria mais sobre a Terra, meu caro amigo
Elas estão permeáveis.

Questão: é no momento do planeta grelha que elas serão completamente dissolvidas?
É melhor que seja naquele momento, não é?
Caso contrário, vocês vão passear na ausência de peso [sem gravidade].

Questão: a Terra decidiu a própria Ascensão?

Há muito tempo, uma vez que lhes disseram – já, há vários meses – que ela subia.
Ela está em plena fase de expansão.

Questão: como, a partir de hoje, vai organizar-se o planeta grelha?

Isso, é preciso perguntar à Terra e ao Sol, porque no planeta grelha, há vários elementos que intervêm.
Há, ao mesmo tempo, o que vocês chamam de irrupções solares, há irradiações gama que vêm de um lugar preciso, que é chamado a
constelação de Órion (e, em especial, de Betelgeuse).
Há, também, irradiações gama, que vêm de outras constelações e, em especial, no que é nomeado o
Ophiucus [Serpentário] (a décima terceira constelação).
Tudo isso vai conjugar-se, a um dado momento, em que corpos planetários vão chegar.

Mas, agora, isso é, também, função da resposta da Terra, porque o Sol e a Terra estão em ressonância permanente, em afinidade.
Não é preciso crer que seja unicamente o Sol que age sobre a Terra.
Os planetas, também, agem sobre o Sol.

Questão: o que é que permite a expansão do diâmetro da Terra?

A diminuição de forças gravitacionais, simplesmente.
A aceleração da rotação do manto ferroso, no interior do manto da crosta terrestre.

Questão: a estase dos Três Dias continua atualidade?

Não se sabe.
Mas rezem para que isso não aconteça agora.
Mas, quanto mais tudo está defasado, melhor é.
Não se queixem.
Com um pouco de sorte, isso acontecerá de um minuto para o outro, sem que nada aconteça antes.

Questão: quais conselhos você tem para viver essa última etapa?



O que você quer fazer?
Não há lugar algum onde esconder-se do que vem.
Não é questão de esconder-se.
Um bom banho de Sol, isso não se recusa.
Portanto, nada de específico há a fazer.

Preste atenção para não julgar.
Isso lhes foi dito.
Porque os julgamentos vão tornar-se cada vez mais terríveis ao nível de efeitos sobre seu próprio corpo.
E vocês constatarão os efeitos, mas, fulminantes.

Se vocês se põem a falar mal de alguém (ou a ter um pensamento negativo), vocês terão queimação de
estômago, instantaneamente etc. Etc.
Portanto, sejam gentis.
Amem-se uns aos outros, como Ele os amou.
Isso lhes foi dito.
É muito, muito importante.

Se vocês estão na vigilância, se estão na benevolência (consigo mesmos, com seus Irmãos e suas Irmãs), tudo ficará muito
bem.
Tentem fugir, se puderem, dos lugares demasiado poluídos, nos quais há muita gente, multidões, nos quais há muitas
ondas, também.
É uma questão de bom senso.

Limitem sua alimentação a alimentos mais naturais, não cozidos, não trabalhados.

Bebam muito.
Não champanhe, hein?
Eu não disse isso.
Mas bebam muitos líquidos, ou suco de frutas.
Absorvam líquidos.
Vocês têm necessidade de muita água.
É, acima de tudo, muito lógico.
Isso não muda de hábito, exceto que, aí, talvez, seja preciso estar, talvez, um pouco mais vigilante.

A quantidade de Vibrações, de Energias, de Onda de Vida torna-se cada vez mais importante,
Poder-se-ia quase dizer que, ao nível do humano, a Terra torna-se elétrica.
Portanto, é necessário vigiar, efetivamente, para não estimular, de modo exacerbado, essa eletricidade.

Questão: no corpo, um órgão ou um espaço pode ser mais sensível ao impacto elétrico?

Sim, é claro.
Há, ao nível do fígado e do baço e, também, ao nível do primeiro chacra: tudo o que é diretamente ligado à Onda de Vida.

O trabalho do Manto Azul da Graça produz-se nas Portas ATRAÇÃO/VISÃO.

A Onda de vida chega pelos pés (sob os pés).
Portanto, são zonas que estão muito carregadas, eletricamente.

Tentem drenar, também, a eletricidade estática.
Se vocês não têm a possibilidade de tomar banhos, mergulhem os antebraços e as mãos sob a água fria da torneira.
Isso vai drenar o excesso de eletricidade estática, por exemplo, se vocês têm dores agudas no fígado ou no baço.

A Onda de vida, nos pés, pode dar-lhes, por vezes, cãibras ou a impressão de ter andado durante horas.
Ou nas pernas, também, similar: drenem a eletricidade estática.
Isso não vai retardar a Onda de Vida, bem ao contrário.

Nos braços, eu disse.
Eu não disse nas pernas.
Andem no orvalho da manhã.
Isso lhes foi dito, isso também.
É a mesma coisa.
São os mesmos efeitos.
Cabe a vocês ver, em função dos sintomas do fígado, do baço e das pernas.

Questão: há algo a pôr na água de banho, fora a água?

Sal, porque isso vai drenar, também, a eletricidade.

Questão: uma ducha tem o mesmo efeito de um banho?
Não completamente.
Não verdadeiramente, porque é preciso que o corpo permaneça na água.
A água escorre com a eletricidade.
É bom com a ducha.
É bom para os braços, mas não é bom para o resto do corpo.
Isso não tem o mesmo efeito.

Questão: é correto levar uma pessoa a mudar o olhar sobre ela mesma?



Pode-se dizer: «mude a si mesmo, e você mudará o Universo e os deuses.».
Por que querer mudar o outro?
Você pode apenas testemunhar de seu estado.
Mas, a partir do instante em que queira mudar o outro, ajudando-o, coloque-se a questão de por que.
Você atrai para si o que você cria.

Questão: é, ainda, possível trabalhar normalmente?

Para alguns, sim.
Vocês são, todos, diferentes, em relação a isso.
É verdade que há três anos, no período das Núpcias Celestes, houve muitos seres que reajustaram mudanças de profissão, mudanças
afetivas, mudanças de lugar.
Hoje, tudo é possível.
Há os que não conseguem mais colocar um pensamento à frente do outro (que estão em estase, eu diria, eu não sei quantas horas por
dia), e outros que podem agir.
A vida põe-nos, sempre, em face do que é necessário e útil para vocês.

Questão: por que Intervenientes encorajam a testemunhar sobre a Onda de Vida e outros alertam sobre o fato de que pôr
em palavras faz sair da experiência e da Vibração?

Vocês não vão analisar a Onda de vida, mas os efeitos da Onda de Vida.
Falar da Onda de Vida faz sair da Onda de Vida.
É tão simples assim.

Se vocês começam a dizer: «aí está, eu sinto isso, assim, assim, assim», isso, estritamente, para nada serve.
Eu falo, efetivamente, de consequências.

O testemunho, ele não é sobre a circulação da Energia, vejamos.
Ele é, unicamente, sobre as consequências em sua vida.
É isso, o testemunho.

Vocês não vão ver as pessoas e dizer a elas «isso faz cócegas nos pés e, depois, faz grandes coisas bizarras ao nível do períneo»,
não.
Isso não é um testemunho dos efeitos.

O que eu lhes peço é que isso transforme: testemunhar efeitos em sua vida, não efeitos no corpo.

Vocês acreditam que haja muitos seres que possam compreender?
Já, mesmo entre os seres Despertos, há os que não compreendem.

Portanto, vocês sabem, enquanto não tenham vivido, para nada serve falar de Êxtase, de Gozo, de arrepios de prazer que os toma não
importa onde.
As pessoas vão olhá-los como loucos.
Mesmo aqueles – e, sobretudo, aqueles – que estão numa diligência espiritual.
Em contrapartida, deem os efeitos que isso propicia em sua vida: a leveza.
Eu não sei, tudo isso.
É como alguém que está apaixonado e que encontra seu amante à noite.
Ele não vai contar sua noite, não.
Ele vai contar em qual estado ele se sente no dia seguinte.
É exatamente a mesma coisa.

Não lhes pedem detalhes picantes, não é?

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes agradeço por todas essas questões instrutivas.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo «boa Onda de Vida».
Divirtam-se muito, e eu lhes digo até muito em breve.
Sejam leves, não é?
Viagem leve.
Até breve.

***** 
Mensagem do Venerável O.M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1416

11 de abril de 2012 
(Publicado em 12 de abril de 2012)

Tradução para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/ 

***
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de vos reencontrar e eu venho para vos desejar,
certamente, as boas vindas e também, como é meu hábito, para responder às questões que vocês não

deixarão de me colocar.

Portanto, todas as minhas bênçãos vos acompanham e, por enquanto e já, eu escuto o que vocês têm para me
perguntar e a colocar como questões.

***

Pergunta: Sentir queimar o ponto OD do peito tem um significado particular?
Sim. É a passagem da Porta Estreita.

A partir do momento em que o Manto Azul da Graça atua, há uma penetração desta fusão dos Éteres, que se
produz entre o vosso corpo físico e o vosso corpo de Ser, e se traduz pela ativação, certamente, do que foi

denominado as Portas.
O Manto Azul da Graça tem uma ação privilegiada sobre as Portas ATRAÇÃO e VISÃO, que vem, como

dizemos, focalizar o aspecto Consciência e Vibratório sobre essas duas Portas que se reúnem ao nível do
ponto OD. E isso pode, certamente, desencadear as queimaduras sobre este ponto OD aí, como também, na

Estrela OD da cabeça.
O significado, é a passagem da Porta Estreita, é o parto, é a expulsão do bebê.

***

Pergunta: E quanto às queimaduras do chacra do Coração que se difundem na axila direita, em
torno do ponto KI-RIS-TI e atrás da omoplata esquerda e que sobem para a frente?

Então aí, caro amigo, tudo isso é normal, isso faz parte do que foi chamado o planeta grelha.
Mas aí, é a grelha corporal.

É o teu corpo que está em vias de queimar, é muito normal.
A atividade Vibratória do Manto Azul da Graça, as partículas Adamantinas, os raios que descem, de qualquer
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modo, e que sobem, da Terra como do Céu, têm efeitos extremamente importantes.
No ano passado, há dois anos, nós vos falamos do chacra do Coração, da Coroa Radiante do Coração.

Hoje, o Coração não vive mais simplesmente um processo ligado à ativação do chacra, mas, verdadeiramente,
a transmutação alquímica desse chacra.

É a fase final da Ascensão que se traduz por uma transmutação total ao nível celular.
Então, certamente, isso não é mais unicamente uma Vibração ao nível do Supramental, mas a fusão dos Éteres

que se realiza em vocês (depois da instalação, no início de fevereiro, do Manto Azul da Graça e da Onda da
Vida) podendo traduzir-se pelos fenômenos extremamente físicos que tocam, sobretudo, o chacra do Coração,

a zona do peito, a zona das costas e existe, efetivamente, vamos dizer, as propagações desse Fogo sobre
certas linhas.

Isto faz parte do que vos será dado, se o podemos dizer, dentro de alguns dias.
Certamente, no início do Manto Azul da Graça, nós insistimos sobre o fato de não vos dar os circuitos, porque,
lembrem-se, a Onda da Vida se propaga a ela mesma: ela não tem necessidade da vossa Consciência para

estar ativa, bem pelo contrário.
Agora, com o tempo decorrido (pois faz agora o terceiro mês, não é?), um certo número de coisas estão

realizadas sobre a Terra, como no seio daqueles que, entre vós, viveram a Onda da Vida (que é independente,
eu vos lembro, da vossa Dimensão, podemos dizer, de Semente Estelar ou de Ancorador da Luz) e que se

traduz por manifestações por vezes extremamente físicas e que poderemos chamar de tremores
extremamente poderosos, seja ao nível dos diferentes pontos, Portas, Estrelas, chacras, que estão

relacionados, ao nível do peito e da cabeça ou ainda ao nível do sacro.
Todos esses processos têm uma única vocação, se o podemos dizer, que é justamente realizar a vossa

própria Ascensão.
Eu beneficio de um momento de silêncio, certamente, para agir através da nossa Comunhão de Coração a

Coração, no Fogo, na Onda da Vida e através do Manto Azul da Graça.
Isto nós vos dissemos também, após numerosos meses, que, cada vez que um entre nós (ou que uma entre

nós) vinha a vocês, nós estabelecemos esta espécie de Comunhão particular que é, de qualquer modo, a
prefiguração da vossa própria dissolução.

***

Pergunta: A que corresponde o eczema recorrente que eu tenho na Porta VISÃO da cabeça?
Em geral, a pele é o limite do corpo.

A pele é o limite da personalidade, não é?, e também da encarnação.
Pode existir, ao nível dessa pele (sobretudo quando isso toca as zonas também importantes), um processo de

descristalização, um processo de eliminação.
Não há necessidade de se preocuparem com isso.

Como vos diria o nosso amigo BIDI: «vocês não são esse corpo».
Portanto, qual é a importância?

***

Pergunta: Ter mãos que queimam, está igualmente ligado à Onda da Vida?
Sim, da mesma maneira que a Onda da Vida nasceu sob os pés, tendo pontos de acupuntura do rim, se vocês

querem, na junção do segundo dedo do pé.
Em certos trajetos da Onda da Vida que percorrem, num dado momento, o conjunto do corpo (depois de estar
focalizada ao nível dos primeiros chacras), há uma subida da Onda da Vida que se faz ao nível do Coração e

em seguida ao nível da cabeça e em seguida sobre a cabeça.
E depois, há uma circulação que se faz da frente para trás e de trás para a frente.

Mas há, como disse há pouco, outras circulações.
Uma dessas circulações diz respeito à implementação de uma Vibração da Onda da Vida que parte do chacra

do Coração e que sai (se o podemos dizer) pelas mãos.
Da mesma maneira que entra pelos pés, sai pelas mãos na zona similar.

O mesmo é dizer que não é o chacra da mão, propriamente dito, mas é a zona que situa próxima dos dedos.
E isso pode efetivamente desencadear queimaduras.

***

Pergunta: Ter as mãos e os dedos inchados com uma perda de sensação que sobe até o cotovelo,
com dores ao nível do cotovelo, está igualmente ligado à Onda da Vida?

Isso pode ser.



Certamente, a Onda da Vida é qualquer coisa de extremamente ardente (se podemos empregar esta
expressão) mesmo que vocês não percebam as queimaduras.

Alguns vão sentir uma corrente de ar fresco, em particular nos níveis inferiores do corpo.
Mas certamente, esta Onda da Vida, através da ação sobre esse corpo físico, é (vocês o entenderam) a

‘fusão’, como eu disse, do vosso corpo de Estado de Ser com o corpo físico.
A gama Vibratória do corpo de Estado de Ser é muito mais rápida, mais intensa, que a gama de Vibrações do

corpo físico.
Se existem radiestesistas que, por exemplo, se divertem a medir a vossa radiação da vida, vocês irão

aperceber-se de que esta radiação está extremamente amplificada.
Mas certamente, vocês têm todos, em encarnação, resistências.

Quais são estas resistências?
Eles resumem-se em qualquer coisa que deve ser revelada, para o maior número, esta semana, que

corresponde ao apego da vossa própria personalidade, do eu a si mesmo.
O eu não quer nunca morrer, é o paradoxo.

A personalidade se crê sempre imortal, embora não haja nada de mais efêmero que aquilo que está inscrito
entre o nascimento e a morte.

Mas é, no entanto, entre o nascimento e a morte que se produz este processo alquímico que vocês vivem.
Então claro, a pele, o corpo, certas partes do corpo, resistem.

Elas não querem morrer.
Elas não querem se deixar transmutar.

Portanto, tudo o que vocês exprimiram durante este período (quer seja ao nível do corpo, quer seja ao nível
fisiológico, quer seja no seio de algumas relações) não faz senão manifestar, em vocês, o que não quer morrer.

Isso não necessita de aí colocar uma atenção extrema, simplesmente estar lúcido.
O nosso amigo BIDI vos diz sempre: fiquem tranquilos, não façam nada, sejam observador ou

espectador, não participem (de forma nenhuma) no que se desenrola neste processo alquímico final
de fusão. 

Quer seja com o vosso corpo de Estado de Ser, quer seja com o Sol, quer seja com o Cristo, quer seja com o
vosso Duplo, ou o que seja.

Tudo isso é estritamente normal.
Então claro, para o humano que foi privado, que foi amputado da sua ligação de Liberdade, isso representa

qualquer coisa que faz interrogar, que levanta problemas, por vezes.
Quanto menos vocês segurarem esse corpo, quanto menos vocês segurarem isso que vocês vivem, no que

está em vias de morrer, mais vocês serão libertados facilmente e mais vocês estarão alegres.
Mas para isso, é preciso ainda realizá-lo.

Porque se vocês estão todo o dia colocando-se sobre qualquer coisa que os gratifique, sobre qualquer coisa
que vos agrade, sobre qualquer coisa que vos faz mal no corpo ou na cabeça, o que é que vocês vão fazer?

Vocês vão alimentar o que faz mal.
É esse o grande sentido do que vos foi dito, por uns e por outros, desde a Onda da Vida.

Não lhe deem importância.
Continuem a viver (o que quer que vos chegue: a esse corpo, à vossa vida, às vossas relações) porque a Onda
da vida vos liberta mesmo se o que se passa vos pareça, como dizer, doloroso, nesse corpo, na cabeça, num
chacra, numa relação, em qualquer coisa que se modifica, se termina ou se transforma, porque isso nunca é

para o vosso mal.
É sempre para ir para a Liberdade.

Vocês não têm os prós e os contras do que vive o vosso corpo.
Vocês não têm os prós e os contras do que vive o vosso psiquismo, mesmo a vossa Consciência.

Mas se a Onda da Vida nasceu, mais vocês ficam tranquilos, mais isso se passará com uma ligeireza que vos é
desconhecida.

Mas se vocês tentarem se desligar, se vocês tentarem que a vossa Consciência seja envolvida por um
sofrimento, onde quer que seja, vocês vão alimentar os vossos próprios medos, as vossas próprias dúvidas e

vocês vão reforçar as resistências ao que está em vias de se estabelecer.
Não foi por acaso que muitos entre nós insistiram sobre este lado do deixar fazer.

 Porque, como nós dissemos, a Luz é inteligente mas a Onda da Vida é Supra inteligente.
Ela restitui-vos a vocês mesmos, mesmo que para isso ela tenha que fazer qualquer coisa desaparecer,

mesmo que seja o vosso corpo.
Portanto, quanto mais estiverem tranquilos, mais vocês aceitam não ser o que se desenrola (eu creio que BIDI

vos exprimiu isso perfeitamente), mais as coisas se passarão, verdadeiramente, maravilhosamente.
Quanto mais vocês sentirem um amor indizível no vosso Coração, mais vocês sentirão momentos de bem-

aventurança, de êxtase total (é isso que é o mais importante).
 Porque num dado momento, como foi dito, vocês se tornam esta Onda da Vida, e há, não mais uma

capitulação do corpo, uma capitulação da personalidade, mas uma absorção deste corpo, desta personalidade,
em qualquer coisa muito mais vasta, que é o vosso corpo de Eternidade.



É esta a alquimia que vocês vivem.
Então claro, eu concebo que é muito difícil de perder, entre aspas, certas coisas, ou de crer perder certas

coisas.
Mas ponham-se a questão: a Onda da Vida ela vos leva ao que vocês São, de toda a Eternidade, Ela vos faz

sair do efêmero, Ela vos faz sair daquilo que teve um tempo e que não tem mais razão de ser.
Se for o vosso corpo, tanto melhor, se for uma parte do vosso corpo, tanto melhor também.

O que quer que se desenrole, tudo, absolutamente tudo, contribui, quer vocês queiram quer não, para a vossa
Liberdade, mesmo se isso não pareça assim num primeiro tempo.

Lembrem-se de que, ao nível do estado multidimensional (quer vocês tenham vivido a Comunhão, quer vocês
tenham vivido as Fusões ou não, quer vocês tenham vivido as dissoluções ou não, quer vocês tenham vivido as

deslocalizações ou não, ou, agora, as multilocalizações, ou quer vocês tenham encontrado o vosso Duplo ou
não), tudo isso, absolutamente tudo, contribui para a vossa Liberdade e para a vossa Libertação.

A personalidade, certamente, vai vos dizer «não é verdade porque eu estou doente, porque eu sofro,
porque eu vivo isto, porque eu vivo aquilo».

É uma Ilusão.
Tudo isso depende (como diziam BIDI e outros, também, entre nós) do vosso ponto de vista.

O ponto de vista da personalidade nunca será senão sofrimento.
O ponto de vista do Si nunca será senão uma necessidade de persistir.

Não há senão o ponto de vista do Absoluto (do não-Si, do não-Ser, chamem-lhe como vocês quiserem) que
vos dará esta Alegria permanente, este estado de riso cósmico, se o podemos dizer, porque é a vossa

natureza.
Todo o resto não existe porque não faz senão passar, mesmo esse corpo.

Claro, tudo se desenrola, para vocês que estão aqui, nesse corpo.
Aí está o sentido maior de tudo o que vos foi dito, há pouco tempo (desde a Onda da Vida e sobretudo, desde

há um mês), respeitando o princípio da investigação sobre o que é efêmero.
O vosso corpo é efêmero.

As vossas relações sobre a Terra são efêmeras.
Não há senão o ego que crê que vocês vão continuar em outras vidas, em outros mundos, a encontrar pais,

filhos, amigos, amantes, amores e outros.
Tudo isso é falso, certamente.

É com isso que vocês são confrontados hoje.
A Onda da Vida é uma transmutação total.
Esta transmutação total, resulta em quê?

Ela resulta na Ascensão.
Ela resulta no desaparecimento de tudo o que é efêmero e que vocês vivem neste momento.

Lembrem-se de que vocês estão encarnados.
Portanto, se vocês estão encarnados, isso quer dizer que vocês têm um corpo.

 Portanto, isso quer dizer que vocês têm uma personalidade.
Não cabe a vocês pôr fim a esse corpo, a essa personalidade, ou ao que quer que seja.

É a Onda da Vida, ela mesma (através deste aspecto transmutatório), que põe fim ao que deve ter fim.
Não são vocês que decidem.

Poderia dizer-se que é o planeta grelha individual.

***

Pergunta: Como acalmar ou tranquilizar a personalidade quando ela está nos seus medos? 
Quem fala (vou fazer como o BIDI)?

Quem queria tranquilizar a personalidade?
A personalidade não pode tranquilizar a personalidade: não há senão a mudança de ponto de vista.

Não fiques no medo, não fiques na dúvida, não fiques no sofrimento, afasta-te.
Isto não é uma recusa, mais uma vez, da personalidade, ou dessas zonas de Sombra, ou dessas dúvidas, ou

desses medos.
Porque tudo aquilo contra o que vocês querem lutar, pela ação da vontade, vai reforçar a dúvida, vai reforçar o

medo, vai reforçar o sofrimento.
Vocês não podem evitar o inevitável.

Da mesma forma, quando vos anunciam que vocês têm uma doença grave e que vocês vão morrer, vocês vão
viver o vosso próprio choque, à imagem do que dizia o bem amado SRI AUROBINDO sobre o Choque da

Humanidade.
Aí, está o choque da personalidade, muito simplesmente.



Este choque da personalidade é salutar porque ela vai agitar, de diferentes maneiras, em vocês, o que não
quer transmutar-se.

E este choque é a Transmutação.
Mas vocês não São o choque.

Vocês não São mesmo a Transmutação.
Vocês assistem à vossa Transmutação.

Portanto, se vocês mudarem de olhar e de ponto de vista, vocês não alimentarão mais a personalidade, vocês
não alimentarão mais essas dúvidas e esses medos que se exprimem.

E nesse momento, o que é que se vai passar?
Vocês vão entrar numa grande gargalhada, porque vocês não estarão mais preocupados.

O que quer isso dizer, se vocês não estão mais preocupados?
Isso quer dizer que vocês passaram no Si ou no não-Si, mas que vocês não estão mais no eu ou no mim da

personalidade.
Tudo isso será explicado porque o mês de maio (que vocês estão a viver) é o mês que vai ver o

descarregar da energia da Luz o mais importante que a Terra viveu desde há mais de cinquenta mil
anos. 

Portanto, o que é que vocês querem alimentar?
Quando vocês têm necessidade de coçar a cabeça, vocês utilizam a mão para se coçarem, é lógico.

Quando vocês têm um sofrimento no corpo, ou nas emoções, ou no mental, vocês querem ter uma resposta, é
lógico: ação/reação.

Mas, se vocês fizerem assim, isso vos afasta da possibilidade da Ação da Graça.
Ora, a Onda da Vida é o Dom da Graça.

Vocês não têm nada a perguntar-lhe.
Mas se vocês mudarem de ponto de vista, e se esse ponto de vista não é o da personalidade, mas o ponto de

vista da Onda da Vida, do Dom da Graça (ou da Onda do Éter), que se vai passar?
Vocês irão ver que, muito rapidamente, tudo o que vos parecia intransponível, tudo o que vos parecia doloroso,

vai desaparecer.
Ou, se isso não desaparecer, vocês não serão mais o que se vive.

Todos os fundamentos disso, eu vos desafio a voltar a escutá-los: eles vos foram dados por BIDI, por,
também, diferentes intervenientes, há quinze dias, três semanas (ndr: ver as mensagens de BIDI) (*).

É muito exatamente o que se desenrola em vocês: Vocês são o teatro, seja de uma tragédia (se vocês estão
na personalidade), seja de uma comédia (se vocês estão no Si).

E então, se vocês são o Absoluto, não há mais teatro.
Vocês vão retomar o exemplo do que foi dado através daquele que representa na peça de teatro, aquele que

observa o teatro, e aquele que compreende que não há teatro (ndr: ver a intervenção de BIDI de 13 de abril de
2012 – Parte 1) (*).

Eu vou dar-vos um outro exemplo que é muito impressionante: imaginem que vocês entram numa peça e que
esta peça é na penumbra e que vocês veem uma corda (uma corda, como para escalar a uma corda: um corda

grossa).
Na penumbra, vocês apercebem-se com os vossos olhos de que essa corda é uma serpente, o que é que

vocês têm?
Vocês têm medo.

De repente, a Luz chega e ela vos mostra que o que vocês tomaram por uma serpente é uma corda totalmente
inofensiva.

Vocês vão rir de vocês mesmos, porém, vocês tiveram medo.
Tudo depende do ponto de vista.

Se vocês fazem cessar um ponto de vista dado, vocês verão, por vocês mesmos, que a Onda da Vida vos vai
encher de Graça, de rir, de Alegria.

Porque vocês retornam à Eternidade, vocês não estão mais no efêmero da ação / reação, do corpo, de um
sofrimento, de uma relação, de qualquer coisa que está supostamente perdida.

Não há nada a perder.
Então, alguns, entre vocês, vão ver reforçar-se, também, processos em que vocês se vão afundar.

Vocês sabem que há quem tenha cada vez menos neurônios, as bicicletas rodam cada vez menos, já não há
selim, já não há pedais, já não há velocidades, já não há freios, mas em breve, não haverá sequer bicicleta

também.
O que é que vocês fazem, neste caso?

Se já não há bicicleta, vocês não podem mais pedalar, não é?
É exatamente o que está para vos acontecer.

Então, certamente, cada um entre vocês está num estado diferente.
Há quem vá dormir vinte horas por dia, outros que não vão mais dormir, mas isso faz parte da mesma

transformação final, última, que é esta Transmutação Alquímica.



Da vossa própria Fusão, primeiro, do vosso corpo físico e dessa personalidade, com o Estado de Ser.
Em seguida, dessa Fusão, ou desse Casamento Místico, com o vosso próprio Duplo, qualquer que ele seja.
E quando vocês realizarem isso, vocês estão ainda mais no Amor, vocês não podem rejeitar o que quer que

seja.
Vocês não rejeitam mais a vossa personalidade, simplesmente, ela é transcendida.

É isso a Liberdade.
É isso a Libertação.
É isso o Absoluto.

Então, certamente, a personalidade vai vos dizer que ela se vai fazer desaparecer a si mesma, e ela tem muito
medo.

É normal, porque a personalidade está ligada à personalidade, isso faz parte, mesmo, do princípio do
confinamento.

Porque, como vocês sabem (nós o dissemos frequentemente), vocês estão localizados num tempo, num
espaço, num corpo.

Então, foi lindo falar-vos de outras Dimensões, foi lindo falar-vos da Viagem ao Sol, foi lindo fazer-vos viver
(porque a Consciência permite isso) os processos de Comunhão, os processos de Fusão, enquanto vocês

não o vivem, não são senão palavras, não são senão quimeras.
Mas para isso, é preciso lembrarem-se, na vossa cabeça, de que isso é uma quimera.

 Porque se vocês lhe derem peso, enquanto a Onda da Vida está aí, vocês reforçam o peso, vocês não se
aliviam.

A ascensão é um processo de elevação, com ou sem o corpo, mas é um processo de Libertação da
consciência que está confinada.

Portanto, porque querem vocês queixar-se se este processo de Libertação passa, por vocês, pelo fato de
dormir, pelo fato de crer tomar qualquer coisa?
A vossa Liberdade passa por isso, por vocês.

O que quer que se passe em vocês, o que quer que se passe à vossa volta, da vossa capacidade de aceitar
(não de aceitar ser açoitado, não é?, mas de aceitar que vocês não São nada disso, vivendo tudo isso, porque

vocês não São isso) resultará a facilidade e a Ligeireza.
Vocês o constatarão, também, e vocês o constatarão cada vez mais, durante este mês de maio:

aquilo a que vocês se opuserem, irá se reforçar.
Aquilo a que vocês aquiescerem, vos aliviará. 

Sempre o mesmo, em um outro nível: ação / reação, ou Ação da Graça.
Não depende de vocês se estabelecerem num ou no outro.

E de nenhum outro.

***

Pergunta: Se a mudança de ponto de vista não é permanente, o que é então?
É uma aprendizagem.

A aprendizagem é feita de vai e vem, entre a consciência ordinária (o mim eu-personalidade), a Consciência do
Si, e a Consciência do não Si (ou a-consciência, como diria o nosso amigo BIDI).

É uma aprendizagem.
Esta aprendizagem começou, já, desde o início deste ano, quando nós vos falamos dos processos de

Deslocalização, de Fusão, de Dissolução, que se estruturam (se o podemos dizer assim) na vossa nova
Liberdade.

Um bebê que nasce neste mundo, humano, não sabe andar imediatamente: há uma aprendizagem.
Neste momento, vocês vivem a aprendizagem da Graça, vocês vivem os instantes da Graça, vocês vivem os

instantes da resistência.
Vocês vivem os instantes ligeiros, vocês vivem os instantes pesados.

Para vos permitir ver o que é agradável e desagradável.
Agora, se vocês quiserem permanecer pesados, é a vossa escolha.

Portanto, a permanência do não Si não se pode fazer senão desde o instante em que o conjunto das dúvidas e
dos medos da personalidade (que corresponde a esses famosos apegos da personalidade a ela mesma)

forem totalmente transcendidos.
Nesse momento, o que é que desaparece?

Vocês tornam-se multilocalizados, e certamente, não pode existir o mínimo medo, da morte ou do que quer
que seja.

Porque vocês sabem que vocês puseram fim ao vosso efêmero, ao vosso efêmero de consciência.
A partir desse instante, o que quer que aconteça a esse corpo, isso não tem nenhuma espécie de importância.

Isso não é um ato de negação, é a Verdade da vivência da Consciência que se estabelece no Absoluto.



Mas, mais uma vez, há aqueles que aí chegam à primeira tentativa, é como para a carta de condução.
Há outros, que precisam de duas-três experiências antes de aí chegarem.

***

Pergunta: Isso significa que, se os processos de identificação persistirem, de forma pontual, isso
está ligado à persistência da personalidade? 

Certamente.
Se a personalidade é transcendida, se a transmutação alquímica é terminada, o que é que se passa?

Vocês acederam ao vosso Duplo, vocês acederam às Fusões.
Portanto, vocês sabem pertinentemente, pela vossa vivência, que o que quer que a personalidade manifeste,

ela não é vocês.
Portanto, como é que, o que não é vocês, poderia perturbar o que vocês São?

Todos os processos da Onda da Vida, os Êxtases, os estados de Bem-aventurança que se produzem (que
estão bem para além da Alegria), concorrem para vos estabelecer na vossa Eternidade, para vos tornar Livres,

totalmente.
Agora, quando vocês veem qualquer coisa que vem da personalidade, não vale a pena dar-lhe de comer.

É suficiente saber, e por em prática, que vocês não São esse corpo, que vocês não São essa personalidade.
E pô-lo em prática significa: viver a Onda da Vida, se estabelecer na Alegria e na Bem-aventurança, no rir, mais

do que no que faz mal.
Isso parece complicado para a personalidade, mas desde que o mecanismo é entendido, é muito fácil. 

É por isso que alguns dentre vós têm necessidade, eu diria, de uma espécie de grande bofetada
cósmica para se despertar, agora.

Como dizia o nosso amigo BIDI: façam o que há a fazer, mas vocês não São o que se faz. 
Isso não impede de fazer, salvo se, claro, a transmutação vos chama para dormir vinte e quatro horas sobre

vinte e quatro.
Mas não é o caso para toda a gente, não é?

***

Pergunta: Estes últimos dias, eu estive estressada por situações de família e administrativas,
pesados, sem ter “a mola” para poder voltar. O que é que pode explicar isso? 
Isso prova simplesmente que a personalidade se deixou armadilhar pela personalidade.

Ela encontrou as ocupações familiares, os estresses familiares, as cisas para resolver para existir e se manter.
É a ilustração do que eu dizia: se tu dás peso a isso, o que é que vai passar-se? 

Tu vais estar no sofrimento, no estresse, na diminuição da tua Consciência.
É por isso que é preciso ser capaz (e é de fato possível) de fazer o que a vida vos pede, o que quer que ela

vos peça, sem estar implicado nisso.
Se vocês estão implicados, isso quer dizer o quê?

Se vocês sofrem, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês alimentaram a vossa personalidade, é evidente.

Isso nunca vem do exterior.
Certamente, tu vais responder-me que é o teu pai, ou a tua mãe, ou os teus filhos, que estão doentes, que são

contrariedades que vêm do exterior.
Isso não é um caminho: não há nada exterior.

O mundo (como foi dito) está em ti.
É a representação que tu fazes do mundo que vai atrair a ti o que tu tens para viver.

 Se a tua representação do mundo está inscrita no seio da personalidade, evidentemente que a vida vai
apresentar-te e servir-te um prato que é um pouco duro de engolir.

É o princípio da Atração, da Lei da Atração e da Ressonância.
É simplesmente destinado a te mostrar o que resta em ti como apegos.

E, portanto, o que se manifesta no seio da ação / reação.
Então, pode ser um marido, pode ser um pai, um filho, uma situação profissional, pouco importa, mas é sempre

o mesmo cenário, é sempre a mesma problemática.
Nunca esqueçam que a personalidade tem por única função vos prender à personalidade.

A Onda da Vida não tem senão uma função: vos levar à vossa Liberdade.
Mais uma vez, se junta o que eu chamava de pontos de vista.

Onde te posicionas tu?



Se, de maneira definitiva, tu tocas o Absoluto, e tu te estabeleces neste Último (que não é um estado
intermediário, que não é somente uma experiência), o que é que se vai passar?

Todas as circunstâncias da tua vida vão Libertar-te.
A Vida é mágica quando a Onda da Vida está aí, mas é preciso ainda que vocês a aceitem.

Vocês querem ser Libertados?
Vocês querem viver a Libertação, ou não?

Mas é um ou o outro, cada vez mais, isso será um ou outro: isso não pode ser os dois já que é uma
transmutação alquímica, é a Passagem de um estado a outro estado.

Vocês não podem pretender viver a Ascensão, a Liberdade, a Libertação, e estar colados nas coisas obscuras.
A Onda da Vida é uma Graça, e esta Graça, ela agita tudo à vossa volta.

Mas se vocês não querem que isso agite, permaneçam na personalidade, mas então, nesse momento, não se
queixem.

Há algum tempo, nós falamos da Sincronia, da Fluidez, da Fluidez da Unidade.
Tudo isso, agora, deve ser, aí também, transmutado.

Em quê?
Em Dom da Graça, em transmutação e em Casamento Místico.

Se vocês vivem isso, mais nada da personalidade e da vida limitada vos poderá afetar, de maneira nenhuma.
Mas não há senão vocês que o podem viver.

Mais uma vez, ninguém, senão vocês, poderá atravessar essa Porta, como foi dito de diferentes maneiras.
Mas vocês não podem, agora, manter os dois estados.

É próprio da personalidade, e mesmo do Si, crer que há uma Luz inefável, qualquer coisa que vai durar sempre,
neste mundo.

Mas é perfeitamente impossível já que vocês estão inscritos em qualquer coisa que é efêmera.
O Absoluto não é efêmero.

Tudo o que é efêmero é tudo menos o Absoluto.
Como diria o IRMÃO K, isso pertence ao conhecido.

Tudo o que é conhecido deve morrer, sem nenhuma exceção.
Da mesma maneira, como foi dito: quando vocês dormem, ou quando vocês morrem, o mundo não

existe mais para vocês. 
Pouco vos importa, quando vocês dormem, que tal pessoa morra nesse momento, vocês não o saberão.

É quando vocês acordam, que descobrem a morte, que vocês sofrem.
Mas quando vocês dormem, antes de o saber, será que vocês sofrem?

Ponham-se a questão.
Mas é verdade que a época atual vos vai chamar, cada vez mais, a conscientizar tudo o que vocês viveram,

tudo o que vocês Vibraram: são os trabalhos práticos.
Se ficarem na teoria, de que vos serve isso?

De nada.
Isso nutre o ego.

Assim como um conhecimento esotérico vai sempre nutrir o ego, ele vai vos dar um sentimento de progressão.
Mas aí, vocês não estão mais numa progressão, vocês estão numa transmutação alquímica final.

Não é quando vocês têm 90 anos que vocês vão lamentar não ter aprendido a andar de bicicleta (ou a costurar,
é parecido).

Lembrem-se de que a Onda da Vida está para além da Alegria, Bem-aventurança, Êxtase, Íntase, rir, mas rir
cósmico (chamem-no como quiserem).

Mas isso não é deste mundo porque este mundo, aqui, sobre a Terra, foi amputado de qualquer coisa.
Há tantos tabus na encarnação, pelo fato da ruptura da multidimensionalidade, há tantos enquadramentos, tanto

rigor, tanta fricção, tanto peso.
Hoje, é a Liberdade que vem.

Qual é o vosso ponto de vista?
Cada vez mais, em cada dia que vai passar (com o afluxo da Luz, com o afluxo das partículas Adamantinas,
com o afluxo da Onda da Vida), vocês vão encontrar-se, de forma cada vez mais intensa e paroxística, de

dever estabelecer a escolha de onde vocês se vão colocar.
Será que, quando vocês estiverem mortos, vocês se preocuparão em saber se vocês fizeram a vossa cama?

Vejam o ridículo da situação.
De um lado, vocês têm a ação / reação.

Do outro lado, vocês têm a Ação da Graça.
E não são mais as palavras, não são apenas os chacras, que estão abertos ou fechados.

É a consciência, diretamente.
Onde colocam vocês a vossa Consciência, onde estão vocês?



Então, claro, o ego, eu o ouço daqui, vai dizer: «sim, mas eu tenho isto a fazer, sim, mas eu estou ainda
na matéria, sim, mas eu ainda tenho obrigações, quaisquer que elas sejam».

Mais do que nunca, ele vai vos sussurrar isso, na cabeça, e isso vai tornar-se um loop (um ciclo sem fim).
Livrem-se de saber o que vocês querem ser, porque se vocês aceitarem atravessar a Porta, vocês vão

encontrar o quê?
Primeiro, vocês vão rir de vocês mesmos.

Mas vocês vão aperceber-se de que aquilo que havia a fazer esteve sempre lá, mas vocês o farão, mas vocês
não estarão mais na mesma morada para o fazer, o que quer que tenham a fazer, o que quer que a vida vos dê

a fazer.
Mas enquanto vocês não mudarem a localização da vossa consciência, isso será assim.

Quer vocês aceitem o efêmero, quer vocês aceitem o Absoluto.
Quer vocês fiquem no conhecido, quer vocês vivam o Desconhecido.

E nesse momento, o conhecido não poderá mais ser, jamais, o mesmo.
São os trabalhos práticos, este mês.

Vocês sabem, são as minhas palavras, mas certamente, outras palavras serão empregues e MARIA vos falará
disto melhor do que eu (ndr: intervenção MARIA de 6 maio 2012) (**), mas definitivamente, é exatamente isso

que se desenrola.
Vocês querem ser tristes senhores ou vocês querem ser Seres Libertados?

Eu vos lembro que o princípio da falsificação é o princípio da Dualidade.
É treinar-se para exprimir, em permanência, seja a ‘vontade de bem’, seja lutar contra o mal, a melhorar

qualquer coisa: ação / reação, o mundo faz isso.
Se não há mais ação / reação, é muito simples: não há mais mundo, não há mais Ilusão.

Tudo o que eu vos digo e o que vos vai ser dito, durante este período do mês de maio, está destinado,
realmente, a vos dar a ver onde vocês estão: o que vocês manifestam, o que vocês vivem.

Depois de numerosos anos, antes das Núpcias Celestes, durante as Núpcias Celestes, eu vos falei do planeta
grelha, eu vos falei da vinda da Luz, das modificações que iriam surgir sobre a Terra (os vulcões, os ventos, as

chuvas).
Vocês estão por dentro, o que é que vos falta ainda?

Então, vocês vão se aproximar do que está em vias de morrer?
Ou então, vocês vão para a Vida, a Verdadeira.

***

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou vos transmitir todas as minhas Bênçãos.
Nós vamos viver alguns minutos de Comunhão, se vocês o quiserem.

Eu intervim, como é hábito, enquanto vedeta americana, antes que MARIA tome a palavra.
Eu vos transmito, mais uma vez, todas as minhas Bênçãos.

Eu terei, certamente, ocasião de vos voltar a incomodar, eu também, não é?.
Eu vos envio todo o meu Amor, eu vos digo até muito breve.

Portem-se bem.
Vivamos alguns instantes de recolhimento.

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

(*) Mensagens de BIDI (2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

(**) DIVINA MARIA (06.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-06-de-maio-de-2012-autresdimensions-
com-audi

***

Mensagem do Venerável O.M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1430

06 de maio de 2012
(Publicado em 07 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Cristina Marques e António Teixeira
http://minhamestria.blogspot.com/

***

Colaboração: Rosa Amelia Muruci

***

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

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-06-de-maio-de-2012-autresdimensions-com-audi
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1430
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu venho para escutar as suas perguntas, se vocês tiverem para me fazer, não é?

***

Pergunta: na meditação, no alinhamento, na recepção do Manto Azul da Graça, eu sinto algo entre as duas
sobrancelhas, que desce ao longo do nariz. O que é isso?

É a ativação do que é nomeado o 12º Corpo, ou Andrógino Primordial.
Cada um dos Novos Corpos apresenta, propõe, um trajeto Vibratório particular.

O que você descreve é uma parte do trajeto do 12º Corpo, sobre a aresta do nariz.
Portanto, é a ativação do 12º Corpo, para você, durante os seus alinhamentos (ndr: a localização dos Novos

Corpos está descrita na coluna “Protocolos a praticar – Protocolos prioritários”) (*).

***

Pergunta: eu vi como uma bola branca, que partiu do Ponto AL, que desceu enquanto fazendo Vibrar os
Pontos IS, depois IM, depois, fundiu-se no Coração. O que era?

É a ativação da Lemniscata Sagrada, simplesmente.
Eu creio que várias coisas lhes foram falado sobre a realização da Lemniscata Sagrada, a relação com o Ponto

ER, o Ponto OD e tudo o que isso desencadeava ao nível do peito, não é?
Tudo isso foi explicado a vocês (ndr: ver, por exemplo, a intervenção de MA ANANDA MOYI de 19 de junho de

2011) (**).
Qual é o meio da Lemniscata Sagrada?

Há um Ponto de partida, um Ponto de chegada.
O Ponto que é o meio, a priori, é o Ponto que está, muito exatamente, na Reversão, ou seja, o Ponto IM que

vocês têm ao nível da garganta.
É aquele que é, precisamente: o lugar de Passagem entre a cabeça e o Coração.

Mas não há explicações específicas, exceto (como vocês sabem desde o mês de dezembro de 2010) que a
garganta é um local de Reversão importante, também.

É o local do Mistério: IM.
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É o local onde há a Sephirah que foi roubada por Yaveh, ou seja, o que foi denominado na Cabala: Dahat, isto
é, o Impenetrável, o Incognoscível.

É a localização original, Real, da Sephirah que foi separada do resto do corpo.
É um Ponto de Reversão.

Foi-lhes relatado, também, o que é chamado de Caduceu de Hermes, parece-me, com as três espirais que
correspondem aos três centros de energia, que denominamos as três Lareiras.

Vocês também têm, ao nível dessa Passagem, a peculiaridade, ao nível da Lemniscata Sagrada, de ter
também uma primeira Reversão que ocorre no Ponto ER, uma segunda Reversão que ocorre no Ponto IM,

uma terceira Reversão que ocorre ao nível do Ponto IS.
São essas três Reversões que desencadeiam o que chamamos de ‘movimento espiral da Vida’, com o ângulo

que corresponde ao ângulo encontrado um pouco por toda parte, no DNA, por exemplo, porque
a Lemniscata Sagrada gira sobre ela mesma.

Ela participa, se vocês quiserem, do desenvolvimento do Fogo (é exatamente isso) da sua Merkabah e,
portanto, da Ascensão final.

***

Pergunta: a Ronda dos Arcanjos, que está atualmente na espiral da Vida no corpo, está ligada à
Lemniscata Sagrada?

Está ligada, por um lado, à Lemniscata Sagrada.
Está ligada, por outro lado, à junção do que lhes foi nomeado as energias, as Vibrações (descendentes e

ascendentes), ao nível do Canal do Éter.
Os Arcanjos emitem uma Irradiação que não é mais circular, mas que, efetivamente, é linear, digamos.

Que corresponde à parte anterior (sua parte alta) que é a Lemniscata Sagrada, e à parte posterior (que parte
do sacro e que sobe até o Ponto ER da cabeça) que é o Canal do Éter.

Ela está diretamente conectada.

***

Pergunta: um amigo, no meu sentir, próximo do Absoluto, apresenta desde algum tempo comportamentos e
atitudes associados a um ego que retoma seu lugar. Ele justifica firmemente os seus comportamentos com

elementos da evolução atual. Eu poderia ajudá-lo? E você poderia nos esclarecer os mecanismos
envolvidos?

Então, eu não conheço esta pessoa, eu não tenho nem o seu nome, nem a sua data de nascimento, nem o seu
nome de família, e eu apenas posso imaginar alguma coisa.

É importante compreender que, durante este mês e desde o nascimento do Manto Azul da Graça, entre os
seres (como você disse) que estavam próximos do Absoluto, ou que haviam aberto o Si, ou Realizado o Si, a

Onda da Vida é, de alguma forma, um desafio.
Porque isso vai remeter a tudo o que são (como isso foi dito) as dúvidas e os medos que foram cristalizados

durante a experiência de vida que vocês fazem.
Se vocês vivenciaram, durante a sua vida, traumas que vocês julgam importantes, vocês implementaram

estratégias defensivas, não é?
E essas estratégias defensivas, elas vão explodir na cara.

Portanto, a Onda da Vida, é muito lindo, muito agradável, quando ela sobe.
Mas se ela não chegar a subir totalmente (porque há bloqueios nos dois primeiros chacras, se houver apegos à

personalidade que são demasiadamente importantes), o que vai acontecer?
Haverá ali uma negação, e a pessoa vai restabelecer comportamentos antigos.

Quais são os comportamentos antigos que estão ligados, ao nível da personalidade, aos dois primeiros
chacras?

É muito simples, isso é: um, o medo.
Em segundo lugar, o segundo chacra: aí, estamos também, não somente na dúvida, mas estamos, sobretudo,

na sede do poder.
Portanto, todos esses seres que não chegaram a deixar passar a Onda da Vida vão entrar na negação, e nas

raivas terríveis.
Eles vão manifestar o ego ao nível do segundo chacra, ou seja: tudo o que está ligado ao poder, tudo o que

está ligado à vontade de manter uma identidade, um status quo.
E, por vezes (como você disse), uma espécie de regressão da pessoa.

Isso é muito raro, mas é algo que é perfeitamente possível quando o isolamento, ao nível dos dois primeiros
chacras, não foi solucionado, apesar da ignição da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração, e do sacro.



São, muitas vezes, seres que mantiveram medos extremamente profundos, medos que eu chamaria de
arquetípicos.

Entre esses medos, vocês têm tanto o medo de perder o poder, o medo de espaços vagos, o medo do vazio,
o medo de ficar doente, todos esses medos, se vocês quiserem (que apreendem o ser, independentemente

da vontade), que estão inscritos nesses dois chacras.
O medo de ficar doente é terrível, o medo do vazio, o medo de perder o poder, tudo isso vai fazer com que a
pessoa vá regredindo, na sua personalidade, enquanto os obstáculos do primeiro e do segundo chacras (que

lhes foi explicado) não forem removidos.  
Então, é claro, você pode ajudá-lo, trabalhando diretamente nos dois primeiros chacras, ou no que lhes foi

dado, há pouco tempo, sobre o apego da personalidade à personalidade (ndr: ver o protocolo “Apego
arquetípico da personalidade a ela mesma”) (*).

Isso se junta ao que lhes foi dito por BIDI: vocês conhecem todas essas pessoas que realizam o Si, mas, na
realidade, é o ego que toma conta do Si, o ego não desapareceu totalmente.

São, muitas vezes, seres que têm temperamento forte, que recusam se Abandonar.
Porque, tanto quanto Abandonar-se à Luz é vantajoso, tanto quanto Abandonar o Si representa um desafio

enorme.
E, frequentemente, os seres que assim estão, ficam com raiva e passam a ter comportamentos extremamente

violentos e obstinados.
Talvez o seu amigo viva isso.

***

Pergunta: quais seriam os riscos para esta pessoa?
 

Os riscos estão associados, diretamente, ao aspecto psicológico dos dois primeiros chacras, ou seja,
manifestar um excesso de poder.

Então, ao nível das zonas orgânicas, isso corresponde, é claro, a tudo o que está embaixo das costas, tudo o
que está ligado a uma perna ou às duas pernas, tudo o que está ligado a problemas vasculares, a problemas

sanguíneos.
Tudo o que está ligado ao primeiro e ao segundo chacras.

O primeiro chacra é o sangue, é a vitalidade, é a sexualidade, é a vida, no sentido o mais rudimentar.
Portanto, se houver um bloqueio, a Onda da Vida vai encontrar esse bloqueio.

A energia que descia pôde despertar a Kundalini, mas não purificou suficientemente os dois primeiros
chacras.

Portanto, isso dá efetivamente, como você pôde dizê-lo, manifestações do ego, com raivas, com afirmações
intempestivas, e algo que se enrijece cada vez mais, psicológica e fisicamente.

Com frequentes fugas: ou fugas na hiperatividade, ou fugas da vida, que se torna insuportável, ou seja, refugiar-
se no sono ou em atividades qualificadas como anormais (até dependência de álcool, e outras).

Tudo isso está ligado ao segundo chacra, naturalmente.

***

Pergunta: é ainda útil, hoje, reler as intervenções anteriores a 2012?

Então, aí, caro amigo, isso depende de onde você está.
A questão que se coloca: a Onda da Vida, foi-lhes dito, era independente da ignição das três Coroas, era

independente do fato de ter vivido as Núpcias Celestes ou não.
Portanto, tudo depende de você: se você não vive a Onda da Vida, efetivamente, você sabe muito bem que

você não pode agir diretamente na Onda da Vida.
Portanto, é desejável, especialmente, reler (como sempre) as Núpcias Celestes (ndr: ver detalhes na coluna

“Protocolos a praticar – Protocolos prioritários”) (***).
Porque elas são portadoras da mesma Vibração de 3 anos, 4 anos atrás, é a mesma coisa.

Agora, é verdade que o conjunto do que nós lhes demos, uns e outros, deve representar muitas coisas.
Mas vocês não podem ler tudo, é claro.

Então, ou vocês encontram (como dizer) um interveniente que lhes corresponda: aqueles que são interessados
pelo IRMÃO K, não têm interesse, a priori, por MA ANANDA MOYI, ou reciprocamente.

Encontrem o que lhes interessa, ou seja, o que lhes dá mais facilidade, o que desencadeia mais Vibrações, e
de acordo com o Interior, porque isso será uma porta de entrada.

***



Pergunta: após os protocolos ou depois de acordar ou ao adormecer, eu tenho às vezes a impressão de
nada mais ouvir, depois eu ouço barulho em volta. É uma aproximação do Absoluto?

Sim, perfeitamente.
Isso é, em todo caso, uma abordagem da estase, ou seja, dos momentos em que a consciência se

desconecta totalmente.
O que é também um encontro com o Absoluto, é claro.

Lembrem-se de que sempre foi dito que, qualquer que seja a sua escolha, qualquer que seja a sua Vibração,
qualquer que seja o seu destino, todos vocês devem passar pela reminiscência do Juramento e da Promessa

(A FONTE lhes falou, a dois e três anos atrás).
Tudo isso é normal.

Mas quando será que isso vai acontecer?
Isso não vai acontecer, necessariamente, no momento final do planeta grelha.

Ou o processo da estase (ou seja, do que é nomeado os ‘3 Dias’) ocorre antes do evento final, terminal, do
planeta grelha, nesse caso, vocês irão realizar a Promessa e o Juramento naquele momento.

Por quê?
Porque isso dará oportunidade a alguns seres, que ainda não haviam sido Despertados (nem pelo Fogo

descendente do Espírito Santo, ou pelas Partículas Adamantinas, ou pela Radiação Ultravioleta), que não foram
despertados pela Onda da Vida, tampouco, talvez de despertar (em todo caso, nós o esperamos).

Agora, se isso acontecer no momento final, tanto melhor também: isso irá significar que o período de tempo,
entre esse mecanismo de estase e o mecanismo final, não vai dar muito tempo e muito espaço para qualquer

sofrimento, desencadeado tanto pelo homem como pela estupidez dos homens.
Em um caso como no outro, isso é muito bom.

***

Pergunta: eu sinto crepitações nas pernas e acima dos dois primeiros chacras, mas eu não tenho
sensações específicas nesses dois primeiros chacras. No entanto, parece-me que a Onda da Vida sobe de

qualquer maneira.
 

Quem falou de sensações nos dois primeiros chacras?
Ninguém.

São sensações ao nível do períneo.
Efetivamente, é uma parte do primeiro chacra.

E você sente acima, isso quer dizer o quê?
Quem lhe disse que o que você sente acima é a Onda da Vida?

Se o que você sente acima fosse a Onda da Vida, você estaria em Êxtase, em Beatitude.
Não pode ali haver Onda da Vida circulando, na totalidade (em todo caso, acima dos dois primeiros chacras),

sem estar nesta Beatitude.
O que é reconhecível por todos, porque isso não é um Samadhi, durante uma meditação, é um estado que os

acompanha durante todo o dia.
É esta espécie de Deleite rasteiro, que não é um deleite, no sentido sexual, mas que poderia se aproximar de

alguma maneira.
É um estado de Êxtase, não há outras palavras.

Portanto, não pode parecer-lhe: você vive isso ou você não o vive.

***

Pergunta: e os formigamentos, por exemplo, nos braços e nas mãos?

Isso é outra coisa, não está necessariamente ligado à Onda da Vida.
As Partículas Adamantinas, também, fazem isso, durante os períodos de descida de energia.

A Onda da Vida é muito característica: é um estremecimento, é também arrepios.
Mas não é unicamente uma percepção, é principalmente o estado da Consciência que o acompanha.

Se não houver Êxtase, não é a Onda da Vida.
A particularidade da Onda da Vida é colocar neste estado.

Aliás, todos nós dissemos desde o início (mesmo havendo alguns elementos que foram dados, ao nível do
peito), para vocês não se ocuparem dos circuitos.



O que era importante, era vivê-lo, e não enquanto percepção.
Então, pode ser que você tenha a Onda da Vida que esteja nas pernas, mas que ainda não atravessou os dois

primeiros chacras.
E que, no que se refere às energias percebidas em outros lugares, isso corresponda presumivelmente,

simplesmente, ao Manto Azul da Graça, que foi colocado sobre as Portas e os chacras do baço e do fígado.
O Manto Azul da Graça está em ressonância com a Onda da Vida: ele pode favorecer a Onda da Vida e o

nascimento das energias da Intraterra, em vocês.
Mas a primeira percepção, é claro, é no períneo, no que vocês chamam de escroto no homem, também, e

(como isso se chama?) nos lábios, na mulher, dando sensações específicas naquele nível.
Se não houver isso e se não houver o Êxtase, não pode ser a Onda da Vida, é outra coisa.

A Onda da Vida dá, além disso, sensação de ondulações, no interior do corpo, extremamente particulares, que
não podem enganar ninguém.

Mas o mais importante, ainda uma vez, não são os circuitos que são percorridos (há uma variedade), mas é,
sobretudo, o estado de Beatitude ou de Êxtase que acompanha isso, e que é independente dos Alinhamentos,

independente da sua vontade.
E isso confina a algo que vai durar vinte e quatro horas durante as vinte e quatro horas.

***

Pergunta: com intervém o Conclave das Estrelas e dos Anciãos durante o alinhamento?

Do mesmo modo que o Conclave Arcangélico agiu durante as Núpcias Celestes, e depois.
Nós somos, de algum modo, como vocês, canais.

Vocês, vocês são canais que encarnaram a Luz Adamantina sobre a Terra: Ancoradores e Semeadores de
Luz.

Do mesmo modo, nós desempenhamos, de qualquer forma, o papel de canal que, através da nossa reunião de
Consciências, permite ao Manto Azul da Graça tornar-se, durante este mês de maio, em particular (já que o

Conclave dos Anciãos e das Estrelas está reunido deste este mês), focalizar, sobre a Terra, em vocês,
energias cada vez mais Vibrantes e cada vez mais intensas, cuja função é despertar esta etapa, de algum

modo, final, ou do Absoluto, ou da Presença.
Que está em relação (vocês compreenderam) com a Alquimia (como foi dito) da Onda da Vida e das Partículas

Adamantinas, que desceram.
Alquimia que se realiza através do que lhes foi dado por alguns Anciãos.

É o retorno da conexão entre o primeiro chacra e o chacra do Coração, que haviam sido separados.
Em especial, restituir o que nós denominaríamos uma Sexualidade Sagrada, que nada tem a ver com o fato de
fazer amor, mas que permite fazer a conexão do Fogo Vital com a energia do Fogo do Coração, o que havia

sido separado.
Então, é claro, isso dá também conotações, digamos, eróticas, mas que nada tem de erótico, no sentido

humano, já que o erotismo, no sentido humano, era a sexualidade que foi cortada, justamente, do Coração.
É isso que é restabelecido, com o objetivo de fusionar, de harmonizar, as energias do Coração com as

energias vitais.
É o que vocês sentem.

É também o aparecimento das Asas Etéreas, aquelas que conferem a possibilidade, pela sua Vibração, de
viajar de Dimensão em Dimensão, e de estar, ao mesmo tempo, tanto neste corpo físico como no Corpo de

Estado de Ser (e em outros Corpos, também).
Aí, naquele momento, vocês realizaram a sua Ascensão, como isso foi dito: vocês são Liberados Viventes,

vocês estão ainda em uma forma corporal, mas vocês não são mais dependentes, vocês são Livres para viajar
onde vocês quiserem.

***

Pergunta: durante os Alinhamentos, o nosso Duplo nos acompanha do lado esquerdo?

Perfeitamente, a partir de trás, e pela esquerda, depois.

***

Pergunta: e em seguida, ele se apresentava na parte de trás ou da frente?

Perfeitamente.



***

Pergunta: é importante conhecer esse Duplo?

Você não irá conhecê-lo, na totalidade, e ele não irá conhecê-lo, na totalidade, se for alguém que estiver aqui.
Se for o CRISTO, se for MARIA, há necessidade de aguardar: MARIA, ou o CRISTO, ou outra entidade de

Luz, vai esperar, ele é apresentado a você, ele se apresenta a você, mas ele espera que o seu ego seja
completamente purificado.

Ou seja, que tudo o que permanecia ao nível dos dois primeiros chacras (no exemplo que nós tomamos agora
pouco) não exista mais.

Sem isso, ele permanecerá ao lado ou atrás, mas ele não irá Fusionar com você, porque, para Fusionar ao
nível do Duplo (do Duplo Cósmico, hein), é preciso que ali haja uma Pureza absoluta.

Esta Pureza absoluta não é uma santidade, no sentido humano, é simplesmente que a purificação dos dois
primeiros chacras seja total.

E que o ego seja completamente transmutado, digamos, pelo Si, e que mesmo o Si tenha cedido o lugar para a
vivência do Absoluto, ao menos por enquanto (se podemos dizer), ou, em todo caso, que esteja na Presença.

Apenas quando os dois primeiros chacras estiverem completamente, não somente permeáveis à Onda da
Vida, mas também permeáveis, na parte da frente, à energia Adamantina (já que as energias circulam em

espiral, naquele nível), é que há possibilidade de identificação.
Vocês podem ter Duplos vivendo lado a lado, se eles estiverem encarnados há anos, e eles não sabem que

são Duplos, e eles apenas saberão no momento final.
Mas na maioria das vezes, o Duplo não é um cônjuge, não é alguém com quem vocês estejam vivendo.

A pessoa com a qual vocês vivem é o que podem denominar pessoas com quem vocês têm ressonâncias ou
afinidades kármicas (ou de personalidade, é claro).

O Duplo nada tem a ver com tudo isso.
Sem contar que muitos de vocês, também, não têm Duplo.

Todos vocês têm, no mínimo, um Duplo Mariano, ou um Duplo Crístico, isso, no mínimo.
Mas vocês podem ter também um Duplo Monadário que permaneceu do lado astral.

Ele também, ele vai se apresentar do lado esquerdo, no Canal Mariano, ou na parte de trás.
Mas vocês não poderão vê-lo face a face, Etereamente (ou fisicamente, se ele estiver encarnado), enquanto os

dois primeiros chacras não estiverem totalmente vazios de tudo o que faz a animalidade do ser humano, ou
seja, o ego.

Lembrem-se de que o Duplo destina-se a fazer circular a Onda da Vida sob a forma de
uma Lemniscata Sagrada que gera uma energia considerável: é uma usina Vibratória que vai permitir produzir,

sobre a Terra, algo muito particular.
E vocês serão cada vez mais numerosos, é claro.

Para aqueles, em todo caso, cujo papel (se podemos falar em papel) seja simplesmente gerar esta central
Vibratória.

Outros irão encontrar o Duplo apenas no extremo limite do planeta grelha, ou, então, do outro lado.
Mas vocês terão, no mínimo, é claro, o que foi denominado o Anúncio de MARIA, que os restitui à sua Unidade,

também.
Se vocês quiserem, tudo isso são coisas que existem desde sempre, mas ninguém tinha consciência.

Se eu tomar o meu exemplo, quando eu estava vivendo encarnado sobre a Terra, eu sabia que eu vivia algo
com o Sol.

Eu sabia que havia algo no Sol: aliás, eu o havia chamado de CRISTO Solar.
Eu não podia colocar esse nome de Duplo, porque não era possível, exceto em alguns momentos

privilegiados, viver um estado extremo de meditação e de Êxtase, o qual não durava, mas nutria pelo dia todo.
Mas eu não tinha meios de colocar palavras.

Eu constatava simplesmente o que isso desencadeava, em mim, como vitalidade, como felicidade, e como
Amor.

Mas eu não podia (como vocês dizem) identificar precisamente o que isso era porque não era possível.
Isso foi igual para todos os Anciãos: se vocês olharem SRI AUROBINDO, o que ele escreveu durante a sua

vida, ele fala do seu Duplo.
Ele não nomeou Duplo, ele falava com outras palavras, porque isso era incompreensível.

Simplesmente, sabíamos que estávamos vivendo algo ligado ao Sol, mas não conseguíamos pôr palavra, nem
forma, em cima.

***



Pergunta: poderia desenvolver sobre o Duplo Etéreo?

Sim.
Existem corpos etéreos habitualmente, aqueles que todos nós temos, quando estamos encarnados.

As Núpcias Celestes modificaram esse corpo etéreo, o que permitiu (como vocês talvez saibam, por tê-lo
vivenciado) despertar as Coroas Radiantes, a Tríplice Lareira.

A Onda da Vida nasceu.
Ela vem, com o Manto Azul da Graça, recriar o seu verdadeiro Corpo Etéreo, e não aquele que os habita, que

mantém esta estrutura física aprisionada.
Há dois etéreos, digamos: um etéreo normal e um Superetéreo.

O Superetéreo é o que vai desencadear todas as modificações fisiológicas que vocês vivem.
Está ligado à Onda da Vida, está ligado ao trabalho do Manto Azul da Graça, realizado nos locais que são mais
sensíveis, ao nível etéreo: inicialmente, o chacra do baço (porque é aí que se constitui o etéreo), e o chacra do
fígado (porque é o entrelaçamento entre o etéreo e o astral, que estão muito intimamente ligados, no primeiro

complexo de vida inferior, se vocês quiserem).
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, purificando os dois primeiros chacras, superando as dúvidas e os

medos, fazem com que o Corpo Etéreo não funcione mais, de qualquer maneira, do mesmo modo.
Isso vai provocar, é claro, modificações de todas as necessidades e, sobretudo, a capacidade para transferir

também a consciência neste Duplo: a Viagem Etérea torna-se possível.
Mas isso conecta o Corpo de Estado de Ser: isso é simultâneo porque o Corpo Etéreo novo está constituído,

como o Corpo de Estado de Ser, agora, podendo caminhar nesta Dimensão.
Não unicamente de forma intermitente, mas para aqueles que estão mais adiantados, eles têm sua Consciência

no corpo (aqui, físico) e, também, a Consciência no Corpo Etéreo (que faz outra coisa, em outros lugares).
Não é uma Ilusão, é exatamente o que é para viver.

Então, no início, isso vai voltar para vocês por amostras.
Portanto, o Duplo Etéreo é o novo Corpo Etéreo, aquele que está em relação com o Corpo de Estado de Ser

que foi sintetizado de novo.
A saída do Corpo de Estado de Ser do Sol, e o Corpo de Estado de Ser que caminha, com toda Liberdade,

nesta Dimensão.
Nós empregamos a palavra ‘Duplo’ porque vocês saem da Dualidade, vocês entram na Unidade.

E pelo fato desta noção de Duplo, assim como nós tínhamos falado do Corpo de Estado de Ser (aquele do Sol
e aquele que se sintetizou pelas Portas).

Mas a Fusão do Duplo situa-se em vários níveis: ao nível dos planetas, ao nível do Sol, ao nível do DNA.
É esta duplicação, aparente, que cria a Unidade e, sobretudo, que favorece o Impulso (pela ativação

da Lemniscata Sagrada e pela Alquimia da Lemniscata Sagrada) para viver a Eternidade, a Unidade, e para
viver o Absoluto.

Como podemos dizer isso?
O CRISTO é um Duplo e MARIA também.

São (como vocês chamam isso?) padrões, no sentido da confecção, vocês sabem: modelos.
Modelos que os remetem à Unidade e ao Absoluto.

***

Pergunta: uma salivação excessiva está associada às modificações atuais?

A saliva pode estar associada ao que nós tínhamos denominado comunicação, pela ativação do 11º Corpo,
entre o ar que passa pela boca, o ar que passa no cérebro, e o ar que passa no Coração.

E isso provoca uma modificação, o aparecimento do que chamamos de néctar.
Esse néctar é uma saliva (que não é uma saliva comum) que pode nutri-los.

É uma saliva que tem um componente levemente açucarado (não é açúcar, é claro, mas ela é diferente da
saliva comum).

Está, naturalmente, ligada aos processos que estão prestes a se viver, nesse momento, para vocês (e para
outros, já, isso foi assinalado durante a ativação do 11º Corpo).

***

Pergunta: você poderia recordar o que significa o fato de ser chamado pelo primeiro nome?

Uma entidade de Luz chama-o pelo seu primeiro nome.
Em geral, isso é sussurrado à noite, em um momento em que estão entre os dois.



E isso é ou o Anjo Guardião, ou MARIA, ou o Duplo (se ele não estiver encarnado).
Para despertá-lo, para que você possa colocar a sua atenção nele (ou nela, eu não sei).

O Duplo pode também se manifestar diretamente nos sonhos.

***

Pergunta: como fazer a diferença entre o tipo de interveniente que você menciona?

Isso não tem qualquer importância, o efeito é exatamente o mesmo.
Por que se limitar a um Duplo?

Que isso seja o Anjo Guardião, de qualquer modo, quando vocês são Multidimensionais, o mecanismo de
Fusão reproduz sensivelmente as mesmas coisas (que isso seja com CRISTO, com MARIA, com um Irmão e

uma Irmã, no Sol ou em outros lugares, nos Corpos de Estado de Ser).
A única diferença importante é que os Duplos Monadários, quando eles estão encarnados, há esse trabalho

na Lemniscata Sagrada de maneira mais importante, isso é tudo.

***

Pergunta: eu me senti recoberta com um lençol branco, que, em seguida, se fundiu no meu corpo.

É a descida da Luz, muito simplesmente.
São as Partículas Adamantinas que podem se apresentar, como por vezes intervêm os Arcanjos ou as

Estrelas, sob a forma de véu de Luz.
É um processo que poderia se assemelhar a uma incorporação Vibratória, por uma qualidade Vibratória

particular.
Ainda bem que BIDI não está escutando, porque vocês estão prestes a perguntar pelas significações, aí.

***

Pergunta: uma voz falou comigo em uma língua que eu não conheço, no ouvido esquerdo.

Mas, efetivamente, há línguas (isso foi explicado durante as Núpcias Celeste, no final das Núpcias Celestes)
que chamamos de Silabário Original (do qual são oriundas, aliás, OD-ER-IM-IS-AL).

É a língua Gina Abdul, é o idioma dos Mestres Geneticistas de Sirius, que é uma Linguagem Vibral, que não é
propriamente falada, são Vibrações.

Do mesmo modo que vocês têm o Canto do Universo que os budistas, e alguns budismos, chamam de Om.
É o mesmo princípio.

Portanto, se você não compreendeu, significa que você não estava suficientemente desperto, mas eu nada
posso traduzir para você, eu.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, apenas, talvez, prestar atenção para nem sempre procurar uma significação.
Porque, como diria BIDI: quem busca uma significação?

O que eu quero dizer com isso é para tomar cuidado para que a explicação não alimente demasiadamente o
seu mental.

Porque, quando vocês têm a explicação, isso significa que vocês observaram o processo mais do que vocês
realmente o vivenciaram.

Porque, se vocês viverem-no, sem ter necessidade de explicá-lo, vocês terão a explicação durante a própria
vivência.

O que significa que no momento em que vocês o viveram, vocês ainda estavam distanciados, e vocês não
foram identificados totalmente à Onda da Vida.

É muito importante, isso.



Portanto, nas próximas experiências que vocês fizerem, que o mental não venha ao primeiro plano para dizer:
“ah, eu sinto isso, aí; o que isso quer dizer?”.

Mas vivam, plenamente, o que vocês têm a viver: a explicação, ela virá por si só.
Portanto, não se coloquem questões, especialmente no momento atual, sobre as vivências Vibratórias.

Nós os alimentamos o suficiente com as diferentes Cruzes, as diferentes Estrelas, as diferentes Portas, porque
era uma etapa (vocês compreenderam, eu espero), talvez, pré-requisito, para os Ancoradores e os

Semeadores de Luz.
Hoje, tudo isso está ultrapassado.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Todo o meu Amor os acompanhe.

Até muito em breve.

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

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 11 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

*

(**) – MA ANANDA MOYI (19.06.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/06/ma-ananda-moyi-19-de-junho-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-6
*

(***) – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES – 2009’
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1441

12 de maio de 2012
(Publicado em 13 de maio de 2012)

***

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

************
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http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html


Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e, efetivamente, em todas as Vibrações que lhes

chegam nesse momento e que vêm fazer-lhes cócegas, não é?
Então, como de hábito, vamos interagir, juntos, e eu os escuto.

***
Questão: eu vivo a Comunhão com minha realidade crística, em parte, no interior de mim e, em parte,

no exterior de mim. Como fazer desaparecer essa percepção de interior, de exterior?

O que eu posso dizer aí é que, nos primeiros tempos (e esses primeiros tempos podem ser muito longos para
um ser humano em encarnação), a distinção dentro/fora, superior/inferior, esquerda/direita continua, enquanto a

consciência é multilocalizada ou bilocalizada, ou seja, quando ela está no corpo físico, como no corpo de
Estado de Ser, tanto aqui como nas outras Dimensões.

O único modo de fazer desaparecer, entre aspas, essa noção de dentro/fora realiza-se apenas na
transformação – que não é uma – através do Absoluto.

Assim que há a vivência do Absoluto, assim que há não consciência (ou seja, que a consciência do Si para),
naquele momento, há multidimensionalidade, multitemporalidade, que é independente de toda noção de

interior/exterior.
É uma forma de Reencontro solar, que nada mais tem a ver com uma Comunhão Mística, com um membro da

família ou com qualquer outra pessoa porque, naquele momento, não há mais essa noção de dentro/fora.
Portanto, não é como fazer.

Nada há a fazer.
É uma questão de deixar desaparecer o Si.

Isso foi chamado (por Anael, por outros): o Abandono do Si, ou seja, parar de encher a cabeça, parar de fazer
encher a cabeça, de conceituar e de viver, na multidimensionalidade, ainda, uma forma de distância, mesmo se

há Comunhão entre Si e todos os outros Si.
Quando nós lhes dizemos, desde sempre, que nós somos Um e que os Arcanjos e nós estamos em vocês,

isso pode parecer-lhes poético, mas é a estrita verdade.
Portanto, o problema do confinamento é que a multidimensionalidade foi tão retirada, desde muito tempo, para

muitos de vocês, que nós não temos a possibilidade, quando estamos sobre a Terra, de perceber isso.
As circunstâncias, agora, são profundamente diferentes, porque as franjas de interferências, as separatividades

ou as separações que existiam – ao nível astral, mental, coletivo – quase não existem mais.
E, ao nível individual, elas não existem mais, tampouco, a partir do instante – se pudermos chamar a isso assim

– que vocês saem do Si – se pudermos dizê-lo – e que entram no Não Si.
Antes, a distinção superior/inferior, esquerda/direita, Estado de Ser, físico, permanece.

O cérebro não aceitará, jamais, que aquele que está, não importa quem, em relação a vocês (seja o ser querido
ou o ser que vocês não gostam, de modo algum, ou com quem vocês têm problemas), faça parte de vocês,

que integre.
Nós lhes dizemos sem parar que os Arcanjos e nós, os Anciões, estamos em vocês.

Não é uma visão do espírito ou poética para dizer-lhes se se ama vocês: é a estrita verdade.
Mas essa estrita verdade, enquanto vocês não a vivem, estritamente, nada quer dizer para vocês.

Isso assinala, simplesmente, que vocês ainda estão fragmentados, ainda dissociados, ainda no medo e ainda
na dúvida, mesmo tendo realizado o Si.

***
Questão: a velhíssima alma e o velhíssimo Si que eu sou vivem a aspiração da Fusão, Dissolução

integral em Cristo ou no Pai, para viver no Absoluto. Como desenvolver minha vigilância para manter,
permanentemente, meu amor para que isso se realize?

Então, aí, caro amigo, você não compreendeu.
Não é questão de manter uma vigilância, justamente.

Viver a Comunhão com o Cristo é fundir-se em Cristo, na Dimensão Crística do Logos Solar – se ele for o seu
Duplo – e necessita de não mais existir e de não mais exercer uma vigilância, exceto se você é capaz de ter, eu

diria, uma tensão absoluta para o Cristo, permanente, a cada sopro.
Não é mais uma simples vigilância mental, nem espiritual: é um estado de Indizível Amor.
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Naquele momento, você desaparece em Cristo.
Mas, antes, enquanto você fala de vigilância, você está na contemplação, e a contemplação não permite,

jamais, viver a Dissolução.
Agora, a história de ser uma velha alma nada tem a ver.

Os mais velhos são os mais rançosos, portanto, os mais difíceis para extrair desse mundo, contrariamente ao
que você poderia crer.

Não é porque há numerosas e ultranumerosas experiências de alma que você seja mais inclinado e, portanto,
mais fácil para extrair-se de sua própria alma.

Você tomou o hábito dessa limitação dimensional e de consciência, quaisquer que sejam as experiências que
efetuou.

Será muito mais fácil para uma criança passar pelo buraco da agulha do que a um rico.
Mas o rico não é aquele que é rico em dinheiro, é aquele que é rico, também, em experiências.

Eu não falo de você, em geral, nem em particular.
Mas apreenda, efetivamente, que a vigilância e o fato de ser antigo sobre esse mundo não lhe dão qualquer

bônus, bem ao contrário.
***

Questão: se os métodos, as ferramentas utilizadas até o presente para o que se chama
transformação, transmutação, relevam da falsificação, será que, refutando, simplesmente, esses

ensinamentos, essas ferramentas, é suficiente para disso ser desengajado?

Então, aí, cara amiga, você não compreendeu, verdadeiramente, o que disse BIDI.
É você que é preciso refutar, antes de qualquer coisa.

Se você não se refutou, como pessoa, como corpo, como espírito, como mental, como entidade presente na
superfície desse mundo, para que lhe serviria refutar algo que pertence a esse mundo que não existe?

Você quereria refutar as técnicas e os métodos, mas você, manter-se onde está?
A refutação é, primeiro, esse corpo.

É não mais ser tributária desse corpo.
O resto, é claro, você pode refutar, mas eu aposto que, por mais que você queira refutar todos os protocolos e

tudo o que fez, em sua vida, até o presente, não é, contudo, que você realizará nem o Si nem o Absoluto.
É o princípio que lhes contou BIDI, em várias reprises.

Quer seja o teatro, a escada com barras, é a mesma coisa.
Seria necessário esperar algumas energias, alguns níveis de consciência – ligadas ao Manto Azul da Graça,
ligadas à Onda de Vida, ligadas à conclusão da descida do Supramental – antes de deixar falar o Absoluto

porque, se não, há alguns anos, isso nada quereria dizer para vocês.
Teria havido uma rejeição ainda mais importante do que hoje.

Do mesmo modo, para o que se nomeia o Duplo.
Em minha vida, todas as manhãs (a partir de dezesseis, dezoito anos, até o fim de meus dias), eu meditava ao

Sol nascente.
Para fazer o que?

Para Fusionar com o Sol, para Fusionar com meu Duplo Cristo Solar.
Mas, será que se podia dizer esse gênero de coisas há trinta, quarenta anos?

Imaginem.
Se se tivesse feito como alguns grandes seres (que se anteciparam um pouquinho, eu diria), ao dizer-lhes que

vocês tinham um Duplo, mas a Terra teria tido uma grande devassidão, não é?
Esse não é o objetivo.

Se, independentemente de viver o Si, tivessem-lhes dito: «esse mundo não existe», mas o que é que teria
havido?

Porque vocês não estavam maduros.
É preciso substituir isso no contexto do sapo que se faz cozinhar na água.

A temperatura sobe, suavemente.
Ele cozinha sem se aperceber disso.

Em contrapartida, se se cozinha o sapo muito rapidamente, o que ele faz?
Ele sai do frasco.

E, aí, vocês devem viver o planeta grelha, todos, não é?
Portanto, não é porque você vai dizer que os protocolos são falsificados ou que esse mundo é falsificado que

você vai extrair-se dele.
Há dois níveis: o nível de informação que os faz refletir, e o nível transformador, que nada tem a ver com o que

você pode crer ou não.
Por mais que você creia que é a falsificação, por mais que creia e diga que é completamente verdadeiro,

enquanto você não o tenha vivido, é, ainda, uma crença, e isso, estritamente, nada mudará em sua Vibração,
em sua consciência e no que você É.

Por que, por exemplo, o Arcanjo Anael falou-lhes, antes, das Núpcias Celestes, de Abandono à Luz e não,
diretamente, do Abandono do Si?

Mas o Si, quem sabia o que era, exceto aqueles que o viveram?
Há algo de dinâmico, há algo em que a verdade é, primeiro, relativa.

Uma verdade se vai, outra aparece.
Outra verdade aparece, aquela debaixo desaparece.

Apenas o ego humano é que crê que há uma verdade única.
Sobre esse mundo não há verdade única ou absoluta.

Vocês são obrigados, de algum modo, até um dado momento, a adotar qualquer coisa e, depois,
progressivamente, desembaraçar-se dela, no momento em que isso não lhes sirva mais.

Ao nível da aproximação do Absoluto e, mesmo, da Presença, é exatamente assim que isso funciona.
Enquanto vocês são um ego, vocês são um ego.

Por mais que se diga tudo o que se quer, vocês continuam no ego.



Enquanto vocês estão confinados, por mais que lhes digam que a multidimensionalidade existe, vocês creiam
nela ou não, o que isso muda?

Quando se diz que nós estamos em vocês, enquanto vocês não o vivam, para que isso serve?
É uma crença, aí também.

Não se constrói a experiência da consciência com crenças.
E, aí, existe certa consciência de Si, ou da Presença, ou ligadas à Onda de Vida, que tornam mais fácil, se

posso exprimir-me assim, essa mudança que vai para o Final.
Mas não antes.

Antes, isso nada quer dizer.
Antes, isso participa da falsificação.

Olhem, por exemplo, essas histórias que foram dadas, de modo abusivo, sobre a identificação, sobre almas
grupos, almas irmãs ou seres que se precipitaram, com seu ego, em relações específicas, sem viver a

alquimia, o aspecto essencial disso, ao nível da alma, ao nível do espírito, tudo isso porque eles acreditaram
em algo.

Mas o problema da consciência humana: assim que vocês acreditam em algo, mesmo nesse mundo, vocês o
criam.

Mas o que vocês criam, se é dado demasiado cedo, a nada corresponde que vá ao sentido de sua Liberação.
Bem ao contrário.

Quando nós dissemos, durante os Casamentos Celestes e a desconstrução, que tudo seria desvendado e
revelado, vocês o viram desvendar-se, muito progressivamente.

E, agora, isso vai cada vez mais rapidamente, porque sua consciência não está mais colocada no mesmo lugar.
Vocês devem deslocar-se no contexto de há cinco anos, de há dez anos, de há vinte anos.

Mesmo em sua vida, vocês sabem, muito bem, que não agem – no plano social, no plano familiar e afetivo – do
mesmo modo que há dez anos, não é verdade?

Porque vocês estão inseridos em uma linearidade, e é extremamente difícil sair dessa linearidade.
E o que vocês conduziram, alguns, como Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz, segue algo de

extremamente preciso, de extremamente meticuloso.
Qualquer que seja o lugar em que vocês pegam o trem andando, vocês ali chegam de modo extremamente

preciso, ao lugar que é preciso, para vocês.
Mas, é claro, o ego tem necessidade de crer, tem necessidade de justificar-se etc.etc.

Mas eu diria que a primeira coisa a refutar, como diz BIDI, é, já, si mesmo.
Enquanto você está identificado a esse corpo, confinado nesse corpo, e identificado aos seus pensamentos,

isso arrisca não mudar.
O problema do ser humano – e vocês o veem, através de inumeráveis diligências espirituais nesse mundo – é

que muitos, muitos seres humanos quiseram tomar a Luz e continuar na personalidade.
É o que dizia Sri Aurobindo, quando ele foi São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos», porque

os chamados são aqueles que sentiram essa Luz chegar.
O Supramental é para todo o mundo: ele não pertence a ninguém.

E há, ainda, nesse processo (que é geral, oferecido a toda a Terra, por circunstâncias astronômicas, por
circunstâncias extremamente precisas), ainda, seres que são persuadidos de serem os depositários dele.

Vejam vocês o nível do ego sobre a Terra.
Em quanto mais o nível da Vibração subir, mais os egos vão explodir.

Portanto, comece por refutar-se a si mesmo.
A refutação não conduz a ignorar.

Imagine uma mãe de família que tem um filho, que tem a responsabilidade de um filho, o que é que acontece a
ele se ela fica ao nível do ego e refuta seu filho, o que é que vai acontecer?

A refutação não é destinada a abandonar o que quer que seja, mas a mudar de nível, de ponto de vista.
Continuar a fazer (ocupar-se de um filho, ocupar-se do que a vida dá a vocês), mas estar consciente de que

vocês não são isso.
E eu creio que BIDI disse-lhes: atenção para que o ego não se aproprie dessas palavras para delas fazer algo

que vá ao oposto do que é o objetivo.
Porque o ego, muito rapidamente, fez recuperar a Luz (ou para recuperar o que quer que seja), para organizá-la

ao modo dele, ao molho dele.
***

Questão: como se faz para refutar o corpo, a personalidade?

Já, você começa mal quando diz: «como eu faço para refutar meu corpo».
BIDI insistiu nisso.

Não é algo que vem de um dia para o outro, é claro.
É uma prática mental, que visa fazer interromper o mental.

Refutar o corpo é muito simples.
É dizer: «eu não sou esse corpo».

Enquanto você estiver identificado ao seu corpo, você está no ego ou em uma pessoa, e em uma
personalidade.

O corpo é um Templo.
Ele serviu para instalar o corpo de Estado de Ser e a Luz.

Mas, depois, para que a consciência esteja nesse corpo, é preciso, efetivamente, que o medo de perder esse
corpo, o medo de sair desse corpo desapareça.

Há dois movimentos, isso foi explicado: a descida da Luz e a subida da Luz,
Não há técnica.

Por mais que você bata em seu corpo, dizendo que ele não existe, ele vai fazê-lo sofrer, de qualquer forma.
Mas quem sofre, como diria BIDI?

Tudo o que ele lhes diz é destinado – ele o disse – a provocar um aquecimento porque, é claro, o mental vai
opor-se, vai estar em cólera, ele vai dizer-se: «mas como se faz?».



Quando vocês tiverem compreendido que nada há a fazer, ele soltará.
Mas é muito bom sinal que isso aconteça assim.

De qualquer modo, esse corpo, soltamo-lo, todos, assim que se morre, não é?
Quer se queira ou não.

De fato, poder-se-ia dizer, num plano filosófico, místico: vocês devem conscientizar-se, agora e já, de que
esse veículo (que é um Templo, porque ele acolheu a Luz), mas ele é, também, falível, ele desaparecerá.

Você é pó e você retornará ao pó.
Vocês devem gravar isso nesse corpo.

Ora, vocês não são pó, não é?
O que retorna ao pó é o corpo, que foi emprestado da Terra, que se construiu com os materiais da Terra.

***
Questão: eu senti uma Vibração que subiu desde o pé esquerdo, para chegar ao polegar esquerdo.

Trata-se da manifestação de meu Duplo?

Vou responder-lhe que, nos tempos atuais, querer explicar o que você vive não tem importância alguma
porque, explicar o que você vive, nutre seu mental.

Você deveria, antes, nutrir-se da experiência que é vivida porque, é claro, nós lhes demos certo número de
elementos, em relação às Portas, em relação às Estrelas, em relação aos circuitos da Vibração ou do

Supramental.
Mas, quando você está em uma experiência, qualquer que seja, com cristais, com um parceiro, se você passa

seu tempo a analisar o que acontece ou a vê-lo, você sai da experiência.
É preciso, antes, sobretudo agora, entrar, em Consciência, no processo que se vive, e não colocar-se como

aquele que vai observar o que se desenrola porque, se você o observa, isso quer dizer o que?
Isso é muito bom para Realizar o Si, mas é muito ruim para não viver, plenamente, a experiência da Vibração.

Nós já explicamos isso, em relação à Onda de Vida.
Portanto, querer explicar que Tartanpion passa em tal lugar, isso vai tranquilizar seu mental, mas será que isso

vai desencadear outro?
A explicação não desemboca em nada.

Nós dissemos, no início, que havíamos dado o mínimo de elementos sobre a Onda de Vida, de maneira a não
influenciar seu mental, porque a Onda de Vida age sozinha.

Agora, nos processos que se vai chamar de induzidos (por cristais, por um parceiro, por yogas), é claro que
acontecem coisas.

Agora, se eu lhe explico porque você tem uma dor no indicador fazendo tal coisa, o que isso vai mudar no que
você vive?

Vocês não estão mais no tempo das explicações.
Vocês estão no tempo da vivência.

Vocês devem pôr isso, cada vez mais, na cabeça e no Coração.
É o mental que quer saber porque, ele também, quer ser nutrido, ele quer participar da festa, mas ele não pode

dela participar.
Vocês sabem muito bem que, ao nível do corpo, existe um simbolismo, vocês sabem muito bem que existem

chacras, nadhis, meridianos, circuitos.
Por mais que vocês os conheçam – a descrição perfeita e total – e tenham um conhecimento acadêmico dos

chacras, o que é que isso muda, se vocês não vivem os chacras?
Isso jamais mudará nada.

Similar: vocês podem falar de CRISTO, durante horas (há, mesmo, estudos para isso que se chama teologia),
o que é que isso muda, se vocês não viverem CRISTO?

Vocês caem no quê?
Em uma adoração, em uma contemplação, em uma ilusão.

Vocês gostam de uma ilusão, mas não estão na vivência, ora, nada substitui a vivência.
Vivam o que vocês têm a viver.

Depois, isso para nada serve, não é mais tempo de distrair-se com esse gênero de coisas.
Cada vez mais (e MARIA disse-lhes), a intensidade Vibratória do Manto Azul da Graça, do Supramental,

Partículas Adamantinas, do Espírito Santo, Radiações do Ultravioleta os farão interromper, totalmente, porque o
ego vai interromper.

Aqueles que estiverem prontos irão se estabelecer, muito naturalmente, no corpo de Estado de Ser ou irão
transmutar esse corpo físico.

Os outros, o que eles vão fazer?
Eles vão prender-se a um mental.

Agora, aqueles que não têm noção alguma disso, eles não saberão, mesmo, o que está acontecendo.
***

Questão: como passar da observação – do fato de ser observador de manifestações da Luz em nós –
ao fato de viver essa Luz?

Parando de observar, não há outra solução.
Quando vocês se surpreendem observando, é que observam uma Vibração, em especial, para a Onda de

Vida.
Portanto, vocês observam.

Se vocês observam, a Onda de Vida não pode terminar e atualizar o que há a fazer.
É preciso parar de observar.

Não sei, joguem cartas enquanto a Onda de Vida sobe, vão ao restaurante.
É muito simples não observar.

Será que você observa seus pés, onde eles são colocados, quando você anda?
É o mesmo princípio.

Será que você observa sua respiração?



Um processo que surge não é automático, concorda?
A respiração faz-se automaticamente.

Sei lá, vá à natureza, mas não se ocupe do que acontece nesse corpo: isso acontece, independentemente de
você.

A partir do instante em que sua atenção não é portada, ou seja, que você não observa, o processo desenrolar-
se-á, ele não tem necessidade de você.

Será que seu sangue tem necessidade de você para circular?
Será que seus pés têm necessidade de você para andar?

É como se você andasse na rua e estivesse com sua atenção portada nos pés e em sua marcha, e você não
vivesse o que havia ao redor, enquanto você saiu ao passeio para olhar a paisagem.

É o mesmo princípio para a Onda de Vida.
Nós dissemos que, para as Estrelas, para as Portas (nós demos, sobretudo UM AMIGO, yogas, práticas), era

necessário portar a atenção, portar a consciência, para conscientizar-se, atualizar e pôr no serviço.
Mas no sentido da subida, é absolutamente contrário: nós não lidamos com as mesmas Vibrações, as mesmas

qualidades Vibratórias e a mesma consciência.
Eu creio que o Arcanjo ANAEL vem após mim, para falar-lhes, justamente, da Onda de Vida e da Vibração.

Ele lhes dará, eu penso, elementos um pouco mais importantes do que eu disse.
***

Questão: quando se começa a sentir-se observador, partir a outros lugares, em consciência, pode
levar a superar a consciência do observador?

Mas faça coisas muito mais simples!
Por que você se serve de sua própria consciência para partir?

Eu disse, vá ao cinema, passeie na natureza, faça coisas muito mais simples porque, se você desvia sua
consciência no fato de querer partir, é, ainda, uma vontade, é, ainda, uma ação.

Se você anda, você observa a natureza.
O que se faz com a energia que sobe, far-se-á sozinho.

Não há necessidade de buscar meio-dia a quatorze horas.
***

Questão: refutar o observador quando isso se apresenta, é útil?
Nem útil, nem necessário fazer outra coisa.

Nos exemplos que ele lhes deu, seria, como ele explicou: sair do teatro.
Façam outra coisa, não posso dizer melhor.

A Onda de Vida não tem necessidade de vocês.
***

Questão: nada fazer corresponde, também, a isso?

Parece-me que são coisas que BIDI repetiu-lhes milhares de vezes, não?
E vocês perguntam, ainda, se é preciso fazer algo.

Quem é que pergunta, sem parar, o que é preciso fazer, enquanto se lhes diz: nada é preciso fazer?
***

Questão: o que você entende pela palavra interromper, que você empregou há pouco?

O momento em que você conseguir não mais colocar a mínima questão, e não souber, mesmo, mais, quem
você é.

***
Questão: para acolher a Onda de vida, não é, portanto, necessário estar na meditação?

Mas certamente não!
Quem lhe disse isso?

Nós sempre dissemos que era um processo natural.
É como se você me dissesse: a respiração é um processo natural, o que é preciso que eu me ponha a respirar

para saber respirar?
***

Questão: eu Fusionei com meu Duplo Monadário, uma pessoa encarnada que eu via regularmente,
mas que não vi mais. Por que não consigo mais ali retornar?

Então, essa é uma questão a regular entre vocês dois.
As Fusões Monadárias produzem-se, qualquer que seja a distância, quaisquer que sejam os reencontros.

Isso nada tem a ver com um reencontro físico.
Ele pode produzir-se, não produzir-se.

Isso não tem qualquer espécie de importância porque, de qualquer modo, quando há uma Fusão com o Duplo
Monadário, isso não para, jamais.
É independente do físico, não é?

É claro, é agradável, como eu fazia, ir meditar ao Sol todas as manhãs, era um encontro quotidiano, mas o
encontro, você pode tê-lo onde quiser, quando quiser.

Se há uma noção de falta, com algo que está na carne, coloque-se a questão: por que há uma falta?
***

Questão: o que me impede de ir ver essa pessoa?

O que o impede?
Você fala no plano da carne ou no plano da consciência?

***
Questão: da carne.



Mas para que haja a carne, é preciso que os dois estejam a par, não?
Mas é exatamente o que nós temos dito: quando a Onda de Vida nasceu, se há medo e dúvida de um lado, não

pode haver Reencontro e Fusão Monadária, não é possível.
É preciso que os dois tenham entrado na Transparência e na superação dos medos e das dúvidas.

Sem isso, não há Reencontro possível e, ainda menos, Fusão.
Mas há reconhecimento do Duplo Monadário, se os dois reconhecem-se.

Coloque-se a questão.
O Duplo Monadário é um reconhecimento mútuo.

***
Questão: mas como saber se o outro está a par, se o sentimos unicamente em si?

Mas não é estar a par: isso acontece, independentemente de si.
Há uma junção Vibratória.

Se a junção Vibratória faz-se de um lado e não do outro, o que acontece?
Será que é verdadeiro?

Será que é falso?
Será que é uma projeção?

Os dois são, necessariamente, conectados.
Se não são conectados, coloque-se a questão do por que.

Se ele não o vive, isso quer dizer que vocês não estão conectados.
***

Questão: como saber se o outro vive isso?

Mas se ele o vivesse, ele o diria, imediatamente, a você.
Aí está porque nós não falamos do Duplo, antes: vocês vão, todos, entrar em projeções, vão sentir coisas e

acreditam que é seu Duplo.
Aí está o perigo que há com essas coisas.

Se não há reconhecimento, isso quer dizer que o Duplo Monadário não está constituído, reconstituído, é tão
simples assim.

Quer seja verdadeiro ou falso, nada muda.
O Reencontro do Duplo é um Reencontro Místico.

Se o Reencontro Místico desce de plano, não pode haver um dos dois que está na ignorância, é impossível.
E lembrem-se de que nós dissemos, uns e outros: o Duplo Monadário, em noventa por cento dos casos, não

está nem encarnado, nem presente sobre a Terra ao mesmo tempo que vocês.
É, frequentemente, o CRISTO, ou um Ser espiritual ou, então, seu Duplo Monadário, mas que espera em outro

lugar.
Portanto, desconfie, nesse nível, das projeções.

O reconhecimento do que são chamadas almas gêmeas são reconhecimentos cármicos, isso nada tem a ver
com o Duplo Monadário.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Então, eu lhes agradeço, eu rendo Graças por todas essas questões.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve e fiquem bem.

************
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Bem, queridos amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los. Eu lhes transmito todas as minhas
Bênçãos e os escuto.

***

Pergunta: o que significa substituir o tempo pelo espaço?
Como eu já disse, há alguns anos, vocês estão em um Espaço que estava confinado, e que foi curvado, se
quiserem, pelas Embarcações dos rapazes malvados (como eu os chamei). E, de alguma forma, por forças

eletromagnéticas consideráveis, fechado neste Sistema Solar sobre si mesmo.

Quando o Espaço se curva cada vez mais, aparece algo que chamamos de tempo. Isso é dificilmente
compreensível pela consciência humana encarnada.

Todavia, todos vocês conhecem (nos seus alinhamentos, nos estados particulares de meditação, ou
de Samadhi, ou na Morada da Paz Suprema), momentos em que, ao mesmo tempo, vocês têm a impressão

de que o tempo está suspenso: é o Instante Presente. Mas, além disso, é o acesso ao Espaço, ainda que não
exista (como posso dizer?) a viagem, propriamente dita, mesmo não existindo transferência da consciência.

Para citar a minha própria experiência, na minha última encarnação, de manhã, eu meditava diante do Sol e eu
encontrei o Espírito Solar. E, nesse estado, eu não sabia mais se eu estava no meu corpo ou se eu tinha me
tornado o Sol: o tempo não existia mais, eu era o Espaço. Eis certamente o que isso quer dizer, para aqueles

que entenderam essa frase.

Isso tem uma realidade física, mas eu penso que isso foi também empregado no sentido de uma Realidade
(como dizem) espiritual, ou do Espírito.

Vocês sabem que estão em uma consciência confinada em um corpo, e que, às vezes, vocês vivem
experiências (de Comunhão, etc.) que podem levá-los a não mais estarem localizados no corpo: a consciência
está em outro lugar, aliás, ela não sabe mais onde ela está. Nesses momentos, o Espaço substituiu o tempo,

mesmo se o Espaço não lhes for perceptível, nesses estados diferentes, para muitos entre vocês, por
enquanto.

Alguns de vocês aproveitam esse estado para ir a outras Dimensões, ou para Fusionar com a Luz, ou com o
Duplo, ou com o Sol. Mas, contudo, é isto que isso significa.

***
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Pergunta: do seu ponto de vista, o que significa "ficar tranquilo"?
Ficar tranquilo é fazer qualquer coisa, seja ela qual for (varrer o banheiro, lavar a cozinha, a louça), estando

consciente do que você É. Não deixar o pensamento divagar sobre outra coisa senão no que você faz. Fazer
conscientemente a coisa, mas ao mesmo tempo, não ser o que faz a coisa.

Na maioria das vezes, olhem, por exemplo, vocês estão fazendo alguma coisa, aqui, nos períodos em que
vocês trabalham, e depois, vocês se põem a falar com alguém: vocês estão envolvidos na discussão

(qualquer que seja a discussão), mas vocês Estão ainda na Luz? Não, isso quer dizer que vocês não estão
tranquilos.

É nesse sentido que é necessário entender o “tranquilo”. Então, claro, há alguns entre vocês, que a Luz vai
solicitar, por sua ação, a permanecer fixo. Há quem permanece por horas sem se mover, outros que podem
estar hiperativos, mas isso não faz nenhuma diferença, porque vocês têm de viver o que é bom para vocês,

em relação ao que a Luz faz em sua Obra.

Mas, lembrem-se: vocês não podem fazer, e deixar fazer a Luz.

Por exemplo, BIDI, lhes disse para fazer alguma coisa permanecendo tranquilo, isso é perfeitamente possível.
Ali também, ele emprega a expressão de “ponto de vista”. Você pode muito bem estar cuidando de sua
cozinha, estar completamente disposto a cuidar da cozinha, e estar Alinhado. Tudo depende de onde você

colocar a sua consciência.

Em uma discussão, vocês vão falar da chuva ou do bom tempo, vocês vão estar na discussão. Mas, ali,
naquele momento, você está conectado, você está Alinhado, você está na Alegria, você está no Si,

no Samadhi ou no Absoluto? A diferença está aí.

Vocês todos sabem que, quando vocês fazem alguma coisa, vocês esquecem as outras coisas, não é? Por
que, ou vocês podem fazer uma coisa de cada vez, ou vocês estão presos a uma obrigação, seja qual for.

Bem, quando vocês estão no Absoluto, vocês podem conduzir, e colocar toda a sua atenção na condução, e
estar, ainda, no Si ou no Absoluto.

Esse manter o Si, o que quer que aconteça, seja qual for a discussão que vocês tiverem, é não deixar a
possibilidade ao eu de tomar a frente, ou seja, de jogar os jogos da “parlotte” [de falar], de troca mesmo de

coisas muito interessantes (sobre o clima, sobre o tempo, ou sobre o que vocês quiserem).

Há seres que, cada vez mais, se sentem observador ou espectador do que eles estão fazendo. Isso não
impede de fazer, mas, você, você permanece tranquilo. Isto quer dizer que naquele momento, há, realmente,

uma conscientização, de que vocês não são esse corpo, nem esses pensamentos, nem o que age.

Então, é claro, aquele que vive isso, vai dizer: “é verdade”, “é possível”. E eu lhes asseguro que é a estrita
Verdade.

Na minha vida, eu podia estar à mesa, eu podia fazer uma conferência, falar sobre não importa o que, e
mesmo nas danças que eu realizava, o único, o verdadeiro pensamento que estava ali, era a Luz e o Divino.

Se vocês chegarem a realizar isso, vocês estão Liberados.

Quem é capaz de fazer isso durante todo o dia? Reflitam sobre isso. Pois é fácil, com os Alinhamentos, com
tudo o que vocês têm feito como Ancoradores.

Semeadores da Luz, vocês têm vivido as Vibrações, vocês têm vivido o Si. Mas olhem a vida de vocês, vocês
próprios dizem, quando vocês têm de fazer qualquer coisa na vida ordinária, vocês saem do Si, por quê?

Hoje, está cada vez mais fácil de manter o Si, ou o Absoluto, continuando a fazer não importa o que seja. E de
fazê-lo, mais, muito bem, porque não é você que o faz, efetivamente, como lhes disse BIDI, é o saco de

comida, os pensamentos, que fazem isso. E eles fazem porque eles devem fazê-lo, porque a vida lhes pede.
E vocês, vocês são o observador. Quando vocês chegarem a isso, vocês estão nas primícias da

bilocalização.

E há cada vez mais Irmãos e Irmãs que são capazes, agora, de manter essa Consciência do Si ou do
Absoluto, deixando o corpo fazer o que há para fazer: comer, dormir, lavar o chão, dirigir o carro. E eles têm

acidentes? Tem alguma coisa acontecendo? Não. Mas isso, vocês não podem conceber, tanto que vocês não
vivem isso.

Este é o sentido bem específico do que significa ficar tranquilo: é silenciar o mental. É conceder, talvez, a um
pensamento, o direito de se manifestar (como conduzir um veículo, que requer uma certa atenção) e, ao

mesmo tempo, manter o Si e o Absoluto.

Enquanto vocês estiverem no eu, enquanto vocês oscilarem entre o Si e o eu, vocês não podem se aproximar
do Samadhi supremo, do Maha Samadhi, e do que é chamado de Última Presença, que permite transcender

(se pudermos dizer) essa Presença para viver e ser Absoluto.

A diferença é esta: há aquele entre os seus Irmãos e as Irmãs que é capaz, seja o que for que ele faça,
mesmo se ele se colocar na raiva, de manter o que ele É, e não o personagem que atua, estando totalmente e

inteiramente consciente. Nesse momento, o que acontece?



É muito simples: se vocês permanecerem tranquilos, no que quer que vocês façam, se a Onda da Vida tiver
nascido, ela está ali, ela não vai parar porque vocês fazem outra coisa. Ela é independente de vocês. O

Supramental é independente de vocês. Vocês estão na Transparência. Vocês estão na Espontaneidade. E
vocês estão, é claro, na Humildade e na Simplicidade, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês

digam.

E, claro, os campos áuricos que os animam, a Consciência que está ao redor de vocês, nada tem a ver com
aquela que oscila entre o eu e o Si, que passa da tagarelice ao Alinhamento. É isso que é necessário

perceber.

Vocês devem ser capazes de fazer qualquer atividade da sua vida e manter essa Consciência. É cada vez
mais fácil. Se vocês não forem capazes de fazer isso, significa que alguma parte de vocês foge do Si.

Isto quer dizer que, agora, depois de algum tempo, depois do nascimento da Onda da Vida, se vocês
observarem que vocês passam de um estado a outro, significa que nos Alinhamentos (ou quando vocês

decidirem se alinhar, ou fazer algum exercício), vocês vivem o Si, e que depois, vocês recaem nas coisas
mais ordinárias, mas sem guardar aquele estado, o que quer dizer que vocês passam o seu tempo fazendo

um ioiô, que vocês não são capazes de manter uma Consciência Unificada.

A Consciência Unificada, não é para ficar em um canto, e se colocar em meditação por toda a vida, mesmo se
alguns seres foram obrigados, pela sua encarnação, de fazê-lo, como MA ANANDA MOYI, por exemplo

(sobretudo para muitas mulheres).

Eu não critico as mulheres, não é isso, mas a polaridade feminina está mais apta a receber do que a emitir. A
mulher é um vaso, um receptor. O homem é um emissor.

Vocês devem reunir o Andrógino, isso significa que vocês devem ser capazes de fazer qualquer coisa, e
mesmo falar da chuva e do bom tempo, mantendo a Consciência Unificada.

E pouco a pouco, isso vai se tornar natural, para aquele que realiza essa Transfiguração, essa
Transubstanciação para o Absoluto, e que é o Absoluto mantendo o corpo. É um estado permanente,

totalmente permanente.

Eis o que isso quer dizer, “nada fazer e ficar tranquilo”. É nada fazer em si, é claro, uma vez que vocês
devem manter o que vocês têm que fazer, o que a Vida e a Luz lhes pedem para fazer.

Há a quem a Luz não pede para fazer mais nada: eles nem trabalham mais, eles não têm mais atividades.
E outros, a quem a Luz vai pedir para trabalhar muito mais.

Mas o que quer que a Luz lhes peça, o que quer que a Vida lhes peça, se vocês forem capazes de manter a
Unidade da sua Consciência, Unificada ou Absoluta, além da consciência, coloque-se a boa questão: por que

vocês oscilam assim?

Isso vai se tornar cada vez mais claro, porque vocês vão começar a vivê-lo. Vocês têm, por exemplo,
momentos, uns e outros, onde, de um golpe: “o que acontece?”, “onde estou?”, “o que eu faço?”, “o

que faço ali?”. Como se vocês perdessem as suas referências espaço-temporais.

É já um muito bom sinal, porque isso quer dizer que vocês estão dispostos a serem capazes de começar a
fazer alguma coisa, de fazê-lo, e ao mesmo tempo, de ter essa interrogação. Quando vocês chegarem a isso,

vocês estão nas primícias do estabelecimento permanente do Si, e depois, talvez, do Absoluto.

Mas se vocês constatarem que quando alguém lhes dirige a palavra, quando vocês têm uma contrariedade,
quando vocês têm uma dor, vocês saem do Si, ou vocês saem do Absoluto, há um problema.

Agora, aquele que vive o Absoluto, ele viaja livremente de um ao outro, mesmo quando ele faz o papel de um
personagem, ou fica a falar de outras coisas, ele mantém a Vibração do Si, ou então, o estado que foi

denominado não-consciência. Ou seja, um estado em que a Consciência não está mais localizada, em uma
pessoa, em uma identidade, em uma interação com outra pessoa. Ali, vocês estão Liberados, não antes.

A Liberação não é deixar esse corpo, necessariamente, para ir no Estado de Ser e viajar nas Dimensões
(isso, é a Realização). É a Conscientização do Samadhi, é a Consciência que está em Vibração extrema, e

que libera o Corpo de Estado de Ser no Sol (ou que é sintetizado de novo aqui, ao seu lado, em vocês).

Agora, ao seu lado, há o Canal Mariano que lhes dá a Consciência (para aqueles que o têm ativado) das
Presenças que estão ao lado de vocês. O que é um grande passo, uma vez que essas Presenças se

manifestam não quando vocês meditam, mas vocês podem estar prestes a falar com alguém e, de repente,
sentir essa Presença, como disse SRI AUROBINDO, com a modificação do Som (ver a intervenção de SRI

AUROBINDO de 21 de maio de 2012) (1).

Tudo isso é extremamente importante, pois o Som é um marcador também: imaginem que vocês estão
em Samadhi, vocês escutam um Som muito específico, que é quase o Som do Absoluto, que é o Coro dos

Anjos, um pouco antes. Nesse momento, alguém vem lhes falar, o Som se vai: vocês não foram
suficientemente vigilantes, não para combater seja o que for, mas porque o elemento perturbador (quer seja o

marido, a mulher, um amigo, um inimigo) não tem nenhuma importância: não é ele que precisa ver, é você.

Por que, se ali, naquele momento, a sua Vibração cair e o Som dos ouvidos diminuir, vocês perdem o contato



com o Cordão Celeste, com o Antakarana, vocês saem do Si, vocês saem do Samadhi: por qual razão?

Acabou o tempo de acreditar que vocês podiam apenas estar, ou no Samadhi, ou nas ações da vida corrente.
É o ego que acredita nisso.

***

Pergunta: eu vivo vertigens quase permanentes, quer eu esteja imóvel ou não, o que acontece?
Cada vez mais Irmãos e Irmãs vivem os processos Ascensionais, neste momento, sofrer de vertigens, é

normal.

Essas não são as vertigens ligadas a mudanças de posição (é claro, é necessário eliminar os problemas
médicos, hem, eu já disse isso). Mas para as pessoas que sentem as Coroas Radiantes, que despertaram

a Kundalini, ou a Onda da Vida, que têm uma das Coroas ativa, isso tudo é bastante lógico.

Vocês têm a impressão de vertigem, que está ligada à deslocalização da consciência. E também (como isso
se chama?) as oscilações da Terra, que vão se tornar cada vez mais importantes, à medida dos próximos dias
e semanas, como disse ANAEL e MARIA (ver as intervenções de ANAEL de 19 de maio e de MARIA de 22

de maio) (2).

Lembrem-se, no ano passado, eu disse que os Tempos estavam consumados. Agora, vocês não estão mais
nos preparativos, vocês estão na concretização da Ascensão: é o que vocês estão vivendo, ou não vivendo.

***

Pergunta: é necessário ter a percepção do Canal Mariano para poder viver o Absoluto?
Você não pode viver o Absoluto: você É Absoluto. A Onda da Vida (como foi explicado por MARIA, e depois
por outros intervenientes), a ativação do Canal Mariano (dado por GEMMA GALGANI, por SRI AUROBINDO

por MA ANANDA MOYI), é um elemento favorecedor.

Por que tudo o que os coloca em contato com outra coisa que não a sua pequena pessoa ou outras pequenas
pessoas, Irmãos e Irmãs encarnados, mas com outras Dimensões (quer seja o Duplo, o seu, quer seja o
Duplo Etéreo, quer seja o Corpo de Estado de Ser, quer seja MARIA, MIGUEL, um Ser espiritual ou um

contato espiritual, seja ele qual for), ajuda a estabilizar a sua Consciência, no Si ou no Absoluto.

Mas não é porque o Canal Mariano está aí que você É Absoluto. Como disse BIDI, o Absoluto não se refere a
todo mundo: muito poucos seres são capazes de Abandonar o Si, e é a sua Liberdade.

Nem todos vocês estão no mesmo nível de necessidade, de sede de experiências, de sede de Dimensão, de
sede de Luz.

Eu creio, aliás, que BIDI insistiu nisso, sobre essa noção de Absoluto: ele lhes apresentou algo. E ele lhes
disse, eu creio, muitas vezes, que isso não pode ser um objetivo, porque você É Absoluto.

Portanto, não coloque (como se diz) o martelo na cabeça. Se você não viver o Absoluto, isso quer dizer o
quê? Que você está no Si ou no eu, e daí?

Lembrem-se: é necessário Abandonar o Si para Ser Absoluto. Vocês estão prontos para perder tudo? Vocês
estão prontos para serem totalmente Transparentes, para desaparecer, na totalidade, como pessoa? A prova
de que não: é quando vocês discutem com alguém, vocês são bem uma pessoa, vocês perdem a Unidade.

Portanto, a pessoa está ainda muito presente. A diferença, ela se vê nesse nível.

Então, é claro, quando vocês vivem esse estado (que não é um estado), quando vocês estão estabilizados no
Absoluto, em uma forma, vocês estão em permanente Consciência. Mesmo à noite, você não dorme mais.

Você não tem mais necessidade de dormir, absolutamente, como está escrito nos textos antigos, como
muitos Místicos mostraram: eles não dormem mais, ou então, eles dormem uma hora, duas horas, três horas

por noite.

E, ao contrário, há outros seres que querem dormir, talvez, quinze horas por dia, porque é o trabalho de
transmutação e de metabolização de estabelecimento do Si. Isso quer dizer que esses seres não têm o Si

estabilizado: eles viveram experiências no Si, que é um encorajamento, mas eles não estão estabilizados no
Si.

Toda a diferença está aí: aquele que está estabilizado no Si, já vê se modificarem muitas coisas,
independentemente da Consciência Vibral: a Onda da Vida nasceu, ela subiu, ela se virou, ela sofreu alquimia,
a Lemniscata Sagrada está em movimento, todas as Coroas estão ativas, todos os chacras são percebidos, a

pessoa se deslocaliza à vontade. No seu corpo físico, ela está ali, mas ela pode estar no seu Corpo de
Estado de Ser, não importa onde sobre a Terra, hoje, e intervir não importa onde no seu Corpo de Estado de

Ser e ter plena consciência.

É tudo isso que está prestes a chegar para vocês, agora. Portanto, se isso não chegar, coloque-se a questão:



o que, em você, está ligado à pessoa que você é, a esse corpo, à sua vida?

BIDI lhes falou sobre isso muitas vezes, há anos que as Estrelas lhes falam sobre isso, de diferentes
maneiras: enquanto a alma estiver voltada para a matéria, para a necessidade de materialidade, para a

necessidade de experiências, é necessário fazer uma escolha. Vocês são uma pessoa, ou vocês não são
mais uma pessoa. Mas vocês não podem ser os dois.

Então, enquanto você acreditar ser esse corpo, essa pessoa, viva a sua vida: não há mais tempo, agora, de
mudar as coisas.

Vocês chegam nestes tempos, como lhes disse BIDI (e eu, tinha lhes dito: está Consumado), e agora, está
terminado.

Vocês sabem que há prazos astronômicos extremamente precisos. Tudo o que eu tinha dito, há cinco anos,
seis anos, referente aos vulcões, referente aos movimentos sísmicos, referente ao céu, estão presentes.

Então, é claro, haverá sempre seres que estão ligados à pessoa, que vão continuar a viver a sua pessoa: eles
não estão prontos. Mas nós sabíamos disso desde o começo.

Por que vocês querem que toda a Terra vá ao mesmo lugar? Por que vocês querem ter todos o mesmo Vir a
Ser, ou o mesmo estado de Ser? Onde está a Liberdade, ali, nisso?

O Si não é uma recompensa, o Absoluto tampouco: é o resultado de uma Consciência. Se sua consciência
estiver na pessoa, fique na pessoa. Você não pode pretender, agora, Ser Luz e ser uma pessoa, isso não é

mais possível.

Vocês vão constatar, cada vez mais, os descartes. Vocês serão obrigados a jogar o grande descarte. Vocês
vão se sentir divididos, atormentados, entre os apegos que permanecem, os medos que permanecem, e o Si

ou o Absoluto. Isso faz parte do que se vive sobre a Terra, atualmente.

Mas não digo isso, mais uma vez, por qualquer culpabilidade, simplesmente, vocês estão ali onde vocês
estão, e vocês estão no lugar correto. Vocês não podem pretender o Absoluto, e conservar o Si. Vocês não

podem pretender estar estabilizado no Si e na Unidade, e manter a Dualidade.

Quando vocês falam das coisas, sem consciência, das coisas mais ridículas da vida, investindo a sua
consciência, como você quer viver a Unidade?

Então, é claro, você vai responder: “mas ainda estamos encarnados”. Mas eu respondo: felizmente, você
ainda está encarnado. Pois é necessário completar, agora, essa Transfiguração, essa Ressurreição, de
acordo com o que está previsto para vocês. Mas não há nada como obstáculo, exceto vocês mesmos.

Lembrem-se: os karmas coletivos, o inconsciente coletivo, o astral coletivo, foram dissolvidos. Os envelopes
isolantes foram dissolvidos. O Canal do Éter está constituído, o Canal Mariano está constituído, mesmo se

você não perceberem isso (isso depende unicamente da sua consciência).

A sua consciência está ali ou ela está: na pessoa, disposta a viver a sua vida ordinária e as suas pequenas
experiências de Alinhamento. Ou então, ela está no Si. Ou então, você É Absoluto.

Nada há para julgar, nada há para considerar com um olhar crítico. E sempre dissemos que será feito, muito
exatamente, segundo a sua Vibração: vocês vivem isso agora. E vocês vão ver cada vez mais claramente.

Tudo o que nós lhes dissemos, antes das Núpcias Celestes, durante as Núpcias Celestes, todas essas
informações que nós lhes demos (sobre os Novos Corpos, sobre a ativação de algumas potencialidades
novas), não era para manter uma pessoa apresentando as novas Vibrações, assim, e continuar a sua vida

normalmente. Se vocês interpretaram assim, nós ficamos desolados.

Vocês vão ver cada vez mais claramente, seja qual for o lugar em que vocês estiverem, no nível da sua
consciência ou da não-consciência, o que depende da pessoa, da personalidade, o que depende do Si, e o

que depende do Absoluto.

Mesmo se vocês estiverem no eu, vocês vão ver cada vez mais claramente, isso vai explodir na cara, mas é
normal. Se a consciência, entre aspas, não tomar consciência disso, de que isso serve?

Em resumo: não é mais tempo de se divertir. Se você quiser continuar falando sobre a chuva e o tempo bom,
continue a falar da chuva e do tempo bom. Mas há duas maneiras de falar da chuva e do tempo bom: estando

na consciência da chuva e do tempo bom, ou estando na Consciência Unitária, ou sendo Absoluto.

***

Pergunta: sabendo que eu optei pelo Absoluto, como superar um problema de saúde para ser
Livre?

Enquanto você considerar que uma doença, seja ela qual for, especialmente hoje, é um obstáculo à sua
Liberdade, o que isso significa? Isso significa que você está trancado na sua própria pessoa.



Mas não há opção pelo Absoluto, como é que você pode optar pelo Absoluto? Você faz a escolha entre o Si e
o eu, e isso é a Vibração que decide. Mas o Absoluto não pode ser uma escolha, uma vez que, para exercer

uma escolha, é necessário que você esteja no Si ou no eu, mas o Absoluto apenas pode ser se,
precisamente, não houver mais Si e mais eu.

Você vê um pouco: é paradoxal. Eu compreendo perfeitamente, que com tudo o que lhes disse BIDI e que
nós lhes dissemos, você pode às vezes achar difícil, porque você ainda está em um processo mental da

pessoa, você não está suficientemente capaz de soltar. Talvez você esteja Abandonado à Luz, porque você
experimentou as Coroas. Mas Abandonar o Si e o eu, na totalidade, é realmente diferente.

Entregar-se à Luz é deixar a Luz agir. Isso não é querer ser desembaraçado seja do que for, sem isso, isso
prova que você não compreendeu nada.

Acreditar que pode existir um obstáculo (seja ele qual for, nas suas circunstâncias de vida no momento atual,
nas circunstâncias deste corpo) que representa um obstáculo seja ao que for, prova simplesmente que você

se coloca no nível da pessoa.

No entanto, há alguns anos, nós temos falado dos impulsos da alma para realizar mudanças (profissionais,
pessoais, de atividades, etc., etc.), era, como vocês dizem: foi a preparação das Núpcias Celestes, foram as

Etapas.

E, depois de um ano, nós lhes dissemos, então, que as coisas estavam consumadas, e que vocês
aguardassem a boa vontade da Terra. Mas a Terra lhes mostra todos os dias que ela decidiu, agora, viver a

sua Ascensão.

Então, vamos tomar uma dor: você tem uma dor que toma a cabeça, porque ela é terrível. Mas se você estiver
no Si, e no Absoluto, nenhuma dor pode alterar o que você É. Você vive a dor, mas a dor não pode alterá-lo.

Enquanto alguma coisa alterá-lo, na sua vida, é porque você está na pessoa.

Quando a Onda da Vida subir, quando a Onda da Vida subiu, quando ela se desenvolve, quando
a Lemniscata está em movimento, os seres que vivem isso, vivem a Liberação, eles são Liberados, seja o

que for que se torne o corpo, seja o que for que se torne a vida: eles não são mais esta vida, e, contudo, eles
a vivem.

Isso que você exprime, e que muitos entre vocês podem exprimir, neste momento, é a vontade, são as
resistências: “eu quero fazer isso”, “eu quero”, “eu fiz a escolha”, “eu quero isso”. Mas vocês nada

têm que querer.

Quem quer é sempre a pessoa, não? O Absoluto não quer nada, já que ele É. O Si não quer nada, já que ele
contempla si mesmo na Luz.

É talvez tempo de assimilar esses conceitos. Caso contrário, isso quer dizer o quê? Vocês vão ser obrigados
a compreender (intelectualmente, Vibratoriamente) que o que vocês almejam não é senão um desejo, não é

senão uma necessidade de uma criança mimada, que quer a sua chupeta, mas que não vai, sobretudo, mudar.

Aí, sequer é mais questão de mudança: é questão de desaparecer. Tudo o que existe hoje, de maneira geral
(eu disse na minha vida, eu disse há muitos anos, eu repito), tem uma razão de ser.

De qual lado você se coloca? Se você estiver na pessoa, você diz: é catastrófico, eu sofro, eu vou morrer.
Se você estiver no Si, e ainda mais, no Absoluto, que importância isso tem?

Seja lógico, também, como lhes diz BIDI, de uma lógica incomparável. Vocês não podem exprimir um desejo
de ‘vontade de bem’ neste mundo (isto é, projetar um mundo melhor, uma idade de ouro sobre esta Terra e
nesta Dimensão). Nesse momento, faça essa escolha, é a sua Liberdade, mas não fale de Si, não fale de
Absoluto. Não reivindique qualquer coisa que seja incompatível com o que você pensa, com o que você

acredita.

Vocês não estão mais nas escolhas Vibratórias, vocês estão na atualização do que vocês realizaram. 

Então, é claro, haverá sempre Irmãos e Irmãs que, no último momento, vão se encontrar sendo Absoluto, sem
nunca terem ouvido falar seja do que for. Isso foi dito para a Onda da Vida. Mas para a maioria de vocês, que
vivem, que Vibram uma das Coroas, dizer isso não tem sentido, exceto para aumentar o apego à sua pessoa,

à sua vida.

Quando eu lhes disse, há anos, da grelha planetária, de maneira humorística, não era uma história no ar. Como
vocês vão fazer quando vocês tiverem desaparecido? O que desaparece? A pessoa.

Se vocês, se o seu ponto de vista estiver na pessoa, o que é que vocês se tornam? Eu tinha explicado, já, em
2007, 2008, agora vocês estão nisso.

Então, é claro, quanto mais vocês vão avançarem, mais, em vocês, as duas humanidades vão existir também.
Não é uma separação de Irmãos e Irmãs, mas é uma separação em vocês. Onde você se coloca?

É necessário ser capaz de estar na Alegria, na Vida, de conduzir a sua vida, o que a vida lhes pede para
conduzir, e estar pronto para deixar tudo de um dia para o outro. Não para abandonar alguma coisa, mas para

Ser o que vocês São.



Pergunta: falamos sobre a 5ª Dimensão. Agora estamos falando do Absoluto. O que aconteceu entre
os dois? Como se situa a 5ª Dimensão em relação ao Absoluto?

Isso não acontece, como foi explicado dezenas de vezes. O Si, como lhes disse BIDI, é uma das camadas da
cebola: vocês construíram o Si. O que você queria que acontecesse, já que o Absoluto sempre esteve aí?

Mas imagine que a anos atrás, antes do despertar do Si, antes da realização do Si, antes das Coroas
Radiantes, antes do Ancoramento da Luz e de Semear a Luz, de repente, eu chegasse, eu mesmo, lhes

dizendo: esqueçam tudo, a encarnação não existe mais, a reencarnação não existe mais, não há mais
karma, não há nada, há somente o Absoluto. O que você teria feito?

Todos vocês teriam partido, pessoa alguma escutaria, ninguém teria trabalhado para Ancorar a Luz. Então, nada
acontece.

Vocês têm sempre as suas linhagens estelares, vocês têm sempre as suas raças intraterrestres e
extraterrestres, vocês têm sempre uma Dimensão de origem. Mas alguns devem acordar nesse corpo, o

Absoluto.

O Absoluto compreende todas as Dimensões: por que você quer localizá-lo em alguma parte? 

Nós sempre dissemos que além da 3ª Dimensão (isto é, além dos Mundos de carbono dissociados), há uma
Liberdade de consciência total: vocês passam de Dimensão a Dimensão, de um corpo a outro corpo, até os

limites do antropomorfismo. Isso não mudou.

Para ir para a FONTE, e além da FONTE, há o Absoluto, é o que contém o Todo. O Absoluto não é um
objetivo, isso foi dito ontem, isso foi repetido há quinze dias, é você que o considera um objetivo.

Então, a partir do momento em que você tiver um objetivo, você não pode ser Absoluto.

O objetivo é a Ascensão. A Ascensão, ela ocorre na Dimensão de destino (5ª, 11ª, 9ª, 18ª, qual importância) já
que vocês são Multidimensionais (ou 3ª Dimensão Unificada, para aqueles que tiverem necessidade da carne).

É sempre o mesmo discurso.

O Absoluto não é uma etapa, é subjacente a todo o resto. Cabe a você saber se você quer ser o Todo, ou uma
parte do Todo, mesmo tendo consciência do Todo. Mas você não escolhe como escolheria comprar um

bombom de morango ou de cereja.

É a Presença da consciência em uma Vibração, ou a Dissolução da consciência, que realiza isso: não é uma
decisão.

***

Vocês estão caminhando para tomadas de consciência específicas. Agora, nós não estamos mais nas
preparações, nós não estamos mais nas elevações Vibratórias. Nós estamos, muito precisamente, Vocês

estão, muito precisamente, ali onde se faz, não a escolha, mas a ‘realização’ da escolha.

E quanto mais os dias passarem (até a data que lhes foi dada por ANAEL, isto é, o solstício de verão (de
inverno, no hemisfério sul)), mais isso vai se tornar cada vez mais evidente na frente do palco: onde você

está? Onde você se situa?

************
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Pergunta: qual é a diferença exata entre conscientizar e refutar?
Conscientizar é tomar consciência. Refutar, é exatamente o contrário. Esta não é uma diferença, é uma

oposição. Não há nenhuma ligação, aliás, entre os dois, exceto que o agente que opera a refutação, é claro, é a
consciência.

***

Pergunta: o que você recomenda, além da refutação, para não recair na personalidade quando
houver interferências exteriores?

A partir do momento em que você se colocar no Si, não pode existir interferência exterior. O que vocês
chamam de interferência exterior é apenas a sua própria capacidade (ou dificuldade, a sua escolha) para ir de

um ao outro e para diferenciar os dois.

Quando você estiver no Si (e não falo do Absoluto), quando você estabelecer a sua permanência do Si,
nenhuma interferência exterior pode alterar o Si. Caso contrário, não é o Si, é uma experiência do Si, mas não é

o estabelecimento no Si. Isso retoma o que eu disse anteriormente, se você preferir, sobre o que vocês vão
ser levados a conscientizar, a tomar consciência, cada vez mais disso. É a diferença precisamente entre cada
um de vocês, entre aquele que está no Si e aquele que faz a experiência do Si e que vive na personalidade.

Até agora eu nunca disse que deveríamos destruir a personalidade, mas ela é transfigurada pelo Si. Se o Si
não for suficientemente transfigurador, a personalidade se manifesta e, nesse momento, você vai falar de

interferências: há o vizinho que o incomoda, há uma circunstância no ambiente, há um órgão que está doente,
etc., etc.

Mais uma vez, mesmo sem ir a esse Último Absoluto, quando você estiver instalado no Si, de fato instalado na
permanência do Si, quando você estiver instalado na Última Presença, como lhes disse o Arcanjo URIEL, você
não pode mais ser afetado por qualquer interferência. As interferências não existem mais por que, no instante

em que você me fala de interferências exteriores, onde você se coloca? Na pessoa. Já que no Si não há
diferença interior/exterior, há uma Unidade de consciência. 

Agora, você tem muitos meios que permitem limitar as influências ambientais, com os cristais, com técnicas, eu
não sei. Mas enquanto você agir assim, você coloca você mesmo em interação. Isso quer dizer que a sua

própria consciência não aboliu os limites da pessoa, já que você mesmo fala de alguma interferência exterior. O
Mundo é uma interferência exterior, para o Si, na sua totalidade. Qual é a diferença entre a pessoa que está no
ego e aquela que está estabilizada, como eu disse, no Si? Ela está em Unidade com Tudo. O outro, vai falar na

personalidade, no ego, das interferências, dos elementos que dificultam.

Os próprios mecanismos da consciência fragmentada da 3ª Dimensão e os mecanismos do Si ou da
5ª Dimensão, que é a Ascensão, se você preferir, não são os mesmos. Para isso, olhe a sua vida, sem ir,
como disse BIDI, à investigação do Absoluto. Investigue sobre como você age na sua vida. Olhe para si

mesmo. Isso deverá lhes aparecer cada vez mais claramente. Enquanto houver uma concepção, enquanto
houver a vivência de uma interferência parasitária exterior (quer seja a madrasta, quer sejam os impostos, quer

seja não importa o que), isso quer dizer o quê?
Que o Si não está instalado na permanência: você não está na Última Presença. E nós lhes temos dito que,

agora, com a Onda da Vida, vocês devem se Abandonar, na totalidade. Abandonar o Si, Abandonar-se à Luz e,
também, Abandonar-se à sua Vida.

O mundo, finalmente, na consciência que vocês começam a viver, não é senão a projeção da sua própria
consciência, como lhes disse BIDI, como lhes disse IRMÃO K e outros, quando lhes falaram, no ano passado,

e UM AMIGO, das quatro consciências e da Consciência Turiya. Tudo isso, agora, é colocado em prática e
visto claramente, em função dos elementos que vocês leram, que viveram, das suas experiências de vida, para

compreender onde vocês estão.

Falar de uma interferência exterior demonstra simplesmente uma coisa. Ainda uma vez, sem nenhuma
acusação, mas, simplesmente, eu os chamo a olhar, com Transparência, o que vocês são. Mesmo quando

BIDI lhes fala do Absoluto, ele fala, sobretudo, do que ele já não é. Tudo o que for conhecido não é Absoluto. 

Agora, no que você vive (sem ir até o Absoluto), no Si, vocês tiveram muitos testemunhos, da nossa parte.
Entre vocês, vocês falam, não é? Vocês veem bem aquele que está estabilizado na Alegria, e aquele que joga

estar na Alegria, aquele que vive a Alegria em intervalos.

Aquele que vive a deslocalização, a Comunhão permanente, e aquele que o vive por episódios. Tudo isso se
torna visível, claramente visível. Já havíamos lhes dito, no ano passado, que vocês poderiam enganar a vocês

mesmos cada vez menos. De nada serve mentir a si mesmo, porque, lembrem-se, há um processo que é
chamado de ‘face a face’ que, precisamente, vai permitir, no momento da Luz, uma espécie (e eu não gosto
muito dessas palavras) de introspecção da consciência, colocar-se frente a si mesmo, a um dado momento. 

A opacidade do ser humano é que ele pode trapacear. Ele pode mesmo dizer: “eu te amo”, sem amar. Mas
quando a Vibração estiver ali, o que é que vocês fazem? Vocês não podem negar o Amor, se a Vibração

estiver Presente. É a mesma coisa para a sua própria consciência. Qualquer interferência, vivida como uma
interferência do exterior, faz considerar, que você considera que você tem um ser Interior (que é a sua pessoa)



e o exterior. Portanto, na consciência não reunificada, permanecem partes fragmentadas.

Vocês serão cada vez mais confrontados, com vocês mesmos, sem terem necessidade de mim para lhes
dizer as coisas. Vocês vão conscientizar, tudo isso, é evidente.

***

Pergunta: eu senti, deitado, tremores, de forma intermitente. O que aconteceu?
Isso faz parte dos seus canais que estão abertos para você. É tudo o que posso dizer. Não há detalhes a dar,
porque são os seus canais, particulares, que lhe permitem captar isso. A posição também. Você estava, como
você disse, deitado e não sentado, não em pé. Portanto, você oferecia ao solo uma superfície corporal mais
importante. Eu os lembro de que, depois de fevereiro, a Onda da Vida nasceu. São as modificações elétricas

consideráveis sobre a Terra, que os seus cientistas começam a perceber.

Lembrem-se: eu tinha falado do último envelope isolante que era a ionosfera, a mais próxima de vocês, a 80 /
90 km de altura, e da superfície da Terra, do Manto da Terra. Entre as duas, há cargas elétricas, há cargas
magnéticas. Houve uma inversão do campo magnético, da magnetosfera e da ionosfera, há alguns meses,

depois da Onda da Vida, no mês de março. Desde então, a Terra não reage mais da mesma maneira. 

A Onda da Vida nasce sob os pés. Ela nasce sob os pés quando vocês a acolhem, quer vocês estejam
deitados ou em pé. Mas é evidente que a Onda da Vida, como eu também havia dito, vem do Núcleo Central da
Terra. É a resposta da Terra, é a Ascensão da Terra. Então, as cargas elétricas da Terra, a Onda da Vida, essa

Onda do Éter que sobe, é normal que ela aja em você. Mas nem todo mundo sente a Onda da Vida. E, no
entanto, ela está aí para todo mundo.

***

Pergunta: como conciliar o fato de que alguns intervenientes nos propõem para pedir ajuda e outros
nos dizem que não precisa pedir nada, nada esperar, nada querer? 

Mas eles não falam da mesma coisa. Não espere nada, não queira nada: para o Absoluto, para a Onda da Vida.
Isso não contradiz pedir alguma coisa, uma ação, para alguém, para alguma coisa específica, para vocês, para

pedir a uma entidade.

Mas vocês não podem pedir para a Onda da Vida aparecer. Vocês não podem pedir ao Anjo Guardião ou à
MARIA para fazer nascer a Onda da Vida. Uma vez que isso não depende senão de vocês. Isso não se refere

aos mesmos setores, isso não se refere às mesmas coisas. Vocês querem colocar tudo no mesmo lugar.
Quando lhes dizem para nada fazer, eu expliquei, agora. Mas quando lhes dizem para nada fazer, isso não quer
dizer para não mais pedir. Não é a mesma coisa “fazer” e “pedir”, me parece, ou então eu não falo mais a sua

língua. Nada fazer não quer dizer nada pedir, me parece que é isso, não é?

***

Pergunta: em qual domínio podemos fazer pedidos?
Mas em todos os campos que lhes servir, exceto um: aquele da Passagem do ego ao Coração ou do Si ao

Absoluto, porque nenhum pedido pode ser atendido. Porque aí é você que pode realizá-lo. Nós já lhes
dissemos há anos. Ninguém pode abrir o seu Coração no seu lugar, estritamente ninguém. Ninguém pode fazer

nascer a Onda da Vida, em vocês.

Então, é claro, há técnicas, talvez, que lhes foram dadas, eu creio, para facilitar, mas isso não faz nascer a
Onda da Vida. Isso cria as circunstâncias, as condições. Mas vocês não podem pedir à Onda da Vida para

nascer. Em relação a isso, é necessário permanecer tranquilo.
Mas o que é que os impede de pedir? Mas não peça em relação a um objetivo diferente de onde é solicitado.

Agora, Abandonar o Si, é se estabelecer no Absoluto, no Último. Vocês não podem pedir o Absoluto, e sequer
vocês podem pedir o Si. Uma vez que o Si começou a emergir, para muitos de vocês, a partir do momento em

que houve o Abandono à Luz. A Graça, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, é a própria Graça.

Lembrem-se: há alguns anos, nós tínhamos dito que, quando vocês estivessem na Unidade, vocês viveriam a
Fluidez, vocês viveriam a Fluidez da Unidade. Tudo se desenrolava de maneira um pouco mais fácil, ou mesmo

muito mais fácil. Hoje, com a Graça, vocês não tem mesmo mais nada a pedir, quando vocês vivem o Manto
Azul da Graça, quando vocês vivem a Onda da Vida. Não há mesmo nada a pedir uma vez que tudo o que

vocês imaginariam pedir já chegou.

Mas não é o pedido de “eu quero uma Ferrari”, não é? São pedidos refentes à vida, para viver. Porque, para
viver a Onda da Vida, eu os lembro de que a personalidade é apagada. Ela é transmutada, ela é transfigurada,

ela não é mais o mestre a bordo. Não há qualquer motivo para que esta personalidade peça seja o que for, pois



a Graça está aí. E qual é o princípio da Graça?
É a Ação da Graça, isso significa fazer desaparecer todas as dificuldades da sua vida. Qual seria o pedido,

quando você é Absoluto? O pedido, ele vem, ou da personalidade, ou do Si, como eu já disse antes, que não
está estabilizado, que não está na Última Presença. 

Agora, é muito simples: vocês não têm de se colocar a questão, porque se vocês tiverem um pedido, isso quer
dizer o quê? Que vocês não são o Absoluto. Uma vez que, sendo Absoluto, nesse Último ou na Última

Presença, não pode existir o menor pedido seja do que for, já que não pode existir nem falta, nem incerteza,
nem questão, nem seja o que for para pedir.

E de outro lado, quando vocês estão no Si ou no Eu, vocês não podem pedir o Absoluto. Pois, como eu disse,
não é uma escolha, não é uma aspiração, não é uma projeção, ele já está aí. Isso está um pouco mais claro?

***

Pergunta: pedir o Abandono do Si, não é esta uma maneira de pedir o Absoluto?
Mas quem disse que poderia pedir o Abandono do Si? É necessário se Abandonar, é necessário Abandonar o
Si. Mas isso não pode ser um pedido. Um pedido para quê? Quem é que disse isso? Não pode existir pedido

de Abandono do Si. Vocês têm tido informações durante horas, sobre o Abandono do Si.

Como vocês querem pedir o Abandono do Si? É o Si que se Abandona, ele próprio. Como é que alguma coisa
exterior poderia fazê-los atravessar a Porta Estreita? O Abandono do Si, é você que pode realizá-lo. É a

Passagem da Porta Estreita, é a ação do Manto Azul da Graça que veio impulsioná-los a atravessar a Porta OD.
Mas vocês não podem pedir, a quem quer que seja, o Abandono do Si.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de ser sacudida da direita para a esquerda e da esquerda para
a direita? E de um ombro para outro ou de uma têmpora para a outra?

Eu o lembro de que a Onda da Vida, quando ela sobe, quando ela chega ao períneo, quando ela chega ao
chacra de baixo, quando ela atravessa os obstáculos, as resistências da personalidade, é uma ondulação. Essa
ondulação pode se refletir por vertigens, por uma sensação de balançar fisicamente ou por uma ondulação de

energia, é o mesmo processo.

Isso pode ir de um pé ao outro, de uma mão a outra mão. Isso pode ir de uma orelha a outra, isso não tem
nenhuma importância. É a ondulação da Onda da Vida. É uma ondulação. É a espiral, é a Lemniscata. É a
espiral da Vida, se você preferir, que pode dar vertigem, que pode dar a sensação, por exemplo, de dor no
fígado ou no baço, que pode dar a impressão real, de balançar, de ondulado, de ondular. Ou então, o corpo

não se move. Mas é, digamos, uma mistura de energia, de Vibração e de consciência, que ondula. É a
ondulação. Isso se chama uma Onda da Vida ou Onda do Éter.

Por que nós temos chamado de onda e não de Luz Vibral? A Luz Vibral, ou Supramental, é uma ressonância de
um campo que é estacionário. A energia circula segundo linhas, segundo trajetos. A Onda da Vida, ela, sobe

por debaixo dos pés, e quando ela estabiliza a conexão com o períneo e isso circula em todo o corpo, faz uma
ondulação.

É uma onda.

***

Pergunta: quando se escuta uma canalização e se dorme, o que acontece?
Há sempre o aspecto Vibratório. E nós sempre dissemos que a Vibração era mais importante do que as
palavras. Muitos Irmãos e Irmãs encarnados percebem a Vibração, mesmo em outro idioma. Eles não

compreendem nada, mas há a Vibração. Cada vez mais, vocês vão perceber, e, aliás, isso foi dito por GEMMA
(intervenção de GEMMA GALGANI de 20 de maio de 2012), e foi dito por SRI AUROBINDO (intervenção de

21 de maio de 2012), há não muito tempo (3).

Por exemplo: o Som, como o Som se modifica? É uma Vibração, o Som.

Então, vocês poderão cada vez menos confiar na sua compreensão, no sentido intelectual, e não sentir, por
que o sentir é colorido pelas suas experiências.

O sentir não está sempre ligado à Essência, ele está ligado também à sua experiência. Vocês vão dizer, por
exemplo: “eu sinto isto como positivo”. Outro vai lhes dizer: “eu sinto isso como negativo”. Nenhum dos

dois está certo nem errado: é em função da sua própria consciência, do seu próprio estado.

Mas, cada vez mais vocês vão passar por uma percepção Vibratória que lhes dará as respostas. O Som é um



bom exemplo. A Onda da Vida é outro. Se vocês viverem a Onda da Vida, permanentemente, e vocês
encontrarem alguém que abafa a sua Onda da Vida, cabe a vocês tirarem as suas conclusões. É uma

interferência exterior. Significa simplesmente que a Onda da Vida é, ela, suscetível de variar segundo as
circunstâncias. Mas não é você que varia. Cabe a vocês decidirem, nesse momento, o que convém fazer.

Mas vocês têm testemunhos, marcadores, muito mais do que a compreensão das palavras. A Vibração é
essencial. E hoje, além da Vibração (tanto do Coração, a resposta do Coração segundo RAM (intervenção de
28 de março de 2009) de lhes falei há muitos anos ou quer sejam as respirações que foram dadas por SRI

AUROBINDO (intervenção, entre outras, de 17 de fevereiro de 2010)) (4), hoje, vocês têm o Som. O que está
em um nível, digamos, em uma escala Vibratória muito mais fina, muito mais precisa do que até mesmo a

Vibração das Coroas. Nós recorremos, ali, aos níveis que estão ligados à verdadeira clariaudição, isto é, ao
som do universo.

***

Pergunta: a meditação é sempre útil ou devemos preferir um Alinhamento?
Eu diria: tome cuidado para que a meditação não seja uma fuga. O alinhamento não pode ser uma fuga, porque
há um papel que foi, até agora, o de ancorar e o de semear a Luz e, agora, o de favorecer a Onda da Vida. Mas

tomem cuidado para que, em todo caso, a meditação não seja uma fuga da sua vida.

É claro, a meditação, em todo o mundo, tem efeitos que os estudantes de medicina hoje: eles sabem muito
bem que a meditação faz baixar a pressão, faz baixar as pulsações do coração, etc..

Agora, você deve também definir os seus objetivos. Qual é o seu objetivo em relação à meditação? Se for para
um bem-estar, sim, você pode meditar. 

O alinhamento é um trabalho coletivo, uma recepção coletiva, que vocês podem gerar não importa em qual
momento, isso foi dito. Mas a meditação sem objeto ou sem alinhamento vai procurar certos efeitos, eu não

posso lhe dizer mais. Agora, se você esperar viver o Absoluto meditando, é impossível.

***

Pergunta: ofegar, ter a impressão de dar à luz, corresponde ao quê. O que acontece se o processo
for interrompido devido a obrigações exteriores?

Quando a Onda da Vida sobe, realmente, vocês a percebem.
Então, as pessoas que me perguntam, por exemplo, se a Onda da Vida nasceu neles, eu os olho bizarramente

porque eles a sentem ou eles não a sentem. Isso é assim simples.

É como as pessoas que me perguntariam ou que lhes perguntariam: eu tenho o Coração aberto? Mas é uma
questão que não quer dizer nada. O Coração Vibral, quando ele está aberto, o sentimos Vibrar, não é. Não é

um coração mental, o Coração Vibral.

Então, dizer que o coração está aberto, de alguém que tem um bom coração por que o seu comportamento é
de estar no coração, se não houver Vibração do Coração, qual é esse coração? É um coração intelectual,

afetivo, mental, mas não é o Coração Vibral.

Eu lhe disse isso, porque a Onda da Vida, nos momentos em que ela chega ao períneo, e onde ela trabalha
nos dois primeiros chacras, há a sensação de ser portador de alguma coisa bizarra nessa região. Isso pode ser

um bebê, segundo o imaginário, isso pode ser um outro sexo, etc..

Eis onde eu queria chegar. É o trabalho da Onda da Vida nos dois primeiros chacras. Agora, cabe a você ver,
hoje, se você sente a Onda da Vida desenvolvida ou não. Isso se sente, não é intelectual, não é uma projeção

de um desejo ou de um querer, é alguma coisa que é vivida, como o exemplo do chacra do coração de há
pouco.

Agora, se havia um processo de parto, vamos colocar dessa maneira, ou de transmutação da Onda da Vida no
nível dos dois chacras de baixo, e que você não tenha conciliado seu tempo, sua consciência me falando de

obrigações materiais, eu o remeto frente às suas próprias responsabilidades, meu rapaz.

Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Qual obrigação pode se manter diante da Luz. Isso
mostra, também, onde você se situa.

Lembrem-se: há meses que nós lhes dissemos, uns e outros, de que é necessário responder ao apelo da Luz.
Vocês não vão dizer à Luz ou à Onda da Vida: “um minuto, eu ainda tenho uma coisa para terminar, eu

tenho uma obrigação social, familiar, afetiva ou outra”.

Isso mostra efetivamente onde estão as prioridades. É toda a diferença entre a pessoa que quer muito um
pouco de Luz, na condição de que isso não a incomode, e a pessoa que aceita se entregar à Luz.

Nós os prevenimos em relação a isso.



***

Pergunta: durante as intervenções de BIDI, o meu tímpano esquerdo reage. Por quê?
Mas o que acontece à esquerda? O que você tem? É ali onde está o Antakarana. Este é o lugar onde há o
Cordão Celeste. É o lugar onde há o Canal Mariano. Então, BIDI não sacode as pulgas, ele sacode o Canal

Mariano e isso passa pelo chacra da garganta e ouvidos, e especialmente à esquerda.

***

Pergunta: por que nós não ouvimos mais o Som da Terra desde o surgimento da Onda de Vida?
Há uma relação total e formal. A partir do momento em que a Onda da Vida nasce, ela os leva a viver o Som,
depois, ou ao mesmo tempo, ou às vezes um pouco antes, o Som do Canal Mariano que é um Som diferente
dos sete Sons. E também há, a um dado momento, quando o som que vocês têm, de maneira mais habitual,

digamos, vai desaparecer para dar lugar a outra coisa. Isso tudo é normal.

***

Pergunta: qual é a respiração que parece às vezes se sobrepor à respiração habitual do corpo ?
Há várias coisas: há a respiração do Corpo de Estado de Ser, há o sopro do Canal Mariano, há também a
respiração da Onda da Vida, que pode lhe dar a impressão de ter várias respirações. E há, de fato, várias

respirações, sim.

A Onda da Vida, como eu disse, ela é ondulante, ela é uma ondulação, ela cria uma agitação, não física, mas
ela cria um movimento. Esse movimento pode muito bem ser percebido como um segundo sopro ou uma outra

respiração. É o mesmo para o Corpo de Estado de Ser. É o mesmo para MARIA.

***

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, eu lhes agradeço por todas essas questões apaixonantes. E eu espero vê-los em breve.

É verdade que desde algum tempo o nosso amigo BIDI ocupa muito espaço, mas isso faz parte da ordem das
coisas.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Eu lhes digo até muito em breve, passem bem.

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

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
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*
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e nós podemos começar.

***

Pergunta: o que é um Guardião do Limiar?

Como assim, o que é um Guardião do Limiar?
É aquele que guarda o limiar.

É aquele que se tem à entrada da Porta Estreita.
Se você quiser, podemos vê-lo como algo exterior, é claro.

Mas, como vocês sabem disso, está também no Interior de vocês.
Ou seja, isso representa os seus últimos medos (que estão engramados) de soltar este corpo.

***

Pergunta: o que é o CRISTO Solar?

É o CRISTO, o Logos Solar, o princípio do Filho.
O CRISTO está em ressonância com KI-RIS-TI, isso quer dizer: Filho Ardente do Sol.

CRISTO Solar é KI-RIS-TI ou, se você preferir, o Logos Solar, o Princípio agindo no Sol.
É um dos três elementos da Tri-Unidade.

É a Transmutação que permite a Passagem de algumas Portas e que permite tornar-se de novo um KI-RIS-TI,
ou seja, um Filho Ardente do Sol.

Não há CRISTO Lunar.

***

Pergunta: sentir a energia que gira do Órgão Governador ao Órgão da Concepção com a impressão de ser
tomado nesta energia rotativa corresponde ao quê?

Isso corresponde à Onda da Vida, isso foi dado assim.
É a primeira parte da circulação da Onda da Vida.

Não é o desdobramento total da Onda da Vida, mas é uma das etapas que se manifesta quando vocês
atravessaram os obstáculos (digamos) ou as barreiras dos dois primeiros chacras.

***

Pergunta: quando a Vibração do Coração se vai, será que isso significa que não estamos mais alinhados?

O.M. AIVANHOV - 8 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-Ao9AyqdGNog/T9fmEP-drWI/AAAAAAAACJI/64NQ0fTHr-g/s1600/000omraam08.06.2012.jpg


De modo algum.
Primeiramente a Vibração do Coração, ou o Fogo do Coração, ou a Coroa Radiante do Coração, é excepcional

que isso seja durante as 24 horas.
Como o Som, ele se modifica.

Os Sons se modificam porque há, justamente, Passagens entre a personalidade, o Si, etc..
Isso absolutamente nada quer dizer, são flutuações normais.

***

Pergunta: por que as Vibrações do Coração flutuam?

É preciso Abandonar o Si.
Por que você acha que, todas as manhãs, eu ia meditar no Sol para encontrar o CRISTO, o meu Duplo?

E se eu não fosse durante um dia, dois dias, eu ficava pior, porque, como eu dizia durante a minha encarnação:
“A Luz é um trabalho a cada minuto”.

É preciso manter a Luz, não como uma vontade, mas é preciso que a sua Consciência esteja na Luz, aconteça
o que acontecer.

Se você se deixa levar pelo que acontece na personalidade (que isso seja os medos, as preocupações), o que
acontece?

A cada vez, você é obrigado a realinhar-se, a cada vez, você é obrigado a se reconectar, como vocês dizem.
É o que eu fazia todas as manhãs.
Porque vocês estão em um corpo.

Isso que foi denominado a Liberação ou a Última Presença, onde, efetivamente, as Vibrações jamais cessam,
salvo quando vocês passam no Absoluto.

Mas isso são estados que mudam.
E é diferente passar do Eu ao Si, e do Si ao Eu, porque, aí, vocês sentem a diferença.

Por outro lado, quando vocês são o Absoluto, vocês podem passar à vontade do Eu, ao Si, ao Absoluto.
Mas, enquanto isso não for concretizado, é extremamente difícil manter (sem nada fazer, digamos) este estado.

Por que vocês acham que, no Oriente como no Ocidente, eles meditavam o tempo todo?
Por que os Santos rezavam o tempo todo?

Os chacras estão abertos, vocês sentem isso.
A cabeça, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça, vocês têm notado que isso é muito forte,

independentemente das suas atividades, certos dias e não outros (que estão ligados a influências
extremamente variadas).

Agora, se você não quiser mais ter flutuações, é preciso Abandonar o Si ou, então, instalar-se na Última
Presença, mas eu o lembro de que a Última Presença, isso vai levar qualquer um a ser um vegetal durante 20

das 24 horas.
Mas, nesse caso, há o Abandono do Si, porque, a personalidade não estando mais agindo, a Vibração, a

Consciência desta Última Presença, ou do Absoluto, que não é mais uma Vibração, emana permanentemente.
Portanto, vocês trabalham, permanentemente, ao nível espiritual, mas vocês não estão mais na pequena vida,

em sua pequena personalidade.
Vocês não inter-reagem mais com o mundo, mas assim que vocês inter-reagirem com o mundo,

evidentemente que as suas Vibrações vão flutuar.

***

Pergunta: a partir de que momento sabemos que nós estamos estabelecidos no Si?

A partir do momento em que desaparecem todos os medos, a partir do momento em que você não está mais
nos falatórios comuns da vida.

Você não pode estar estabelecido no Si, na Última Presença, e ter interesse em saber o que vai acontecer
amanhã, em saber qual será o tempo.

É tão simples assim.
Quando você está imerso na Luz, na contemplação do Si, em seu estado Último, há apenas a Luz.

O Samadhi é quase permanente.
Você não pode ir às compras e, ao mesmo tempo, ter as Vibrações do Coração com propulsões de Amor para

todo mundo.



***

Pergunta: qual é a diferença entre Abandonar o Si e nada fazer?

Mas, Abandonar o Si, é justamente nada fazer.
Não há oposição porque você entende o Abandono do Si como uma ação.

O Abandono do Si não é uma ação, já que isso se obtém, justamente, nada fazendo e permanecendo tranquilo.
Não é um ato consciente, não é a personalidade ou o Si que vai decidir se Abandonar.
É o momento em que você diz: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.

É a Crucificação.
Na sua mente, você tem a impressão de que é preciso fazer alguma coisa para se Abandonar do Si.

Mas jamais foi dito isso.
Abandonar o Si é mudar de olhar, de ponto de vista e de localização.

Isso é tudo.
Não é um trabalho, isso.

Não é um fazer.
É um olhar, uma perspectiva diferente.

Foi-lhes dito, muitas vezes, que não passamos do Si ao Absoluto.
Não há passagem.

É todo o teor do que lhes disse BIDI durante horas e horas.
O Si, sim, era um trabalho.

Era preciso focar a Consciência em tal coisa, fazer uma ascese, fazer meditações, etc..
Mas o Abandono do Si, não.

É a personalidade, sozinha, que vai lhes sugerir procurar o que fazer.
E BIDI bem lhes falou de uma Investigação, de uma refutação, mas esta refutação (ele próprio disse isso) é

uma atividade mental, não é um fazer mental.
É ver, Claramente, as coisas.

É uma questão de localização, de ponto de vista, de olhar.
Você está localizado, ou você não está localizado.

Como dizemos isso?
Bilocalizado, deslocalizado, multilocalizado.

Mas enquanto você estiver em você, você não pode vivê-lo e você gira em círculo.
Quando BIDI lhes repete, sem parar, que vocês não são este corpo, durante a minha vida, eu dizia que este

corpo é um Templo.
Não há paradoxo.

O Templo não é importante, é o que há no Templo, sem isso, não é um Templo.
Se o Templo estiver vazio, não é mais um Templo.

O problema da identificação a este corpo é alguma coisa de fenomenal, sobretudo no Ocidente, porque, no
Ocidente, desde sempre, não há crença na sobrevida da alma, não há crença na reencarnação.

Que são ilusões, eu lhes garanto, mas que permitem, contudo, superar alguns condicionamentos.
No Ocidente, não tem isso, nós não temos isso quando vivemos no Ocidente.

Isso não é comparável a um japonês, a um chinês, a um hindu.
Há um tal culto da personalidade, nesse mundo ocidental, que tudo é feito, na infância, para identificar-se a este

corpo e a esta vida, em todos os níveis.
Portanto, as resistências, elas são muito mais importantes.

Não é porque vocês repetem: “eu não sou o corpo”, que vocês não irão mais ser o corpo.
É um dos elementos da Investigação ou da refutação (como disse BIDI).

Mas tudo isso, esse jogo mental, é para fazê-los mudar de olhar.
Isso supera amplamente o contexto das crenças.

Mudar de olhar, é não mais estar localizado neste corpo.

***

Pergunta: sentir uma pequena coroa no interior da Coroa da cabeça, com uma sensação de espinhos, tem
ligação com o que é chamado de coroa de espinhos de CRISTO?



Não, porque a coroa de espinhos de CRISTO, ela faz toda a cabeça.
A segunda coroa é a imagem do chacra do Coração, é o cabelo de BUDA.

Simplesmente, nas representações budistas, vocês têm o BUDA com o lótus com cem mil pétalas, que tem
dois estágios: uma parte central (que é mais alta, que é a imagem do chacra do Coração) e uma parte mais

recoberta da cabeça (que é a Coroa Radiante da cabeça).
No 7º chacra, vocês têm o 4º chacra.

É também o que foi chamado de Coroa Radiante das 12 Estrelas.
E vocês têm a parte central que está ligada, centrada no Ponto ER, que é uma cabeça quadrada: é mais o

Cubo Metatrônico, que é menor, efetivamente.

***

Pergunta: por que há espetadas?

Porque ela gira, ela também.
Se vocês são muito sensíveis, ao nível da Coroa Radiante da cabeça, vocês notaram, talvez, entre vocês, que

desde alguns anos foram sentidos Pontos, alguns Pontos, uma meia-coroa, uma outra meia-coroa.
E desde pouco tempo (desde, de fato, que existe o Manto Azul da Graça), qual é o Ponto mais sensível?

É o Ponto ER, porque o Ponto ER está ligado ao chacra do Coração (vocês têm o Ponto ER do peito que é o
9º Corpo).

É a reunificação da cabeça e do Coração, se vocês quiserem.

***

Pergunta: sentir o Ponto ER da cabeça, o 12º Corpo e o do Coração, corresponde a quê?

Parece-me que foi dito que havia uma estrutura que passava por aí, que se chama a Lemniscata Sagrada.

***

Pergunta: eu sinto às vezes, ao mesmo tempo, fortemente, o Ponto KI-RIS-TI das costas e o Ponto ER.
Parece-me que, no ano passado, um impulso Metatrônico, na Porta KI-RIS-TI, perfurou o Coração, de trás para

frente: primeira coisa.
Em seguida, o Ponto ER, ele está conectado ao Ponto KI-RIS-TI, é claro, por intermédio

da Lemniscata Sagrada.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos prurido no rosto, no nariz, nos olhos?

Há múltiplas razões.
No que se refere ao rosto, vocês notaram as Vibrações, por vezes, do Ponto AL (que estão ligadas ao

Andrógino Primordial), são muito fortes e isso pode dar efetivamente prurido, vermelhidão, até mesmo, às
vezes, nas asas do nariz, ao redor dos olhos, e prurido nas sobrancelhas, na testa e nas bochechas.

***

Pergunta: a que corresponde prurido ao nível das panturrilhas?

Isso parece corresponder a resistências em relação à Onda da Vida.
Ou seja, que a Onda da Vida encontrou algumas resistências que estão ligadas, como sempre, isso lhes foi

dito, ao medo.

***



Pergunta: por que sentimos menos a Onda da Vida hoje do que em fevereiro?

As resistências são mais residuais.
É preciso compreender que no mês de fevereiro e, sobretudo, no mês de março, a Onda da Vida era

extremamente forte.
Ela está prestes a se tornar de novo extremamente forte.

Eu os lembro de que ela vem do interior da Terra.
Mas, isso irá crescendo, como foi dito, até o final de junho, enfim, no solstício.

Portanto, isso significa que pode ali haver, devido às circunstâncias da vida, a um dado momento, medos, que
permitem liberar a Onda da Vida e a Ondulação, sem que o desdobramento seja completo.

O desdobramento completo da Onda da Vida acompanha-se das mesmas sensações, nos pés como ao nível
das mãos.

Enquanto não houver ‘lateralização’, desdobramento lateral da Onda da Vida, ela fica susceptível de flutuar,
mesmo se houver ondulações.

Eu o lembro de que a Onda da Vida, quando ela é revelada, na totalidade (ou seja, não somente ter subido, e
girado no plano transversal, mas lateralmente também), apenas pode ocorrer quando todo medo é eliminado,

na totalidade.

***

Pergunta: prurido nos antebraços assinala bloqueios da Onda da Vida?

Não, os bloqueios se situam exclusivamente na parte inferior do corpo.
Foi o que lhes dissemos, a um dado momento, vocês se lembram: vocês sentem, para alguns, como laços nos

tornozelos, porque não era o momento.
E depois, a Onda da Vida da Terra não tinha sido Liberada.

Agora, não é preciso botar a culpa em tudo de um bloqueio do que quer que seja.

***

Pergunta: sentir um novo Corpo significa que esse corpo está constituído e ativado?

Isso quer dizer que a frequência Metatrônica está ativada, nesse nível.
Sim, é claro.

Ele está necessariamente constituído, ele está ativo.
Então, eu vou olhar com atenção as Vibrações, os circuitos, de todos os novos Corpos.

Evidentemente, o Andrógino Primordial, a Fusão com o Duplo, é exatamente a mesma coisa.
É o que vocês vivem nesse momento.

O que explica a localização de Vibrações no Ponto ER, no Ponto AL e no trajeto deste 12º Corpo.

***

Pergunta: é normal sentir-se o tempo todo esgotado?

Qual a relação com a Vibração?
Há, efetivamente, pessoas que têm momentos em que elas estão como em estase, nós lhes dissemos isso.

Mas estar constantemente esgotado nada tem a ver com o que acontece nesse momento.
É preciso também pensar que vocês têm um corpo e que esse corpo pode expressar doenças, alguns

sofrimentos.
Não coloquem toda a culpa na energia.

Por exemplo, efetivamente, quando o Manto Azul da Graça, em fevereiro, em março, estava muito forte, vocês
talvez tenham notado dificuldade de digestão, cansaço súbito, fadiga ou então insônia total.

Isso estava associado ao trabalho no Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Mas um esgotamento permanente, por que vocês querem colocar isso, necessariamente, como culpa da

Vibração?

***



Pergunta: um Duplo é inevitavelmente de polaridade oposta?

Necessariamente.
Por que os Casamentos Místicos das nossas queridas Estrelas ocorreram com o CRISTO e não com MARIA?

É preciso que haja uma complementariedade.
Na grande maioria dos casos, sim: há uma polaridade emissora e uma polaridade receptora.

***

Pergunta: a que corresponde a impressão de que a Terra se torna Céu e o Céu, a Terra, enquanto tendo a
impressão de que o corpo está como perdido?

Deslocalização.
Mudança de ponto de vista e de olhar.

Isso está perfeito.
Perspectiva diferente, como eu dizia agora pouco.

Multilocalização, deslocalização ou Dissolução.
Isso é ótimo, explicamos tudo com palavras, agora.

***

Pergunta: estaria correto dar mais atenção ao que se sente?

Justamente, não.
Tudo o que se refere às Vibrações do Supramental deve-se agora deixar passar.

No início, nós tínhamos dito que era preciso levar a atenção, a consciência, aos pontos de Vibração, nas
Estrelas, nos chacras, etc..

Nós lhes dizemos, agora, exatamente o contrário.
Por outro lado, o fato de ter as explicações, ou de perceber as Vibrações da Onda da Vida, permite expressar

um sentimento da sua consciência.
Por exemplo, quando havia os laços nos tornozelos ou nos punhos, muitos seres disseram: “existem, é

verídico, eu sinto isso”, sem, no entanto, sempre se colocar questões porque cada um é diferente em relação
aos seus sentires.

Mas, ainda uma vez, o importante não é tanto o sentimento, em si, senão o que ele desencadeia nas
modificações da consciência.

BIDI iria lhes dizer que as percepções Vibratórias, como ele disse, é um espetáculo.
Vocês sabem muito bem que a consciência é Vibração, que aí onde se colocam a atenção e a consciência, aí

se coloca a Vibração.
Salvo para a Onda da Vida.

Agora, se isso lhe aflorou, você se apercebe de que você teve a mesma coisa, isso é ótimo.
Isso deveria confortá-lo nos processos que nós lhes descrevemos, quando vocês são agora milhões a viver

sobre a Terra.
Dito de outro modo, o mais importante não é analisar o que vocês Vibram, mas, talvez, estar mais atento às

consequências do seu próprio funcionamento, sobre o seu próprio funcionamento.
Se tomarmos o exemplo do 12º Corpo: o 12º Corpo, independentemente do

Duplo, na Lemniscata Sagrada, há pouco mais de um ano, nós havíamos dito a vocês que ele estava ligado à
Visão Etérea.

Aqueles que têm a Visão Etérea apercebem-se de que eles têm as Vibrações ao nível das ‘lunetas’ (ndr: zona
ao redor dos olhos) [região orbital – ver figura ao lado], que correspondem a esse 12º Corpo, muito mais

presentes.
Isso, isso é importante.

Mas não dizer: “ei, isso é engraçado, eu sinto isso, aí, isso acontece aí, isso acontece aí”.
Mas, se vocês constatarem, sem analisar a Vibração, que isso corresponde a algo na sua consciência, isso, é o

mais importante.

***
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Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas questões bem colocadas que permitiram, talvez, a
alguns (e que irão permitir àqueles que vão ler), melhor reencontrar-se porque, efetivamente, se vocês

observarem bem, vocês veem que, em relação a alguns anos, em relação aos chacras, houve uma espécie de
colocação em Vibração de todo o corpo, e que a consciência, ela está realmente diferente.

Portanto, isso, isso é importante.
Mas, não é a explicação que é importante.

Porque, por exemplo, sobre os laços nos tornozelos, eu poderia dizer-lhes porque eles foram feitos: mas do
que adiantaria?

Por outro lado, o fato de ter constatado que, quando houve esses laços nos tornozelos, vocês podiam partir,
isso, isso é importante, isso era importante.

E depois, quando há novas percepções, é claro, quando há, por exemplo, dores que aparecem, vocês irão se
colocar a questão.

A primeira coisa que vem: “eu estou doente”.
Principalmente com os novos trajetos que foram ativados no Coração, sobre o chacra do Coração, sobre a

Coroa Radiante e entre o Coração e KI-RIS-TI, obliquamente ao corpo ou lateralmente.

***

Então, caros amigos, caros Irmãos e Irmãs, eu estou extremamente contente de ter podido trocar com vocês.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Até breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e dá-me prazer vê-los, e eu os
escuto com muito grande prazer.
***
 
Questão: uma dor no nível da omoplata esquerda está ligada aos processos em curso?
Caro amigo, perfeitamente.
Há, é claro, ao nível da porta KI-RIS-TI, nessa região específica das costas, e em relação com o
Canal Mariano, a possibilidade de uma dor na borda interna da omoplata, que está em ressonância
direta com algo que cresce por ali.
É ligado, ao mesmo tempo, ao Canal Mariano, ao
Triângulo da Terra – ao nível das Estrelas – e à Porta
KI-RIS-TI.
É a instalação de certo número de elementos que lhes
foram comunicados, há mais de quase dois meses, por
Um Amigo concernente ao reencontro entre a Onda de
Vida e o Supramental, ao nível do Fogo do Coração,
que ativa certo número de circuitos, digamos,
Vibratórios, Supramentais, Adamantinos e ligados à
Onda da Vida, que se traduzem ao nível desse corpo
físico um pouco apertado.
Portanto, nenhuma inquietação a ter.
 
Então, parece-me, também, que o Arcanjo ANAEL disse-lhes que, durante este período, vocês
podiam beneficiar-se da ajuda da Natureza.
Creio que ele falou de plantas e de certo número de elementos que lhes permitem facilitar, se posso
dizer, um pouco, todos esses processos em curso que, por vezes, são um pouco difíceis para esse
saco de alimento, como lhes diz BIDI (ndr: intervenção de 9 de junho de 2012).
***
 
Questão: um problema de saúde pode congelar minha evolução?
Foi dito que absolutamente nada concernente a esse corpo pode alterar a evolução.
A única coisa que altera sua evolução é o apego à sua própria pequena pessoa e os medos
que estão presentes em vocês.
Não há qualquer obstáculo ao nível do corpo, qualquer doença que possa representar um verdadeiro
obstáculo ou algo de válido.
Os únicos obstáculos, como isso foi dito de diferentes modos, continuará, sempre, vocês mesmos,
na personalidade, nos apegos, nos medos.
O corpo, em caso algum, qualquer que seja o estado dele, não pode representar um obstáculo
verdadeiro em relação às transformações que estão em curso.
***
 
Questão: podemos conhecer nosso Duplo?
O que isso quer dizer?
Eu já disse – e isso foi dito – que os Duplos representam algo que é ínfimo, ao nível Duplo
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monadário.
Há multidões de Duplos.
Eu sou o Duplo de cada um de vocês.
Mas, ao nível do Duplo monádico, é algo de extremamente raro.
Portanto, não se ponham, como eu disse, a fantasiar sobre isso, não é?
Portanto, conhecer o nome de seu Duplo, do exterior, nada quer dizer.
Mas vocês todos têm um Duplo.
O Duplo monadário não pode enganar, porque o reencontro, quer ele esteja encarnado ou não,
acontece em circunstâncias específicas e que nada têm a ver com o mental, nada a ver com
qualquer sedução, nada a ver com tudo o que vocês possam projetar.
***
 
Questão: foi dito que os nossos sonhos iriam evoluir para tornarem-se mais ricos, mas eu
não sonho.
Para aqueles que sonham, não é?
Aqueles que não sonham, isso nada mudará.
Era para aqueles que sonhavam.
Foi, efetivamente, dito «evolução de sonhos», mas, se você não sonha, o que você quer que
evolua?
Há seres que sonham.
Todo mundo sonha, mas há seres que, conforme o horário do acordar, deles se lembram ou não.
Tente mudar a hora de seu acordar, você verá, por si mesmo.
***
 
Questão: você disse que Anciões e Estrelas estavam ao nosso lado. Pode-se recorrer a
você?
Mas, perfeitamente, isso foi dito por Miguel.
Aliás, vocês podem divertir-se (entre aspas: não é um divertimento).
Mas, assim que vocês sintam uma presença, essa presença, geralmente, vocês não podem vê-la.
Por vezes, vocês ouvem seu nome, mas ela não vai conversar amigavelmente com vocês, não é?
Como vocês vão fazer para reconhecê-la?
Vocês não podem reconhecê-la pelo que é dito, exceto se for uma voz conhecida, como um cônjuge,
como Maria, que não pode, jamais, enganar(porque Maria, todo mundo conhece-a, mesmo se
vocês digam que não sabem quem é).
 
Mas o que é que vai fazer a diferença entre Sri Aurobindo e eu?
É a qualidade Vibratória da Comunhão, da Fusão, que vai permitir-lhes, com as diferentes
presenças que vão manifestar-se, identificar.
Quando vocês chamam Miguel: Miguel é o Fogo.
Quando vocês me chamam, é o Fogo também, mas não é o mesmo fogo.
Portanto, é uma qualidade Vibratória que vai manifestar-se a vocês e que, com a experiência e a
repetição, vai dizer-lhes: «ei, tenho a visita de Maria», «ei, tenho a visita de Omraam», «ei, tenho a
visita de Gemma» etc...
Mas, é claro, o Canal Mariano está constituído.
 
Vocês têm a possibilidade de comungar, agora, não unicamente no Sol, nocorpo de estado de ser,
mas, diretamente, aqui, onde vocês estão, uma vez que não há mais separação.
Todos os Véus foram retirados.
Eles foram, todos, dissolvidos.
Então, alguns de vocês são, talvez, um pouco mais resistentes do Véu.
Portanto há, talvez, Véus um pouco mais delicados para retirar, mas, se vocês não entram em
contato, é que vocês não pedem e que, talvez, vocês tenham, ainda, resistências que são ligadas,
eu diria, à sua pequena personalidade.
 
Mas cada vez mais seres humanos, mesmo sem saber o que acontece, sentem uma presença à
esquerda.
Ela já está no Interior de vocês.
É a projeção do Interior para o exterior que os faz senti-la.
 
Ela pode passar pela Shushumna, mas ela passa, o mais
frequentemente, pelo Canal Mariano, que é lateralizado à esquerda (ou por trás, para KI-RIS-TI
ou METATRON).
Nós estamos, todos, no Interior de vocês, porque vocês estão no Interior.
Vocês estão na projeção de consciência nesse mundo, mas quem tem consciência de que é Cristo,
nele, Maria, etc...?
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É preciso, efetivamente, que a consciência tome consciência de uma presença.
É preciso que a presença torne-se consciente.
Ela se torna consciente apenas quando é manifestada no Interior do Canal Mariano.
***
 
Questão: essa presença pode estar, igualmente, na mão esquerda?
Não, isso é a Onda de Vida, isso nada tem a ver com uma presença.
A presença chega, sempre, pelo alto e à esquerda.
Portanto, se você nada sente no alto à esquerda, mas, unicamente, na mão, não é uma presença.
***
 
Questão: há um inconveniente em mudar de nome?
Qual importância?
Se vocês mudam de nome, isso quer dizer que vocês estão mal em sua pele, nada mais.
Porque, depois, vocês podem, sempre, encontrar o aspecto sedução de dizer: «ah, esse nome, eu
gosto mais».
Mas lembrem-se de que foram vocês que escolheram seu nome, não foram seus pais.
Vocês podem acrescentar um nome, como eu o fiz em minha vida.
Isso nada tem a ver com mudar de nome: vocês acrescentam uma qualidade Vibratória.
Mas qual importância hoje, não é?
***
 
Questão: por que eu não me lembro mais de meus sonhos, como antes?
Porque é tempo, também, de passar para outra coisa.
Os sonhos vão tornar-se mais significativos, mas, se eles desaparecem, eles não podem tornar-se
mais significativos, uma vez que não há mais deles.
Eu os lembro que os sonhos têm diferentes origens.
Se seus sonhos eram ligados ao astral, é preciso que eles desapareçam, porque o astral não
existe mais.
***
 
Questão: o Duplo é sempre de polaridade complementar?
Sim, exceto para o Duplo que já é Andrógino, como CRISTO.
***
 
Questão: fora CRISTO, há outras Consciências Andróginas?
Todas as Consciências das Estrelas, e a maior parte dos Anciões, e os Arcanjos.
A complementaridade existe apenas para um Duplo Monadário, encarnado ou não encarnado.
***
 
Questão: no fim de 2000, eu vivi uma experiência de Fusão com um disco solar, que se
apresentou diante de mim, e que eu, em seguida, chamei em mim. Qual era essa
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experiência?
Há múltiplas experiências de Fusão.
A diferença essencial, como você disse, é que esse disco solar, que era, certamente, uma entidade,
chegou frente a você.
A Fusão com o Duplo chega por trás e no alto, ou pela esquerda.
Essa noção topográfica é fundamental, mas eu não posso dizer-lhe o que era.
Eu acho, de qualquer forma, danoso viver uma Fusão com um disco solar e não saber quem era.
É, efetivamente, danoso, porque viver Fusões sem saber com quem vocês fusionam...
Em geral, o que se apresenta à frente é ligado ao astral, não é ligado à Luz Vibral.
Não é em geral: é sistemático.
***
 
Questão: em um sonho, eu caminhei com uma presença à minha direita, mas como se
estivéssemos em competição.
Em seguida, ela colocou-se em face de mim e disse-me que ela me amava muito e pediu-
me: "diga-me que você me ama também", vindo a mim para abraçar-me.
Eu disse a ela: «mas diga-me quem você é», e ela parou.
O que significa?
Tudo o que chega à direita, nos sonhos, e passeia com vocês, à direita e, depois, vem de frente,
corresponde ao astral.
Se nós temos dito que o Canal Mariano é à esquerda, isso é exatamente preciso.
Quer seja nos sonhos, quer seja na vivência Vibratória, há uma lei de sincronia no Universo: vocês
atraem para si e, sobretudo, neste período, o que está em relação com sua Vibração.
Se vocês estão no medo, se há falhas em vocês é, necessariamente, uma entidade astral que vai
aparecer.
***
 
Questão: enquanto eu participava de um grupo de meditação, senti meus limites corporais
dissolverem-se, como se eu fosse o grupo. É uma forma de Dissolução?
É, pelo menos, o que se chama um mecanismo de Comunhão.
Agora, a Dissolução deixa lugar ao neant, ela não deixa lugar a qualquer identificação, com quem
quer que seja, ou o que quer que seja.
Portanto é, mais, Comunhão/Fusão.
***
 
Questão: qual é a distinção entre o orgulho e o ego espiritual?
É, exatamente, a mesma coisa.
***
 
Questão: estou mais na dúvida em relação às minhas percepções, minha vivência. Ao
mesmo tempo, parece-me viver períodos de ego espiritual. Os dois podem coexistir?
Geralmente, aliás, coexistem.
Enquanto existe uma dúvida em você, isso quer dizer que, qualquer que seja a vivência (Fogo do
Coração, Coroa Radiante, Despertar da Kundalini), você está instalada no Si.
 
O Si é a Alegria, mas há, também, dúvidas, porque o mental ainda está presente, em alguns
momentos, o que não é mais o caso quando vocês estabeleceram o Absoluto.
 
O orgulho espiritual é, também, a dúvida.
É como o ego: há egos positivos e egos negativos.
Ao nível espiritual, é a mesma coisa.
***
 
Questão: além de refutar e ser Absoluto, há algo a fazer?
Não, nada, absolutamente.
***
 
Questão: quando se tem a orelha esquerda que toca, que vibra, que estala, isso significa
que uma pessoa ou que um Duplo tenta entrar em contato?
Não, absolutamente: são os sinais da ativação do Antakarana, é tudo.
Mas o Antakarana pode ser vazio ou pleno de uma Presença: se há uma Presença, é uma
Presença.
 
Mas o Antakarana é o Nada, o Som da alma, com os diferentes Sons.
Mas não é porque há um som que há uma Presença.



 
Há seres que abriram os chacras, que ouvem esses Sons – há sete Sons diferentes, há dezenas de
anos – sem terem tido a mínima Presença.
 
O Som não é característica da Presença, é característica do Canal.
Há uma tonalidade, que não é um estalo, que é um Som extremamente agudo, que assinala a
aproximação de uma Presença.
Mas não é a manifestação da Presença, é o Canal Mariano (o Antakarana, a ampola da
clariaudição) que reage à interação da Presença que se aproxima.
 
É quase um Ultrassom, muito elevado ao nível intensidade Vibratória, ao nível frequência, mesmo.
Vocês estão no limite da percepção da percepção auditiva – como vocês chamam isso? – no
espectro auditivo, vocês estão em frequências muito altas.
Mas a Presença não se exprime por esse Som, estamos de acordo: é a interação, entre sua
Presença e essa Presença que gera o Som.
***
 
Questão: poderia dar-me um conselho sobre minha evolução?
O que isso quer dizer, evoluir?
Você está, ainda, acreditando, com tudo o que lhe disse BIDI, que você evolui?
***
 
Questão: então, como superar alguns problemas?
Ah, não é uma evolução, isso.
Eu não tenho conselho pessoal a dar a ninguém.
Ou você faz uma pergunta, ou não há pergunta, mas, jamais, eu interferirei em sua Liberdade.
***
 
Questão: tem-se um Duplo ou vários Duplos?
Mas, necessariamente, há vários.
Pode-se dizer que o seu Corpo de Estado de Ser é um Duplo.
Duplo não quer dizer Dualidade.
Duplo quer dizer, simplesmente: possibilidade de ressonância, de Comunhão, de Fusão, de
Dissolução – no Sol, no Corpo de Estado de Ser, com outros Corpos de Estado de Ser.
E, agora, nesse corpo de carne – que vocês habitam – e outro corpo de carne, se vocês têm um
Duplo Monadário encarnado.
Ou com CRISTO, MARIA, MIGUEL, com quem vocês queiram.
 
Para o resto, mas vocês podem muito bem ter um Duplo Monadário, encarnado ou não, e Fusionar
com MARIA ou MIGUEL.
Não há incompatibilidade, não é?
Não há contrato de exclusividade.
Para os Duplos não encarnados, hein?
Atenção, caso contrário, isso se transforma em orgia, seu truque, aí.
***
 
Questão: MA ANANDA MOYI, há pouco, precisou que o tempo dos reagrupamentos era
chegado.
A que isso pode corresponder?
Então, aí, é profundamente diferente para cada um.
O Reencontro do Duplo é uma forma de reagrupamento.
Agora, há reuniões e reagrupamentos que vão produzir-se espontaneamente.
Aí também, é como para os Duplos Monadários, não vão pôr-se a procurar, a todo custo, reunir-se
ou reagrupar-se: são as circunstâncias da vida que fazem com que isso ocorra.
Não é uma busca ativa, é espontâneo e natural.
 
Lembrem-se do que eu havia dito sobre os Duplos Monadários: por que não se havia falado deles
antes?
Porque vocês imaginem que, no espírito humano, todo mundo vai querer ter seu pequeno Duplo, e,
se possível, encarnado, e, se possível, do outro sexo, e, se possível, muito mais belo, não é?
Portanto, para a reunião, é a mesma coisa: isso se produz porque a Fluidez da Unidade, as
sincronias põem-nos nisso, mas não é para procurar.
 
Quando MA disse: «o tempo é chegado de reunirem-se e de reagruparem-se»: em si mesmo, com
seus Duplos, talvez, exteriormente.



Mas tudo isso não tem que ser procurado ativamente, isso se faz espontaneamente.
É como para o Duplo Monádico: vocês não têm que procurá-lo, caso contrário, isso é um
erro.
São coisas que se instauram na Fluidez da Unidade, espontaneamente.
Sem intervenção de sua vontade própria ou de seu desejo, caso contrário, isso nada mais tem a
ver.
***
 
Questão: pode-se chamar nosso Duplo Monadário, se ele não está encarnado?
Você não tem necessidade de chamá-lo, se ele não estiver encarnado: ele vem, espontaneamente.
O chamado é válido para MIGUEL, para MARIA, para as Estrelas.
KI-RIS-TI, ele vem, espontaneamente.
Aqueles que o percebem não tiveram necessidade de chamá-lo.
Aliás, vocês podem chamá-lo, aqueles para quem ele não é um Duplo: ele não aparecerá nas
costas.
***
 
Questão: KI-RIS-TI não seria o Duplo de todo mundo?
Não, vocês são todos KI-RIS-TI.
***
 
Questão: se nós somos todos KI-RIS-TI, como se pode ter KI-RIS-TI como Duplo?
Boa questão.
É o princípio do holograma.
Quando MIGUEL está presente ao seu lado, ele pode estar presente ao lado de milhares de
pessoas.
É sua visão cartesiana, redutora, que os faz crer que há Um Duplo, e que não se pode ser si mesmo
e o Duplo.
Mas vocês são multiplicados ao Infinito quando são Multidimensionais.
Vocês estão, ao mesmo tempo, aqui e ali, e, ao mesmo tempo, em milhares de lugares.
 
Isso não é possível compreender pela sua consciência.
O único que não pode multiplicar-se ao Infinito é o Duplo Monadário encarnado e o Duplo Monadário
não encarnado.
Porque há a necessidade de reencontrar o ovo cósmico inicial.
Mas isso se refere a muito poucas pessoas.
Para todo o resto, vocês podem, todos vocês, ter MARIA como Duplo, e CRISTO, por que não?
E ser, você mesmo, MARIA e CRISTO.
Mas isso foi dito.
 
É a visão cartesiana mental, da 3D, que lhe diz: «é impossível, eu sou eu e há o outro, como é que
eu posso ser eu e o outro?».
Justamente, você não viveu a Dissolução, nem a Fusão.
***
 
Questão: sentir o Ponto KI-RIS-TI nas costas releva da manifestação do Duplo KI-RIS-TI?
Não.
Quando há uma presença ao lado de vocês, vocês sentem uma Presença, concorda?
É a mesma coisa para os planos sutis.
Sentir o Antakarana e o Som não é a Presença.
Sentir o Ponto Vibratório KI-RIS-TI não é a Presença de KI-RIS-TI.
***
 
Questão: como se manifesta, então, esse Duplo KI-RIS-TI?
Mas você sente uma Presença nas suas costas, mas não sente isso sobre o Ponto: uma Presença,
presente atrás.
***
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
 
Então, caros amigos, eu lhes agradeço por seu acolhimento.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Até muito em breve.

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



Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1498

30 de junho de 2012
(Publicado em 02 de julho de 2012)

***

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

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1498
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros amigos, tenho o prazer de vos reencontrar.

Eu vos transmito todas as minhas bênçãos, e eu venho, como é hábito, para escutar todas as questões que vocês têm para me colocar.

Pergunta: O que é que dificulta a recepção da Luz, em mim?

Então aí, cara amiga, eu vou te responder como BIDI: és tu mesma.

Isto quer dizer o quê?

Isto quer dizer que há, necessariamente, qualquer coisa, em ti, que está aí e que interfere, em algum lugar, com esta percepção da Luz.

A Luz, ela está por todo o lado sobre a Terra.

Da mesma forma que a Onda da Vida, ela está disponível para toda a gente.

Mas vocês sabem, por exemplo, que para a Onda da Vida: ela nasce de si mesma.

Depois, ela sobe, ele pode encontrar bloqueios nos chacras inferiores, e por vezes não.

E vocês têm seres que não sentem nada em relação a isso.

É o mesmo para o Supramental, porque o Supramental, a abertura Vibratória espiritual, energética, tem esta percepção, ela se realiza
quando, verdadeiramente, o ser está pronto.

Então, o que é que isso quer dizer: estar pronto?

Isso quer dizer que, talvez, em ti, haja dificuldades em te deixares ir.

Isso quer dizer que tu não estás pronta, isso quer dizer que, em algum lugar, devem existir mecanismos que bloqueiam, em ti, o fato de
se deixar viver o que é para viver. 

Então, o atraso na ignição, ele pode vir, seja de uma fadiga importante, o que não é o teu caso (ao nível dos teus casulos de Luz, não
há desperdício ao nível do Corpo Etéreo, ligado a uma fadiga).

Isso quer dizer que, necessariamente, há, nos planos mais psicológicos, seja um medo, aí também, seja uma dificuldade (por diversas
medidas de proteção que estão inscritas em ti) em te deixares fecundar, penetrar, pela Luz.

Pergunta: A Luz Vai nos chamar, com prioridade, quando nós não estamos disponíveis, a fim de nos testar,
ou será que isso se vai fazer de maneira aleatória?

Isso se faz, sobretudo, neste momento, nos momentos de sono, ou então, quando vocês adormecem, ou quando vocês acordam, para
não vos desencadear crises cardíacas, não é?
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Tem importância, nos ouvirem falar, assim, ao vosso lado, nos ouvirem falar ao vosso lado, falar-vos.

Isso desencadeia, ainda assim mecanismos de reflexos, de defesa, que são plenamente justificados: é como quando qualquer coisa
de desconhecido se aproxima de vocês, vocês saltam, não é?

Portanto, é o mesmo princípio.

Tudo é profundamente diferente para cada um. 

Há os que já foram chamados (como isso já vos foi dito) à noite, de dia.

Outros que começam simplesmente a sentir qualquer coisa que chega, ao lado deles, e outros que sentem em permanência o Canal
Mariano e uma Presença que os acompanha.

Portanto, é profundamente diferente para cada um: não há uma regra estabelecida.

Pergunta: Podemos chamar o nosso Duplo Monádico desencarnado, da mesma forma que podemos
chamar MARIA, MA ANANDA MOYI, MIGUEL, ou outras Consciências?

Então, lembrem-se do que eu disse, há alguns dias, e ainda na vez anterior (ndr: ver as suas intervenções de 30 de junho e de 19 de
maio de 2012): o Duplo Monádico, encarnado ou não, é excessivamente raro, em relação a vocês todos, não é qualquer coisa
frequente.

Vocês não têm, todos, um Duplo Monádico: felizmente, isso teria sido uma sagrada bagunça.

Alguns de vocês têm os Duplos Monádicos encarnados, e outros têm os Duplos Monádicos não encarnados.

No que concerne ao Duplo Monádico, encarnado ou não, eu fui muito claro: vocês não têm que o procurar.

Portanto, querer chamá-lo, isso quer dizer que tu pressupões que ele existe.

Ora, eu disse que, se houver Duplo Monádico, pela Ação do Manto Azul da Graça, pela Libertação da Terra, onde quer que esteja, ele
se apresenta a vocês.

Mesmo se ele estiver do outro lado do planeta, vocês irão vê-lo em sonhos, e vocês saberão que é ele.

Se ele estiver desencarnado, ele virá espontaneamente, uma vez que a Terra está Libertada.

Portanto, vocês não têm que o chamar.

Chamem MARIA, MIGUEL, chamem-nos, a nós, é muito mais fácil. 

Porque se o Duplo Monádico não estiver aí, neste dia de hoje (ou eu diria, talvez, até ao fim de julho), é porque ele não existe.

Muito simplesmente.

Mas eu repito: os Duplos Monádicos são raros.

Isso corresponde a qualquer coisa de muito preciso, que é complicado explicar, mas o resultado é exatamente o mesmo, e eu creio
que THERESA vos disse algumas palavras (ndr: ver a intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012), e de outros
Anciãos, há quinze dias, também (ndr: ver em particular a intervenção de UM AMIGO de 06 de junho de 2012).

O Duplo Monádico tem a mesma função que MARIA, MIGUEL: é simplesmente, reencontrar esta Paz, esta Morada da Paz Suprema.

Não vão imaginar outra coisa, como eu disse na última vez: bastante jovem, bastante sexy, bastante …, hein? 

E além disso, nós preferimos não vos dizer tudo em relação a isso, porque vocês vão fantasiar. 

Portanto, não vale a pena.

Contentem-se com MARIA, já é muito bom, não?

E THERESA faz um Duplo magnífico.

Não é uma oportunidade particular: é uma obrigação em relação à Onda da Vida e à Lemniscata Sagrada, para aqueles que são
efetivamente os verdadeiros Duplos Monádicos, é tudo.

Pergunta: A que corresponde igualmente um forte batimento ao nível da têmpora esquerda?

A têmpora esquerda?

Há uma Estrela, por aí. 

Agora, eu vou fazer como BIDI: por que querer saber a que isso corresponde?

Isso prova que tu estás ainda apegada ao que se passa no teu corpo, portanto tu não te deixaste ir em relação ao teu corpo.

Portanto, tu ainda estás apegada ao teu corpo.

Não é o fato de tu teres uma dor, é o fato de tu teres uma, e que depois, tu me descreves uma segunda.



Pergunta: Durante as canalizações, um chiado na orelha esquerda se acentua. Quando é que isso vai,
finalmente, se abrir?

Quando isso for levado.

É preciso compreender bem que as circunstâncias Vibratórias e de Consciência da Terra, neste momento, desde a Onda da Vida
(quer dizer desde o mês de fevereiro, e sobretudo março), tudo o que não se produz em vocês (em todo o caso, eu falo de vocês que
seguem o que nós dizemos, desde há um certo tempo), vem exclusivamente dos vossos medos.

Isso foi dito, mas eu vos repito: vocês têm medo de perder esse corpo.

Vocês estão muito apegados ao que vocês creem ser.

É isto a Verdade.

Nós não vos podíamos dizer isto há três anos, há quatro anos, há cinco anos.

Mas, hoje, nós podemos dizê-lo: vocês fizeram uma identificação com o corpo, vocês trabalharam sobre o vosso corpo, vocês
trabalharam sobre as energias, vocês se asseguraram, durante a vossa vida, que esse corpo se portasse bem.

E olhem à vossa volta, todas as pessoas que têm essa insuficiência de percepção, que não sentem a Onda da Vida, vocês irão ver que
são pessoas que estão interessadas, muitas vezes, eu diria, excessivamente nos seus corpinhos. 

Quer dizer que há uma identificação com o corpo.

E hoje vocês o pagam.

Pergunta: Eu sinto uma dor do lado esquerdo do corpo, da cabeça ao quadril (anca), durante as
canalizações, em particular. Isto poderá ser um bloqueio ao nível do Antakarana?

Geralmente, é um desequilíbrio lateral de energia, do eixo Etéreo.

Agora, compreendam bem, não é um jogo de palavras que eu faço, na resposta anterior.

Se vocês soubessem: se vocês fossem capazes de esquecer o corpo, alguns instantes, mas verdadeiramente, a dor não existiria mais.

Não é uma visão do Espírito, quer dizer que, em qualquer lado, um corpo doloroso, hoje (mais uma vez, não era o caso há alguns anos),
qualquer que seja a dor, isso não traduz senão um apego a esse corpo e à materialidade, qualquer que seja a qualidade do vosso
Coração, qualquer que seja a vossa abertura.

A vossa vida foi construída, no passado, com uma atração (para os diferentes aspectos energéticos, alimentares) muito forte em
relação à matéria.

É uma questão de estar nesse corpo, mas, verdadeiramente, de Consciencializar que vocês São muito maiores que esse corpo.

E as circunstâncias Vibratórias (desde este ano, eu repito, hein, quer dizer desde a Onda da Vida) fazem com que vocês não Sejam
esse corpo.

Mas é Vibratório, é a própria Consciência que o diz a vocês.

Portanto, isso quer dizer que a vossa consciência se opõe a isso.

Vocês têm medo de perder a materialidade.

Não a materialidade, no sentido do dinheiro, mas os aspectos da personalidade, da densidade, do corpo físico.

E isso vai ser cada vez mais importante, igualmente, até ao momento em que vocês realizarem o que acabo de dizer.

Se a vossa Consciência, não se repetindo, de forma tola diz: «eu não sou este corpo, eu não sou este corpo» (porque aí, vocês podem
repeti-lo durante dez anos, isso não mudará em nada as dores), mas se a vossa consciência chegar a se soltar, de alguma maneira,
em relação a esse corpo, vocês verão que a dor não tem mais nenhuma razão de ser.

E mais, eu penso que isso se pode explicar, muito simplesmente, ao nível do cérebro.

Lembrem-se de que, desde a Onda da Vida, se vocês levarem a Atenção e a Consciência a qualquer parte desse corpo, isso reforça.

E a energia vai chegar ao local onde vocês estão mal.

O que explica que isso te faça ainda mais mal durante as canalizações. 

E que, para alguns de vocês, o fato de pensar na vossa dor, isso reforça a dor, também.

Façam a experiência: vocês têm uma dor muito viva, vão fazer outra coisa (porque vocês têm qualquer coisa para fazer), a dor não vos
incomoda mais.

Pergunta: Qual é o seu ponto de vista sobre o ponto de basculamento para o Absoluto ou a Infinita
Presença? Esse é um instante particular, e como é que isso se passa?

Não há ponto de basculamento, é uma expressão.

Isso não é um espaço no corpo.



É como na época, quando SRI AUROBINDO vos explicou o Switch da Consciência, ligado à respiração, que passava dos pulmões ao
Coração (ndr: este processo está descrito na seção “Protocolos a praticar”, sob o título “RAM – A respiração do Coração”).

Da mesma forma, há um basculamento da Consciência, que é identificável quando vocês passam do eu ao Si.

Se vocês são Absoluto, vocês encontram com extrema facilidade os basculamentos e as Passagens.

Há qualquer coisa que é como se sobressaísse.

É a Consciência que muda de Vibração, que muda de estado (ou a não consciência).

Portanto, não é para explicar: é qualquer coisa que se produz no momento em que tu o vives. 

Não é porque eu te vá explicar com o que isso se parece que tu o vais identificar, não: é porque tu o vais viver que tu vais saber que
isso é.

Vês a diferença?

O basculamento, são as Passagens, é permanente, quando vocês são Absoluto: vocês passam de um ao outro, do outro ao um, e de
cada vez, há uma Passagem (que foi chamada assim, também), e esta espécie de ponto de basculamento: é a Consciência que
bascula.

Agora, tu não podes referenciar o Absoluto.

No momento que for vivido tu sabes que foi vivido.

E tu o sabes intimamente: não há nenhuma interrogação que se possa surgir.

Porque, quando a Consciência se torna não consciência ou a-consciência, tu saíste, como eles o dizem: tu estás Libertado.

Mas tu não te podes enganar, tu não te podes colocar a questão, porque tu o sabes.

Portanto, não há indicador antes, não é possível, nenhum indicador é possível antes.

Pelo contrário, no instante em que tu o vives, tu sabes que tu o vives, porque é demasiado evidente.

E, certamente, para aquele que não o vive, é tudo menos evidente, hein?

Vai dizer a um peixe que está dentro de um aquário, que ele está dentro de um aquário.

Mas aquele que sai do aquário e que se encontra no oceano, ele compreende que ele estava num aquário.

Será bonito explicar tudo o que se quiser ao peixe que está dentro do aquário, enquanto não sair do aquário, o peixe, não compreende.

É isso que é preciso aceitarem.

Portanto, se vocês procuram referências (como em relação ao Switch da Consciência, a respiração e outros), vocês não as
encontrarão nunca. 

Certamente, é a personalidade, o Si, que procura se referenciar. 

Mas não há necessidade de se referenciar, porque, quando o Absoluto está aí, tu não podes colocar-te nenhuma questão, é demasiado
evidente.

Mas enquanto isso não é vivido, tu não sabes o que é.

O exemplo, eu vou fazer como BIDI com o seu teatro, eu, é o aquário, com o aquário (ndr: esta imagem já foi utilizada por O.M.
AÏVANHOV em sua intervenção de 10 de março de 2012).

Tu és um peixe que volta depois de muito tempo num aquário, mas tu não sabias que era um aquário.

Mesmo se te falarmos, o que é que se vai passar? 

Isso vai excitar a tua curiosidade.

Tu vais tentar representar que tu estás num aquário.

Mas tu não podes ver, que tu estás num aquário.

Por contrário o teu cérebro, ele vai agitar, tu vais voltar ao interior do aquário cada vez mais rapidamente: é o que BIDI chamou a
refutação.

Mas como é que tu sabes que tu chegaste?

Bem, é simples, tu não te colocas mais a questão, tu Estás no oceano e tu o sabes, porque tu vês o aquário.

E tu não estás mais no aquário.

Mas enquanto tu estiveres no aquário, tu não vês o aquário.



Pergunta: Num momento de Íntase, eu senti uma Presença à esquerda. Era este o Duplo?

Mas o Duplo, ele se sente onde?

Ele se sente à esquerda (ou atrás, se for O CRISTO).

Portanto, tu sentiste a Presença à esquerda ou atrás?

É tão simples quanto isso.

Então, isso foi dito, agora, quando nós intervimos, quer sejam as Estrelas, os Anciãos (eu, é diferente, porque a Vibração que eu emito
não é exatamente a mesma, isso depende do nível onde eu desço até vocês, porque eu sou Melquizedeque do Fogo, e vocês
arriscariam ter um pouco de calor), o que eu quero dizer com isto, é que todos os estados em que nós descemos, através deste ser,
vão desencadear, em vocês, agora, a ativação do Canal Mariano, é lógico.

Portanto, isso pode sê-lo, mas é antes de tudo a ativação do Canal Mariano. 

E as Presenças, como, por exemplo, vos disseram, há algumas semanas, certas Estrelas: elas estão aí.

Vocês, o vosso cérebro, ele vai imaginar que ele está unicamente naquilo que fala, aqui.

Mas não, ele é também em vocês.

Portanto, vocês são cada vez mais numerosos a sentir, no momento em que nós descemos, não unicamente pela Vibração, não
unicamente a Luz, mas também a Presença real, ao vosso lado.

Eu diria que é normal.

E, no mínimo, o Canal Mariano: não unicamente a Luz, não unicamente os chacras ou a Kundalini, mas também o Canal Mariano.

A única coisa que nós não podemos desencadear, quando nós vimos, é a Onda da Vida, porque isso, é a Terra, não somos nós.

Pergunta: Eu não sinto ainda nenhuma Presença. Isto está ligado aos medos, aos bloqueios, ou ao fato de o
momento não ter chegado?

Mas isso foi dito, neste início de tarde, parece-me (ndr: ver intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012)2: vocês não
estão todos no mesmo estágio de desenvolvimento das Presenças, nem do Canal Mariano.

Isso depende se o Manto Azul da Graça foi integrado.

Isso depende se a Onda da Vida subiu.

Se a Onda da Vida não subiu, a probabilidade e a possibilidade de sentir o Canal Mariano é muito mais fraca.

Isso não quer dizer que é impossível, mas é muito mais fraco.

Então, evidentemente, se a Onda da Vida não subiu, isso quer dizer o quê?

Que há medo, que há medos, é exatamente o que eu digo sempre. 

E, mais uma vez, não serve de nada dizer: o medo, ele vem daí, porque se passou isto.

Isso não mudará nada no medo.

É como atrás, em relação ao apego à materialidade: vocês têm grande medo de morrer. 

Porque, até ao presente, toda a vossa vida, todas as vidas humanas foram baseadas como se nós fossemos imortais.

Mas nós não somos imortais, quando nós estamos num corpo de carne.

E sobretudo no ocidente, há uma recusa de ver a morte.

Portanto, enquanto o medo de morte existir, a Onda da Vida não pode subir.

Vocês estão apegados a esse corpo, mesmo que vocês sejam seres espirituais que viveram a Coroa Radiante da Cabeça, as
Estrelas, o Fogo do Coração.

Enquanto permanecer o mínimo medo (isso foi dito), o mínimo apego, vocês não chegaram lá.

Pergunta: Face a uma pessoa que está no brilho do Si, na negação, o que fazer?

Não dizer nada, não fazer nada.

Porque, face a esse gênero de pessoas, que, além disso (como tu dizes, aparentemente) está em busca espiritual, vai dizer a alguém,
que é um buscador espiritual, que não tem nada a procurar.

Tu vês o que eu quero dizer: Ele vai estar numa reação terrível.

Ora, vocês não podem esclarecer ninguém: é a história do aquário e do peixe.

Vocês não podem ir procurar aquele que está no aquário, nunca. 



Vocês podem Amar, vocês podem Servir, mas vocês não o farão jamais sair do aquário.

A atitude mais justa, é: não reagir, já, para não insuflar a energia da Dualidade, e compreender que vocês não podem levar ninguém
para onde vocês estão, estritamente ninguém (nem filho, nem marido, nem o que quer que seja, nem quem quer que seja).

Isso se chama fazer o luto.

Isso corresponde ao que foi realizado, em parte, pelo trabalho que foi realizado no mês de dezembro do ano de 2010, com a
Passagem de URIEL na Garganta.

Onde ele, pelos mecanismos Vibratórios, ao nível cósmico, vos amenizou os apegos, o que veio facilitar a possibilidade de fazer o luto.

E os lutos foram feitos, salvo para aqueles que permaneceram apegados, a qualquer coisa, a alguém.

Então, certamente, isso concerne, como eu digo, aos seres que estão persuadidos de estarem no caminho espiritual.

O Irmão ou a Irmã que não se interessa com tudo isso, não vive nenhum desses inconvenientes, de momento.

É mais (como vocês dizem) tranquilo, para ele, mas é uma falsa tranquilidade, isso, é certo.

Porque mesmo que, hoje, vocês tenham a impressão, e como eu vos digo, de que há bloqueios, então vocês vão virar para dentro das
vossas cabeças, porque o ego, não fica contente quando lhe dizemos que ele está bloqueado, não é?

Ele fica irritado, ele é vexado.

Ele leva a mal.

Isso o põe triste, como vocês disseram anteriormente.

Mas não é nada, isso, porque essa reação, ela é por vezes salutar, mesmo se vocês estiverem em oposição.

Mas vocês não têm que a desencadear do exterior.

Se vocês são Absoluto, se vocês saíram do aquário, vocês não têm interesse em dizer a alguém que está dentro do aquário, que ele
está dentro do aquário.

Porque vocês vão atacá-lo, e vocês irão pô-lo em reação.

Isso é importante apreender.

E no que vos concerne, vocês (e eu o disse para as dores) o sofrimento vai se amplificar, até vocês deixarem ir.

Enquanto vocês não estiverem Abandonados, vocês resistem: é também tão simples assim.

E não serve de nada encontrar os mecanismos precisos que foram desencadear isso.

A única pessoa responsável são vocês mesmos.

Não são nem as vossas relações, nem aqueles que vos impedem de o viver, porque não há ninguém que vos possa impedir de viver
isso, nem nenhuma situação, não há senão vocês mesmos.

E cada vez mais, vocês estarão face a vocês mesmos. 

Encontrar aquele que vos fez mal, ou aquele que vos traiu, mas isso é um álibi.

Se isso existe na vossa vida, é porque vocês o têm em vocês, desde sempre. 

Não é nunca o outro, são sempre vocês. 

Isso faz mal ao ego, mas é a Verdade.

Pergunta: Isso quer dizer que quando observamos as interpretações, as projeções, as ilusões, mesmo em
tudo o que é difundido por você ou outros, é preciso não intervir? 

Quem és tu para julgar as ilusões dos outros?

Mas alguém que está numa projeção, que vai crer, por exemplo, em fantoches ascensionados, o que é que tu queres fazer?

Explica-me o que tu queres fazer?

O problema não é saber se tu vês claro ou não, porque tu sabes nunca se não és tu que estás na projeção.

Só aquele que saiu do aquário pode afirmar.

E ainda, ele não o fará, porque ele sabe que isso não serve para nada.

Em todos os casos de figura, cada vez mais, vocês irão encontrar-se confrontados com muros.

Vocês irão vivê-los nas vossas famílias e nas vossas relações: vocês não têm todos o mesmo Destino.



Mesmo que vocês tenham sido todos Sementes e Ancoradores da Luz, é preciso aceitá-lo.

Ninguém, hoje, pode saber o que vive o outro, salvo aquele que saiu do aquário.

Porque aquele que não saiu do aquário, terá sempre, sistematicamente, uma visão parcelar, que é uma visão que está impregnada do
seu próprio caminho, do seu próprio ego, da sua própria pessoa.

O que é que tu queres fazer neste caso?

Além disso, tu podes afirmar que este ou aquele projeto, qualquer que seja?

Certamente, cada um vai se servir como ele quiser.

O mesmo texto pode ser compreendido de milhares de formas, e cada um vai puxá-lo para si, vai servir para o seu uso pessoal, o que,
para outro, pode ser totalmente oposto.

O que queres tu fazer?

Isso foi sempre assim, na história da Humanidade.

E eu o dizia quando vivia: tudo o que é passado, tudo o que é carunchoso, deve ser quebrado. 

O que se passa, hoje, desde o início deste ano, é totalmente novo.

Quer dizer que vocês não têm referências (nem nos textos, nem nos escritos, nem nas experiências dos outros): vocês estão sós face a
vocês mesmos.

Portanto, alguém que tome o que eu digo hoje, ou, por exemplo, o Yoga de UM AMIGO: mas vocês têm pessoas que fazem exatamente
o inverso daquilo que nós vos transmitimos. 

E então?

O que queres tu fazer?

Se tu reagires, és tu que estás no erro, não é o outro.

Porque, nesse momento, és tu que te colocas no ego e na Dualidade.

É muito duro de aceitar para o ego.

Porque se tu não saíste do aquário, tu não podes ter a certeza que o outro, não encontre a sua conta lá dentro.

E se tu tiveres saído do aquário, tu sabes pertinentemente que não serve de nada reagir, e tu não reagirás, ao que quer que o outro
diga, ao que quer que o outro faça.

Pergunta: Mesmo se nós vemos alguém que tem uma evolução importante de Consciência, mas que está
na projeção daquilo que ele crê ser verdadeiro?

Em nome de quem tu intervirias nas crenças do outro?

Tu estás libertado de todas as tuas crenças? 

A mesma questão: tu saístes do aquário?

Só aquele que saiu do aquário ou da prisão, pode ver.

E ainda, ele vê, mas ele não dirá nada.

Pergunta: Alguém que diz ter «saído do aquário» pode projetá-lo?

Ele não pode projetar.

Nunca.

Alguém que saiu do aquário não pode, de maneira nenhuma, projetar o que quer que seja.

É o vosso quadro de referência que projeta, aí.

Sai do aquário e depois falaremos disso.

Pergunta: Há diferentes meios para sair do aquário?

Sim, o planeta grelha é um, excelente. 

É o mesmo princípio que para as Núpcias Celestes, em relação ao Corpo de Estado de Ser: vocês têm seres que viveram os acessos
ao Corpo de Estado de Ser, que continuam a ir ao Sol, que vêm ver-nos nas Embarcações, há muitos.

Agora, alguém que não viva isso, imaginem: vocês vivem as vossas energias, vocês vivem a vossa Alegria Interior, e alguém vem dizer-
vos que foi numa Embarcação, que ele viu isso.

O que é que vocês têm como meio, vocês que não foram lá, para dizer que é verdade ou que não é verdade?



E agora, vocês trazem dois seres que vieram nos ver.

Nós, nós sabemos que eles vieram nos ver, mas os dois vão descrever-vos qualquer coisa de diferente.

Será que isso quer dizer que há um que mente?

Dito de outra forma, e como eu o disse vulgarmente, mais uma vez: ocupem-se com as vossas nádegas. 

É o quê, essa mania de querer fazer sair o outro das suas crenças, das suas projeções? 

Se vocês verem uma crença, se vocês verem uma projeção, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que ela está em vocês.

Isso, é próprio dos terapeutas que trabalham com o psiquismo: eles veem maravilhosamente os defeitos dos outros, mas são
incapazes de ver os seus próprios defeitos.

É, também, por isso que eles são terapeutas, a esse nível.

Sem isso, eles nunca teriam feito um trabalho como esse, nunca.

Não há nada de pior do que alguém que trabalha com a mente (e isto não é pejorativo): aqueles que trabalham com a mente das
pessoas, na percepção do outro, têm por vezes uma acuidade muito fina, para o outro, mas estão persuadidos de que eles não têm
nada. 

Então, aquilo que vocês veem no exterior está em vocês. 

Não é possível de outra forma.

Todos os vossos medos, tudo o que vocês chamam de projeção, no outro, estão em vocês, primeiro.

Quando vocês tiverem compreendido isso, vocês vão girar a língua sete vezes na vossa boca antes de falar.

Porque quanto mais avançarem, mais esse problema se vai apresentar: o vosso quadro de referências, as vossas crenças, as vossas
projeções.

Mas enquanto vocês projetarem sobre o outro, o fato de ele se enganar, mesmo se for verdade, isso quer dizer que vocês se
enganaram também.

É obrigatório.

Partindo deste princípio, eu repito, de que só aquele que saiu do aquário pode se expressar.

Mas, geralmente, ele não o fará.

Porque ele, ele vê o vosso nariz de palhaço, mas vocês, não o veem.

Pergunta: Portanto, à priori, aquele que saiu do aquário não tem razão para comunicar?

Mas eu não disse isso.

Ele pode e ele deve comunicar o que ele vive, e com razão.

Mas ele não falará sobre o outro, porque ele sabe que ele não pode mudar o outro: o outro, está no seu aquário, e ele não está mais no
aquário.



E está infeliz pelo seu Irmão que está no aquário.

Mas ele sabe pertinentemente que o outro, se quiser permanecer no aquário, ele permanecerá.

E mesmo que ele diga que quer sair, se não saiu do aquário, é porque está bloqueado no seu aquário.

Eu creio que vocês têm uma das Estrelas que disse, não há muito tempo: «não é porque vocês conhecem as leis da prisão, que vocês
sairão da prisão».

Isso é uma ilusão.

Seria bonito, vocês conhecerem todos os mistérios do corpo, todos os mistérios do Espírito, todas as leis espirituais.

Vocês veem o que eu quero dizer?

Vocês não podem ver senão aquilo que vocês próprios são.

Enquanto vocês julgarem, com a medida com a qual julgarem (ou vocês trazem um julgamento, ou uma apreciação), vocês se julgarão a
si próprios. 

E sobretudo, vocês veem a palha do outro mas vocês não veem o vosso feixe.

Enquanto vocês não saírem desse dilema, vocês estão confinados.

E vocês não estão prontos para sair.

Isto faz mal ao ego, mas é a Verdade.

Pergunta: Existem técnicas, ferramentas, para ir ver do outro lado do aquário?

Certamente não.

Isso foi dito por BIDI: não há passagem.

Na verdade, mesmo o IRMÃO K o repetiu durante a sua vida: aquele que não foi à outra margem, não pode compreender. 

E é incompreensível.

Portanto, vocês podem virá-lo em todos os sentidos, na vossa cabeça, vocês nunca sairão daí, enquanto vocês não se Abandonarem. 

Mas, ao contrário, o ego, ele é muito bom a fingir que não sabe o que significa Abandonar-se.

Vocês fingem não compreender (não vocês, eu falo de maneira geral), porque vocês têm medo.

Não é pedido para compreender por que vocês têm medo, mas para olhar.

Se vocês estiverem no aquário, é porque vocês têm medo.

Não é questão de saber se vocês são responsáveis, culpados, etc..

Simplesmente, é preciso aceitar que isso é a Verdade.

Lembrem-se: a medida com a qual vocês julgarem, vos será exatamente aplicada.

Portanto, através de certas perguntas que vocês colocam, aí, vocês estão em vias de se fecharem em qualquer coisa de
constrangedor, de muito constrangedor.

E isso vai apresentar-se com cada vez mais acuidade, esta propensão a querer tirar o outro do aquário.

Ou a crer que o outro, que não está dentro do aquário, vocês, vocês estão dentro do aquário e vocês dizem: ele, ele projeta, ele não
saiu do aquário. 

É sempre assim.

Mas, no dia em que vocês saírem do aquário, aí, vocês se calarão.

Não se pode inventar a saída do aquário.

Nenhum ser humano pode projetar ter saído do aquário, se não saiu do aquário, é impossível.

BIDI disse-o, com outros termos.

Aquele que saiu do aquário, ele sabe-o.

Vocês, vocês não o sabem.

Imaginem alguém que está na prisão, que vê alguém no exterior e que lhe diz: «tu, eh, tu não saíste!».

Mas são os vossos próprios quadros de referência.



Vocês não podem ver o que vocês próprios são: o outro é vocês. 

E quando nós vos dizemos isso, vocês não o compreendem, vocês não o vivem.

E, no entanto, é a Verdade.

Portanto, enquanto vocês virem qualquer coisa que vos incomoda no exterior, é porque aquilo está em vocês. 

E vocês, enquanto vocês estiverem lá dentro, vocês estão na Dualidade: aí não se fala mesmo de Absoluto, vocês não estão mesmo na
Unidade, vocês recaem na Dualidade.

É como se vocês tivessem visto a linha de chegada e tivessem dado meia volta a toda a velocidade.

Por quê?

Porque vocês têm medo.

Pergunta: Alguém que tenha saído do aquário, que viva o Absoluto, quando volta à personalidade (uma vez
que as passagens são possíveis), manifesta a sua personalidade da mesma forma?

Ele pode manifestá-la como quiser, mas não está mais preocupado com isso.

Eu vou dar-vos um exemplo de alguém que foi um grande, grande místico (que eu não encontrei e eu não darei o seu nome), que se
tornou Absoluto, muito mais do que eu (eu, eu simplesmente vivi a Fusão, muito novo, com o meu Duplo; já foi extraordinário e isso foi
suficiente para toda a minha vida).

Ele era Absoluto.

Mas esta pessoa, que é Absoluto, ela pode voltar à personalidade e fazer não importa o quê.

Porque as regras espirituais que vocês adotam (a moral, a ética, a integridade) foram destinadas a forjar alguma coisa em vocês, que
é o Si.

Mas aquele que já não está mais na personalidade, porque ele ficou Absoluto, ele É Absoluto, mas ele usa a personalidade: o que quer
que ele faça, ele está Libertado. 

É isto que vocês não compreendem.

Não há carma.

Aí, vocês têm uma visão que é dual, totalmente dual, vocês se afastam totalmente da Unidade.

Então, eu não falo mesmo da Infinita Presença, do Absoluto, etc., ainda menos da Essência.

Vocês tentam aplicar funcionamentos, regras (morais, sociais), da personalidade, a alguém que já não está na personalidade.

E vocês julgam.

E vocês se enganam, e pesadamente.

Mas, isso era previsível.

A partir do instante em que a Onda da Vida nasceu, nós sabíamos pertinentemente que muitos de vocês, que viveram o Ancoramento
da Luz, que viveram a Descida do Supramental, iriam se fechar ainda mais no ego, e foi o caso.

Mas, o que é que podíamos fazer?

Vocês permanecem presos e prisioneiros.

Vocês ficaram encantados, numa espécie do que eu chamo de ‘ego espiritual’.

É preciso ver isso.

É preciso aceitá-lo.

Eu, eu posso vos dizer, eu não estou mais no aquário, então vocês sabem…

Ou então, vocês vão me dizer que eu também estou no aquário.

Pergunta: O que fazer dos medos que nos impedem de sair do aquário?

É preciso vê-los.

Já, para o ego, aceitar ter medo é enorme.

Mas para vê-los, é preciso cessar de julgar.

Enquanto vocês julgarem quem quer que seja, vocês não saem do aquário, porque o julgamento vos leva de volta para a Dualidade.

Definitivamente, vocês estão Libertados, todos, estamos de acordo.



Mas o que é para viver, agora, é mais ou menos fácil desde que, justamente, vocês tenham saído do aquário ou não.

Mas vocês não podem trabalhar sobre os medos (vocês têm protocolos que vos foram dados): é preciso olhá-los e ser Humilde.

Eu creio que THERESA se exprimiu sobre isso longamente (ndr: a sua intervenção de 03 de julho de 2012)2.

E enquanto você olharem para o outro, falando das suas projeções e das suas ilusões, vocês não são Humildes, vocês estão no mais
total orgulho.

Dito de outra forma, e menos polidamente: ocupem-se das vossas nádegas. 

Amem e ocupem-se das vossas nádegas.

Pergunta: A tomada de consciência das minhas projeções é suficiente para ultrapassar esta Dualidade?

Na condição de que tu te Abandones.

Já é, direi, um primeiro passo.

Pergunta: Nesse momento, a refutação pode ser útil e, se sim, a que nível?

Sim, certamente.

Mas a primeira coisa a refutar são vocês mesmos, hein, antes de refutar os outros.

Eu vejo que, aí, vocês andam à volta de um problema que é crucial.

E que explica totalmente o que vocês vivem, ou não.

Reparem, é muito simples: enquanto nós vos falávamos de Vibrações, enquanto havia a viver Vibrações (Coroa Radiante, Kundalini, as
Portas, as Estrelas, e tudo), tudo se passava bem, porque a vossa Consciência estava focada no que se desenrolava em vocês.

Desde que há a Onda da Vida, o que é que se passa?

Há os que vivem a Onda da Vida e que estão Libertados, totalmente, Libertados Viventes.

E os outros, que remam [marcam passo].

De quem é a culpa?

Isto foi dito: medo ou Amor.

Enquanto vocês forem o medo, vocês não são o Amor.

Então, é sedutor dizer que há a Coroa Radiante que emite Amor.

Sim, vocês Ancoraram a Luz, portanto, necessariamente, vocês se deixaram atravessar pelo Amor.

Mas vocês, à parte se terem deixado atravessar, vocês São Amor?

Vocês compreendem a diferença?

Pergunta: Há, ainda assim, uma contradição: quando se está no Amor e se tenta ajudar o outro para que,
justamente, ele vá para este Amor…

Não é o Amor, é um resgate, um salvamento, é não importa o quê.

Tu não fazes senão projetar as tuas próprias insuficiências.

Aquele que quer salvar o outro, que se salve a si mesmo. 

Enquanto vocês estiverem na projeção do amor, vocês não são Amor, é tão simples assim.

São todos os conceitos, humanistas, de serviço. 

«Procurem o Reino dos Céus e todo o resto vos será dado de acréscimo».

Tornem-se Amor e vocês não se colocarão mais a questão de ajudar, de salvar e de intervir junto ao outro: isso se fará
espontaneamente. 

É toda a diferença entre a ‘vontade de bem’, a vontade do ego – não é? – e o Ser que está Liberado. 

Se vocês creem chegar ao Samadhi, à Libertação, agindo assim, voltaremos a falar dentro de milhões de anos.

Bom, vocês estão Liberados, efetivamente, mas isso não é uma solução, vocês se iludem a vocês próprios.

Ser Amor e projetar o amor, isso não tem nada a ver.

Falamos de Transparência.

Houve sobre isso intervenções inteiras: o IRMÃO K falou disso (ndr: as suas intervenções de 07 de junho de 2012 e de 19 de novembro



de 2011), UM AMIGO falou disso (ndr: a sua intervenção de 14 de setembro de 2011).

Como isso foi dito, não é uma transparência moral, em relação a outra, é: vocês serem Transparentes. 

Quer dizer, deixar-se atravessar, não existir mais, vocês compreendem o que isto quer dizer?

Enquanto vocês existirem, vocês não estão Liberados.

Vocês são Liberados quando a Onda da Vida subiu até em cima e quando ela se espalhou lateralmente, e isso não pode causar
qualquer dúvida.

Porque esses, já antes, foram acolhidos nas Embarcações, mas esses já não estão mais localizados nesse corpo.

Eu posso dizer também que, enquanto vocês não tiverem vivido uma Fusão com um Duplo (CRISTO, MARIA, MIGUEL), vocês estão
prisioneiros, vocês não estão Liberados, mesmo se vocês sentirem o Fogo do Coração.

Vocês estão Realizados.

A diferença disso foi explicada.

Vocês confundem Realização e Liberação.

Agora, vocês são livres de pararem na Realização.

Mas, se vocês julgarem, estando Realizados, vocês caem de muito alto.

E isso foi explicado por BIDI: vocês não têm nenhum meio (Vibratório, intelectual, de percepção, dos sentidos, emocional, de crença)
que vos permita apreender o Absoluto. 

É uma Verdade.

E as perguntas que vocês me colocam mostram que vocês não estão Liberados.

Em todo o caso, vamos para as últimas perguntas.

Pergunta: As pessoas que tiveram acesso às viagens com o seu Corpo de Estado de Ser, elas estiveram,
portanto, na Ilusão de terem saído do aquário?

Não, isso era a Realização.

Elas experimentaram (como diz BIDI?) as camadas da cebola, é isso?

Não é uma saída do aquário, é uma saída para um outro aquário.

Efetivamente, BIDI vos fala do teatro, da cena do teatro, da poltrona do espectador e de fora do teatro.

Então eu acrescento um outro aquário que é mais sutil (ndr: ver também sobre este tema a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 10 de
março de 2012)5.

Há o oceano, há um aquário invisível e há um aquário visível.

Aquele que viveu o Estado de Ser foi para o aquário invisível, que mesmo aquele que está dentro do aquário visível não pode ver.

É o mesmo princípio da cebola.

Vocês estão persuadidos de que a Verdade é uma.

Há uma verdade em cada nível: há leis que são válidas num nível, mas não são as mesmas leis que são aplicáveis em outro nível, e há
ainda outras leis num outro nível.

A dificuldade é que vocês estão convencidos de que o que vocês percebem, de que o que vocês vivem, vai explicar o outro lado, seja o
aquário invisível, seja o Absoluto.

Mas não é possível.

Vocês andam à volta.

O Si não é uma ilusão.

O Si é a Realização.

Quantos seres humanos há que sonham chegar a isso?

Pergunta: A quando do planeta-grelha, onde se vão encontrar aqueles que terão realizado o Si?

Na sua Dimensão de Origem, Estelar.

É muito simples (nós já lhes dissemos, de fato, há já muito tempo), com a possibilidade de Liberdade Dimensional.

E eles se aproximarão do Absoluto.



Quer dizer que eles serão capazes (contrariamente a vocês, que estão no aquário visível) de vislumbrar o Absoluto e o Ser, no
momento que desejarem.

Pelo contrário, aquele que é Absoluto, quando ele perde a forma física, ele Está onde ele quiser e ele É o que ele quiser.

O problema é que vocês têm necessidade de uma identidade, vocês estão persuadidos de que tudo funciona com a noção de
identidade.

Esse é o propósito da Consciência, que precisa de uma testemunha, que precisa de um observador, que precisa de um objeto e que
precisa de um sujeito.

Em nenhum momento a Consciência vos pode dar acesso à não consciência.

A não consciência é o momento em que mais nada existe de qualquer identidade, de qualquer espaço, de qualquer tempo, de qualquer
Dimensão.

Vocês já o viveram?

No sonho, sim, isso, BIDI disse-o, mas isso não é suficiente para sair do aquário.

Pergunta: Eu sou acompanhado por guias que me chamam a atenção para aquilo em que devo trabalhar. O
que convém que eu faça?

Refuta-os.

Um guia que te fala de trabalho, hoje, refuta-o, para não dizer outra coisa.

Isso teria sido há alguns anos, sim, era preciso trabalhar. 

Mas hoje, o que é que nós vos dizemos: parem. 

A Terra está Liberada.

Vocês sabem o que isto quer dizer: a Terra está Liberada?

Pergunta: Os meus guias me chamam a atenção, como uma lupa, para os meus defeitos, por exemplo.

Guias engraçados, esses.

Mas um guia pessoal não está aí para te mostrar defeitos. 

Isso é do astral. 

Um Ser de Luz fala-te de Luz.

Não é o objetivo de um guia.

Guiar, isso significa o quê?

Isso significa levar a bom porto, isso não quer dizer, sem parar, parar na estrada e dizer: «oh la la, olha para isso, assim não».

Pergunta: O planeta-grelha é o que nós poderíamos chamar de ‘partir do aquário’ e resultaria no fato de que
não haveria mais nenhum aquário, depois?

Não, ainda fica um segundo aquário invisível, felizmente.

É a Quinta Dimensão.

Pergunta: Quando se seguem os ensinamentos Luciferianos, convém refutá-los?

Todo o ensinamento é para refutar. 

Não deve ficar senão a Onda da Vida, senão o Manto Azul da Graça, senão isso.

Pergunta: O que significa a expressão “se tal é o vosso Destino”?

Se tal é o vosso Destino, porque os Destinos são múltiplos.

A Passagem é obrigatória.

A Libertação é global.

Mas o Destino de cada um é profundamente diferente.

Eu já o disse: porque é que vocês iriam todos para a mesma sala de cinema (saímos um pouco do teatro, hein)? É como quando vocês
vão de férias, será que vocês vão todos de férias para o mesmo local? 

É incrível, esta mania do ser humano, de querer que todo o mundo vá para o mesmo sítio que ele.

Pergunta: Isso pode querer dizer que pode haver, por exemplo, como que uma pré-destinação?



Sim, vocês estão inteiramente determinados e condicionados. 

O livre arbítrio é uma treta da Dualidade. 

O carma não existe, ele não existe senão para a pessoa, não para o que tu És.

O problema, são os ensinamentos sobre o carma (e isso faz parte dos ensinamentos Luciferianos) que vos mantêm no confinamento.

Porque, o que é que eles vos vendem?

Que amanhã, isso vai melhorar.

Sim, mas amanhã, isso nunca vai ficar melhor.

Eles vos vendem valores morais, valores da Dualidade.

O que vocês São não está de modo nenhum preocupado com a Dualidade.

Não neste mundo: as leis físicas, elas são o que elas são, mas o que vocês São não são as leis físicas.

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Então, caros amigos, eu vos agradeço a vossa atenção e eu vos desejo, sobretudo, de não terem muitos pesadelos, através do que eu
vos disse.

Que isso não vos impeça de dormir, não é, hein? 

Mas é importante, agora, que vos pontapeiem as nádegas um pouco. 

Não é mais tempo de fazer girar as bicicletas, porque o relógio do mostrador gira.

Então, vocês vão me responder que vocês têm a Eternidade.

Vocês, sim.

Mas a Terra, não.

E os ciclos também não.

Portanto, é importante, agora, finalizar muitas coisas, em vocês.

E, além disso, isso vai se finalizar sozinho, hein, isso vai (como dizer?) preencher-se.

Isso vai preencher-se, cada vez mais.

Portanto, aproveitem bem, tenham sonhos bonitos e eu vos digo certamente até uma próxima vez.

Eu vos transmito todas as minhas bênçãos e agradeço por esta discussão que foi extremamente agradável. 

Mas saiam do aquário, hein?

Até breve.
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Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em encontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Pergunta: a que corresponde uma dor no ombro direito. Isso está relacionado ao Canal Mariano?

Uma cristalização do mental, como sempre com os ombros. Algo que tem medo de ser deixado.

Pergunta: é também uma cristalização, se é uma dor no ombro esquerdo?

A dor no ombro esquerdo não tem nada a ver com o Canal Mariano, mesmo sendo à esquerda. Vocês podem sentir uma pressão ou
uma dor, no nível do ponto KI-RIS-IT, vocês podem sentir dores no nível das portas AL e UNIDADE, vocês podem sentir os trajetos que
vão de trás para a frente, ou da frente para trás, mas se a dor está estritamente localizada no ombro, isso não tem nada a ver. Vocês
não vão colocar tudo nas costas de Maria, não é?

Pergunta: nos tempos em que vivemos,  qualquer que seja a dor, devemos prestar atenção ou é melhor deixá-la passar, ou
refutá-la?

O método BIDI, é a Refutação, porque vocês não São o corpo. Mas vão dizer isso a uma dor que não passa. O que é importante é:
vocês não têm mais tempo para saber os porquês e como de uma dor em tal lugar. Então,seja tomar medicamentos, seja se tratar, seja
esquecer: cabe a vocês ver o que vocês podem fazer, com o que vocês vivem. Mas é claro que, devido à interpenetração deste Plano
(em que vocês estão) e nosso Plano, se vocês voltam a consciência, e vocês se ocupam das dores, da personalidade, dos medos, e
tudo isso, vocês vão reforça-los, é claro.
Eles vão explodir em suas caras ainda mais. Mas é diferente para cada um.
E reflitam sobre isso (MARIA lhes disse, eu creio) : se, durante este período, manifestam-se elementos em sua vida, que são
um pouco difíceis
(que seja no corpo, ou não importa em qual domínio de sua vida), coloquem-se verdadeiramente a questão de porque isso
está ali. É um convite para se olharem. Não para explicar ( porque? como? o que isso quer dizer?), mas antes para ver o que está
ali e superá-lo.  Então, se para superá-lo, é necessário um produto químico, tome-o. Se para superá-lo, é necessário fazer como BIDI,
faça como BIDI.
Mas mais vocês estão no Amor, mais vocês estão na Transparência, menos há razões para ter a menor dor. Isso não quer dizer, não
mais, que vocês devem se culpar se vocês têm uma dor no joelho depois de 10 anos, não é? Mas, simplesmente, quanto mais vocês
estão Leves, menos o corpo tem impacto sobre sua consciência, mesmo ordinária. Qualquer que seja a idade.

Pergunta: em uma meditação rica em pensamentos, a ativação do 12º Corpo  levou à parada dos pensamentos e ao
estabelecimento de um silêncio. Em qual nível se situa esse silêncio?

Não há nível: o silêncio é o silêncio. É o momento em que você não é mais o mental, e em que você não é mais o corpo. É o Instante
Presente, é a Presença, é a Infinita Presença ou a Última Presença. É o que ocorre um pouco antes do Absoluto.
 Porque você quer saber o significado, já que você mesmo tem a explicação?
Que isso se produza no nível do 12º Corpo, isso poderia ter se produzido no nível do 9º Corpo, ou no nível da Kundalini, ou no nível de
uma Porta: é sempre o mesmo processo. Os pontos de Vibração, ou os Pontos que se manifestam (sejam as Estrelas, as Portas, ou
outra coisa), atraem sua Atenção, para vocês, sobre o processo que está em curso, para lhes permitir fazer cessar o mental, sem o
querer. É a Vibração, já que nós sempre dissemos que a Consciência é Vibração.
Então a Consciência, a Vibração do 12º Corpo, é a Vibração do Andrógino Primordial, é ela que harmoniza os dois cérebros. E então,
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normalmente, efetivamente, o mental para.  É por isso que MARIA (e outros intervenientes) lhes tem falado para vocês colocarem
Atenção, sobre o 12º e o 11º Corpos: porque esses são os dois Corpos que permitem a parada total do funcionamento, eu diria, do
cérebro, segundo um modo normal, habitual.

Pergunta: qual é a relação entre o Canal Mariano e a Onda da Vida? Um pode ser estabelecido sem o outro?

Durante os Casamentos Celestes, houve a etapa da construção do Antakarana, com o som Si no ouvido. O Antakarana forrado de
Partículas Adamantinas,  tornou-se o Canal Mariano. A Onda da Vida favorece o Canal Mariano, é claro, mas o Canal pode ser
constituído sem a Onda da Vida. O que seria incômodo, seria ter a Onda da Vida e não o Canal Mariano, porque isso quereria dizer
que, em alguma parte, há resistências em meio da personalidade, mesmo a mais transformada pelo Coração: isto é, que a Onda da
Vida, em seu desenvolvimento, foi bloqueada.
Vocês sabem que os desenvolvimentos se fazem a partir dos pés até o períneo ( no nível dos dois primeiros chakras), e depois, até o
Coração, e depois no nível da Leminiscata, e depois, isso volta, e depois, isso se desenvolve lateralmente. Mas o desenvolvimento
lateral da Onda da Vida só pode ocorrer se, realmente, no Interior dos mecanismos que lhes são inaparentes, vocês liberaram, em
totalidade, a personalidade e suas ilusões. Senão, não pode haver desenvolvimento lateral da Onda da Vida. Mas vocês podem ter
também o Canal Mariano sem a Onda da Vida.  Mas a Onda da Vida e o  Manto Azul da Graça são elementos extremamente
facilitadores.
Em resumo, isso quer dizer que o Canal Mariano se preenche de nossas Presenças, muito mais facilmente se a Onda da Vida e o
Manto Azul da Graça estão desenvolvidos em totalidade. Porque isso significa que tudo o que estava ligado às resistências da
personalidade desapareceu. O Manto Azul da Graça está conjunto à Onda da Vida, mas o Manto Azul da Graça, é a energia de
Sírius. Ele trabalha sobre as Portas que se chamam ATRAÇÃO, VISÃO ( no que se refere às posições dessas Portas, ver “Protocolos
a Praticar – Yoga da Eternidade: Integração das Passagens”), para atravessar a Porta OD, que é a morte da personalidade. É por isso
que se conjuga com a Onda da Vida. Mas, mais uma vez, vocês sabem muito bem: somente vocês podem fazer essa Passagem. 
Então, se vocês estão apegados, como disse BIDI, à sua pequena pessoa, à sua pequena evolução espiritual, à sua pequena
transformação, é tempo de se voltarem em totalidade, para os outros, isso que dizer você mesmo: para o Amor.
Não há outra possibilidade para que o Canal Mariano esteja totalmente presente e ativo. Eu já desenvolvi isso, da última vez
(intervenção de 3 de julho de 2012), tendo lançado uma expressão um pouco violenta, vamos dizer: enquanto vocês estão olhando o
outro sem Amor, isto é, falando do defeito do outro, se vocês não estão no Absoluto e fazem isso, vocês reforçam sua estruturas
egóicas, sobretudo neste momento. 
Se a Onda da Vida nasceu, se o Manto Azul da Graça perfurou tudo o que deveria ser perfurado, vocês têm o direito de urrar como
BIDI, e isso não tem nenhuma consequência para vocês. Vocês não estão (como dizer?) no mesmo grau. E isso não é uma hierarquia,
não é, não é algo que é melhor do que o outro, simplesmente, em um nível, vocês ainda devem estar atentos ao que vocês emitem.  No
entanto, quando o Absoluto os percorreu, quando a Onda da Vida está aí, quando o Manto Azul da Graça dissolveu totalmente a
personalidade, e a Porta OD está aberta, e a Onda da Vida está presente também nas mãos, então não tem nenhuma consequência
para vocês.

Pergunta: a Onda da Vida, que se estende lateralmente, descendo até as mãos, ela pode causar dor e queimaduras?
Pode ser ardente, mas as dores, geralmente, estão, sobretudo, ligadas às primeiras subidas, quando o primeiro e segundo chakras
estão totalmente liberados. Isso dá dores nas pernas, pode dar cãibras, pode dar entorpecimentos, pode dar congestões pélvicas.
Da mesma maneira que o Manto Azul da Graça pode obstruir o fígado e o baço, se encontra resistências (que estão ligadas à
personalidade, é claro).
Mas a Onda da Vida, aí não há verdadeiramente dor, mesmo quando é muito intensa. Não é como a Coroa Radiante da cabeça, que
pode causar muita dor. Porque aí, quando a Onda da Vida sobe, isso quer dizer, verdadeiramente, que vocês já estão, quase
totalmente Purificados, e quase totalmente Transparentes.  Então, quando a Onda da Vida se desenvolve lateralmente, ela não pode
fazer mal. É um estado de Êxtase permanente.

Pergunta: eu ouvi muitas vezes o Som à direita, depois eu o ouvi à esquerda, associado a ardências nos ouvidos. Depois,
mais nada.  Isso está relacionado às resistências?

Sempre. Simplesmente, o Antakarana é bilateral, então é normal (e isso já foi descrito nos Casamentos Celestes) que o Som esteja
dos dois lados. Mas, quando vocês estão de acordo com vocês mesmos, o Som está à esquerda, preferencialmente à esquerda
(mesmo que possa, às vezes, alternar à direita). Em particular, como disse MARIA, e como isso foi repetido (por SRI AUROBINDO, eu
creio, ou IRMÃO K), quando vocês têm uma Presença que chega, uma Presença de Luz, um pensamento de Luz 
(de alguém como nós, que estamos aí onde estamos, de um Irmão ou de uma Irmã), se esse pensamento é Luminoso, o Som aumenta
no ouvido esquerdo.  Mas se vocês têm alguém que está conectado a vocês, que pensa em vocês, ou vocês mesmos, que não estão
na Transparência, o que é que se passa? O Som aparece à direita, ele se extingue à esquerda. É um problema com vocês mesmos.
Agora, nos meses e anos que passaram, era normal ter o Som dos dois lados, e às vezes mais forte à direita do que à esquerda. Mas
devido à abolição dos Véus da separação, as Presenças estão aí. E isso pode ser também um Irmão e uma Irmã: vocês podem, por
exemplo, conectarem-se com Amor, com um Irmão, uma Irmã, ou alguém que se conecta a vocês.  E segundo o que se passa em seus
ouvidos, vocês deduzem um certo número de coisas. Eu os remeto, para isso, ao que foi largamente explicado, eu creio, por SRI
AUROBINDO (ver sua intervenção de 21 de maio de 2012).
As resistências, ainda uma vez, são os medos. Porque desde que há o medo de perder esse corpo, desde que há o medo de perder
suas pequenas pessoas, vocês bloqueiam tudo.  Hoje, ainda mais do que antes. Porque não é mais unicamente a Luz que desce, é
também a Onda da Vida que sobe.  E a Onda da Vida, poderíamos chamá-la a Graça, poderíamos chamá-la Onda do Éter,
poderíamos chamá-la a Liberdade. E se vocês têm medo da Liberdade, ela não subirá. E nesse momento, os testemunhos, que são os
Sons, vão se inverter ou se modificar.
Com a experiência, se vocês chamam MIGUEL, e depois, se dignam a me chamar, se vocês chamam MARIA, vocês irão ver
as diferenças.  Vocês irão sentir as características dos contatos, das efusões de Vibrações diferentes.  Mas é sempre um
problema relacionado a si mesmo, hein.  Cada vez mais, vocês irão se dar conta, aí onde vocês estão: que vocês têm medo ou não? É
certamente neste período que é necessário realizar as últimas depurações. MARIA lhes disse, em outros termos, mas é isso (ver
sua intervenção de 14 de julho de 2012).
Vocês podem voltar atrás, agora. Ou então, é o que vocês decidiram, e aí, como sempre, nós não podemos estritamente nada para
vocês, sobretudo neste período.

Pergunta: durante os Alinhamentos, ou quando escuto as canalizações, por que tenho uma sensação de pulsação que bate
no ouvido direito?

A pulsação que bate no ouvido não tem nada a ver com os Sons do Antakarana (ou a ampola da clariaudiência). É que quando vocês
ouvem ou quando vocês se alinham, há uma vasodilatação dos vasos da cabeça. Como vocês acham que a modificação da estrutura
do cérebro ocorreu? Houve uma redistribuição dos vasos, no nível da cabeça, que foram responsáveis, para aqueles entre vocês que
estão abertos há mais tempo, de dores de cabeça às vezes intensas, quando o Sol se agita, quando vocês estão em Alinhamento. São



as modificações da vascularização do cérebro.
Vocês já repararam também, talvez, que nesses momentos, vocês estão quase vertiginosos também. É normal.  Mas quanto menos
vocês resistem, mais isso se passa sem dor, e mais isso se passa da maneira serena. Porque se há uma dor de cabeça, isso quer
dizer que vocês têm a cabeça mais dura, isto é sua consciência está ainda muito focalizada em seus corpos.
Então, eu lhes digo o que o ego vai dizer: quanto mais forte melhor é. Isso não é exato neste momento, era válido há alguns anos. Mas
agora, as percepções Vibratórias (quer sejam das Coroas, das Estrelas, das Portas), se elas se manifestam de maneira dolorosa (por
exemplo, se vocês estão na fase do despertar da kundalini), vocês podem muito bem ter dores nas costas, mas quanto mais rápido
vocês aceitam o que se passa, menos a dor permanece presente.

Pergunta: é o observador pode impedir a subida da Onda da Vida?

É claro.  Há no início os medos e as resistências da personalidade, sobre os dois primeiros chakras. Depois, há a Onda da Vida que
se põe a circular,  de trás para frente, e da frente para trás. Mas o desenvolvimento lateral se realiza a partir do instante em que não há
mais nenhuma resistência na personalidade.  Então, é sempre a personalidade que resiste.
Isso está, na maioria das vezes, relacionado com a Passagem da Porta Estreita, o que eu já disse ( e foi dito por muitos Anciãos) que
é a Passagem pelo buraco da agulha. É o momento em que é necessário tornar-se como uma criança, isso foi explicado em
comprimento, largura e diâmetro. Isso quer dizer que mesmo o observador (como diria BIDI: o “eu sou”, o Si) deve, ele
também, desaparecer.
Enquanto vocês mantém seu  Si, vocês mantém, em algum lugar, uma resistência em relação à Luz Absoluta que vem. E BIDI lhes
explicou isso perfeitamente (como ele chamou isso?): as camadas da Verdade. E ANAEL também, quando ele falou, já há dois
anos, da verdade relativa, e da verdade Absoluta ( ver a intervenção de ANAEL de 10 de agosto de 2010).

Pergunta: a que corresponde o fato de sentir o Triângulo atrás da cabeça muito ativo?

Ele é muito ativo, neste momento. O que é o Triângulo na parte de trás da cabeça com a ponta em OD? É a transmutação da Terra.
Muitos entre vocês sentem, seja KI-RIS-TI, seja o Triângulo da Terra, que é muito, muito ativo, muito doloroso. É normal, mais uma vez.
São as resistências de sua terra, isto é de seus corpos. Porque o corpo, tem um apego a ele mesmo, independente de sua própria
consciência. Então, é um trabalho de transmutação, que se faz nesse nível, visando alquimizar as células. É a fecundação do último
estágio, no nível dos Véus, quer dizer,  o corpo físico.
Aí há os que ainda têm resistências no nível mental, outros, no nível emocional, outros, em relação a suas histórias vividas no passado,
e outros enfim, têm dores para apreender o que é essa alquimia do corpo.
.
Pergunta: o Triângulo, na parte de trás da cabeça, se ativa ao mesmo tempo que a Porta KI-RIS-TI das costas?

Está ligado. Está totalmente relacionado. Está relacionado, também, por outro lado, à Leminiscata Sagrada. Porque a Leminiscata
Sagrada, que lhes disseram estava entre os Pontos OD e ER. Está também nas costas, entre ER e KI-RIS-TI. E então, passa
necessariamente pelo Ponto OD da cabeça, e o Triângulo da Terra.

Pergunta: eu tenho a sensação energética de que meus tornozelos e panturrilhas direitas estão rodeadas de alguma coisa.....

Então, isso significa que, presumivelmente, a Onda da Vida está fixada nesse nível. Devido a lesões, que estão relacionadas com o
medo e o segundo chakra, quer dizer tudo o que está ligado ao elemento masculino, ao poder e ao pai. BIDI lhe diria, gritando:
esqueça-se. Eu lhe digo a mesma coisa. Como lhes disse BIDI, vocês não são seu passado. Ou você é o Coração, ou você é o seu
passado. Ou você é o Coração, ou você é ainda uma pessoa. Mas acabou, pessoas com Coração.
Como eu o disse muitas vezes, em minha vida, onde havia um melhoramento que deveria se fazer: era necessário manter a luz, era
uma vontade pessoal. Agora, nenhuma vontade pessoal pode lhes ser de nenhum socorro, uma vez que (isso foi dito) é o Abandono do
Si. A Graça está aí. Não é como quando eu estava vivo, sobre a Terra, quando eu dizia que era necessário trabalhar sem relaxar. Os
tempos são diferentes. Se vocês estão aí, é que vocês já têm, quaisquer que sejam as resistências, trabalhado suficientemente, não,
no passado?

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo meu Amor, e desejo-lhes, sobretudo, que vocês se Abandonem. E vivam a magia do
Amor, a magia da Graça, porque é a única coisa que pode lhes acontecer, que é a mais extraordinária que vocês poderiam viver.
Transmito a vocês todo o meu Amor.
Até logo.
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente em vos reencontrar. Eu vos transmito todas as minhas bênçãos.

Pergunta: Por que, assim que fecho os olhos, eu me encontro imersa nos sentimentos da minha infância, antes dos 7 anos
(os odores das flores nas pradarias, por exemplo)?
De acordo com o que disse BIDI, tens mais do que 4 anos para recuar (ndr: ver a intervenção de BIDI-1 de 13 de julho 2012), e é bom.
Tu não estás de fato na idade certa, de acordo com o que ele disse, é preciso rejuvenescer ainda. Não, mais seriamente,
independentemente de tudo o que dizem MARIA e os Arcanjos, nós também (ndr: os Anciãos), vocês vivem coisas particulares, não é?

A vossa consciência faz o ioiô, não é mais a yoyotagem do tufo, é a yoyotagem da consciência: ela passa de um estado ao outro, e vos
dá a viver coisas inabituais.

Então, certamente, a ação do Manto Azul da Graça, a ação da Onda da Vida, como vocês sabem, vem fazer cócegas nos dois
primeiros chacras, e é o lugar onde se encontram também as memórias. Isso não quer dizer que é negativo ou positivo.

Isso pode estar também ligado ao trabalho que vos pediu BIDI, sobre a Refutação. Se for isso, é preciso que as tuas recordações
recuem no tempo. Então, pede à tua consciência para te rejuvenescer. Agora, como tu dizes, são as flores na pradaria, é agradável,
mas isso não serve de grande coisa, portanto, há necessariamente qualquer coisa que deve servir, não é?

Portanto, o que deve servir, é provavelmente uma das duas hipóteses que eu acabo de te dar: seja estar ligada à Onda da Vida, que
elimina as coisas às quais tu estás apegada (mesmo agradáveis), seja o que, efetivamente, tu começaste, depois de um certo tempo,
a pesquisa sobre a Refutação, e a tua pesquisa, houve um erro de encaminhamento, tu não estás na idade certa.

Pergunta: Você foi meu Mestre, agora, o meu melhor amigo. Eu gostaria que você desenvolvesse o exemplo do pastor e da
sua vara, versus o que nós vivemos, quer dizer alguns vivem a Radiância do Coração, outros não, alguns vivem a da cabeça,
outros não, outros a Onda da Vida, outros não. E algumas pessoas, nada a este nível, mas estão muito ligadas ao seu Ser
(essência).
Então, vamos retomar a ordem. Como tu me chamaste teu Mestre, é preciso entender-se bem sobre isso. Porque ser um Mestre (como
me chamaram, e que, além disso, eu recusei até um certo ponto), vai traduzir, sempre, junto daqueles que chamamos os discípulos,
uma necessidade de amor, certamente, mas também, se possível, de dar um exemplo.

Então, certamente, o Mestre, é qualquer coisa que dirige o rebanho. É preciso não confundir o rebanho dos que estão
em plena natureza, e o rebanho que é levado à ignorância. É preciso imitar CRISTO.É preciso imitar CRISTO.

O pastor, ele sabe qual é a sua missão: é a de reunir o rebanho, é de lhe permitir estar em segurança. Mas o pastor, ele tem a cargo o
rebanho. Ele tem, portanto, por sua vez, a responsabilidade, mas também uma certa forma de dever, quer as ovelhas sejam suas ou
não, não é? Mas o quadro é diferente. 

Eu sei que o CRISTO disse: «Paz, meus cordeiros, Paz, minhas ovelhas», porque ele considerava que a humanidade (em todo
ocaso, foi isso que o fizemos dizer) era o seu rebanho.

Mas o rebanho é qualquer coisa, para um Mestre, é preciso que ele seja como o fez o CRISTO: um verdadeiro Mestre, ele se coloca
aos pés dos seus discípulos e ele lhes lava os pés.

Isso quer dizer que ele não é superior, ele não é inferior, ele deve guardar, como eu espero ter feito na minha vivência, a sua
humanidade. Ele não se coloca acima.

O CRISTO nunca se colocou acima. Ele disse: «o que eu faço, vocês o farão, e bem maiores ainda».

E ele lavou os pés dos seus apóstolos, ele fez muitas coisas que mostravam que ele se dirigia àqueles que o olhavam, com Amor,
como seus iguais. Não foi, de todo, o caso, certamente, quando ele esteve com os doutores da lei, quer dizer os que se tomavam,
através dos seus conhecimentos, por eruditos e por superiores. Ele nunca amou isso. E isso foi, também, o caso, na minha vivência. 
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através dos seus conhecimentos, por eruditos e por superiores. Ele nunca amou isso. E isso foi, também, o caso, na minha vivência. 

Certamente, há uma grande quantidade de conhecimentos que eu dei, aos quais tu assististe, refeições que foram tomadas em
conjunto, e Pessoas que vinham comigo à meditação. Mas o mais importante, é ocupar o vosso mental: mesmo que eu não o pudesse
formular dessa maneira, na minha vivência, quando estava encarnado, era importante ocupar o mental enquanto outra coisa se
passava.

Por que creem vocês que eu vos faço fazer perguntas? O importante não é a resposta, como diria BIDI, é o que
circula entre nós. Certamente que vocês têm necessidade de conhecer o significado, de isto ou daquilo, e de o relacionar
com o que vos foi dito, por exemplo no quadro das Núpcias Celestes.

Dizemos: «vocês vão ter uma Vibração em tal lugar do corpo». E certamente, se ela se produz, vocês estão, de qualquer modo, não
tranquilos, mas vocês sentem que fazem parte de qualquer coisa que é coerente, que é lógica. Quando eu falava das Sefirotes, quando
eu falava da sexualidade, quando eu falava dos elementos, da alimentação, era exatamente o mesmo princípio. Não era para dar,
unicamente, as regras para seguir, mas era para que vocês tentassem fazer, realmente, a experiência.

Quando ANAEL vos disse, hoje, para tomar líquidos, ou quando vos dizemos, por exemplo, para a Onda da Vida, para aqueles que a
vivem, para fazer tal movimento com as pernas, vocês verificam por vocês mesmos que isso funciona, não é? O importante, está aí.

É que através mesmo dos movimentos, mesmo da dança, mesmo dos yogas, isso vai servir, não tanto para desenvolver a energia vital
(mesmo se é importante, certamente, ter antes um corpo saudável do que um corpo doente, mas não é preciso que isso se torne uma
obsessão, como alguns o fizeram na minha vivência), mas o importante é que o vosso mental esteja ocupado, e constate, por ele
mesmo, os efeitos de certas coisas (como a meditação do Sol, como a ação dos chacras, das Sefirotes, dos quais falei muito). E
portanto, que eles possam ter uma utilidade prática, na vida de todos os dias.

O Mestre é aquele que talvez tenha aprendido mais coisas, mas isso, isso não lhe serve de nada, porque um Mestre que
dará unicamente o que ele aprendeu, ou o que ele experimentou, sem ser capaz de conduzir o outro a, não lhe obedecer,
mas a fazer a mesma coisa… E isso passa, vocês o sabem, pela humanidade, pelo fato de estabelecer as relações, as
trocas, onde as pessoas podem sentir alguma coisa.

Então, é verdade, eu devo dizer que (além disso, há outros aqui que eu conheço) há pessoas que estiveram numa forma de
dependência, e isso, é muito perigoso para o Mestre. Porque desde que haja uma dependência, há uma obliteração, em algum
lugar, da Consciência, que se faz.

Vocês devem ser Livres, quer dizer que vocês devem experimentar por vocês mesmos. Como dizia o IRMÃO K: enquanto
vocês seguirem alguém, vocês não se seguem a si mesmos, vocês não estão no vosso caminho.

Certamente, o ser humano tem sempre necessidade de procurar um modelo, mas Buda dizia: «é preciso matar o modelo», não é?
Enquanto tu não matares o teu modelo, tu permaneces, em algum lugar, seja na submissão, seja na cegueira, seja no
afetivo. 
E em alguns caos, há, realmente, uma troca de Coração a Coração. Nós o vivemos, na minha vivência, com muitos, não é? Mas as
circunstâncias não são as mesmas que há trinta e cinco anos, tu o sabes bem?

Mas, mais uma vez, eu insisto: a época é profundamente diferente. O que se vive, desde que eu parti, é mesmo qualquer coisa que é
única na história da Humanidade, ou pelo menos, que não se produz numa vida. É qualquer coisa que, quando eu era muito jovem, o
meu Mestre Bença (ndr: Bença Deunov) exprimiu à minha frente (que eu não entendi, aliás), quando ele falava do Fogo purificador que
ia chegar. E eu nunca o compreendi, até ao momento de partir, não é?

Porque, certamente, aquele que é pastor, ele toma atenção ao seu rebanho, mas não é um rebanho no sentido de uma propriedade: é
no sentido de uma responsabilidade. Mas, mais uma vez, é muito delicado.

Quando eu viajava, mais novo, na Índia, por exemplo, eu vi coisas muito belas, mas eu vi também coisas muito, muito feias. A partir do
instante em que tu remetes o teu poder pessoal, há aí um grande problema. Por contrário, se houver Amor, dos dois lados, já é menos
problemático.

O único risco, efetivamente, e eu o vivi também na minha vida, é de conduzir uma dependência. E além disso, entre vocês,
aqui e noutros lugares, que eu vi algumas vezes, sente-se essa nostalgia de ter perdido como que alguma coisa de muito querido, de
muito precioso. E isso, é desagradável, não é? Porque isso cria ligações. E essas ligações não são necessariamente a verdadeira
ligação do coração, porque há aí uma coloração paternalista, há aí uma coloração humana, normal, mas que é levada a essa noção de
falta. E isso, isso pode ser embaraçoso, para alguns de vocês.

Agora, o que vive cada um (e não vive), vocês o sabem, é profundamente diferente. À medida que o tempo passa (pelo menos para o
ocidente europeu), vocês viveram processos Vibratórios, que foram descritos, que muitos que o seguiram, viveram.

E depois, vocês têm seres que se desviaram disso, por quê? Porque o ego foi mais forte. Porque apesar do que foi vivido, não havia
real aspiração para a Luz. Na minha vida, eu sempre insisti: esta Luz, ela deve estar presente, em vocês, em permanência.
Mas vocês sabem também que, quando a Luz chega, é preciso deixá-la agir.

E agora, nós vos dizemos para irem ainda mais longe. E entre todos esses seres (muito mais, aliás, noutros
países do que aqui, que seguem o que nós dizemos, que vivem as energias, a Consciência), é muito mais
delicado aceitar remeter-se à divina providência, como dizia MARIA (ndr: ver a sua intervenção de 15 julho 2012).

Porque aí, é mais uma aspiração para a Luz, uma Tensão para a Luz, mas é, radicalmente, compreender que quanto mais houver Luz,
menos existimos, enquanto personalidade, enquanto pessoa, enquanto indivíduo.
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E isso, quando temos medos, sofrimentos, que pertencem à própria pessoa, não é possível se Abandonar. Porque vocês sofreram
tanto neste mundo, vocês viveram tantos traumatismos (que foram criados de propósito), que isso parece por vezes difícil, de ir até ao
fim daquilo que nós nos propusemos, desde há uns anos. Mas, não se preocupem, o rebanho, ele é Um: mesmo que eles não
queiram subir ao alto da montanha, eles terão outras pastagens.

Mas não sejam pastores. Sejam a Luz, agora. Nós sempre vos dissemos que vocês não podiam levar ninguém, aí onde vocês
Estão. Nós vos dissemos, também, mesmo através das nossas Presenças, que estão ao vosso lado: nós estamos aí para ressoar com
vocês, para as Comunhões, as Fusões, para viver esse Amor, que vocês podem viver entre Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, a partir do
instante em que vocês estejam na mesma Vibração.

Mas se vocês fizeram testes, vocês viram bem que, mesmo para aqueles que vos são queridos, em certos casos, é muito difícil
estabelecer esta Comunhão Vibratória ou de Consciência. Porque os seres não estão prontos, eles têm medo.

Por que o que é uma Consciência que entra numa outra Consciência? No extremo, para essas pessoas que têm medo, é uma
possessão. Não é uma possessão diabólica, é uma possessão de Luz. Mas enquanto vocês estiverem cristalizados em vocês
mesmos, vocês não podem ser possuídos pela Luz.

Portanto, é normal que vocês estejam em fases diferentes, e que vocês não alimentem a mesma aspiração. Cada um é Livre, nós
sempre o dissemos.

É verdade que com um duodécimo ou um vinte e quatro (1/24) de neurônios, as perguntas são mal montadas. Mas vocês notam que as
perguntas que vocês fazem mais, agora, e nas sessões precedentes, olhem bem, não são uma necessidade de explicação: vocês têm
uma necessidade de significação. Por quê? Quando vocês vivem uma Vibração, olhem um pouco: tudo isso, é novo.

Bom, certamente, não os chacras, mas a Onda da Vida, as Portas, tudo oque foi desenvolvido. E quando vocês vivem qualquer coisa,
vocês têm necessidade de ter o significado. Mas olhem, para o corpo físico: vocês andam, mas vocês não têm necessidade de
saber porquê, o pé, faz tal movimento. Vocês o fazem.

Tentem também, para o que é vivido, vivê-lo. Não é o significado que é importante: o significado, ele vai alimentar o mental. Por
contrário, se vocês se alimentarem da experiência direta, é o que foi explicado pela Onda da vida: a Onda da Vida percorre-vos, mas
depois, vocês tornam-se a Onda da Vida.

Mas se vocês estão em vias de observar, de procurar um significado, enquanto vocês o vivem, a Onda da Vida pára. Agora, se vocês
procuram, depois, os significados de tal elemento, de que vos serve saber que é isto ou aquilo? Salvo se houver, claro, uma explicação
que está para além do significado, mas que vai (como dizer?) necessitar de uma forma de reajustamento, de realinhamento com
qualquer coisa: aí, sim.

Mas estejam vigilantes, durante este período, porque, certamente, quando qualquer coisa de novo, quando MARIA chegar, quando
um Arcanjo chegar, de imediato: quem é? Em vez de mergulhar no contato, porque o contato está aí.

É como se o telefone tocasse, e vocês procurassem (bem, agora, vocês têm talvez meios de o saber, com as tecnologias), mas é
como se, quando o telefone toca, antes de desenganchar (atender) e de estabelecer a comunicação, vocês quisessem saber quem
era.

Portanto, isso vos impede de viver a comunicação, porque vocês funcionam tendo necessidade de saber quem se dirige a
vocês, e a quem vocês se dirigem. Isso faz parte do que foi chamado a localização da Consciência.

Ora, os contatos com os Irmãos e as Irmãs, a Comunhão, os contatos com MARIA, com MIGUEL, com outros, é o quê? É vos fazer
entrar em ressonância, em Comunhão, e em União. Não é trocar os discursos sobre a chuva e o bom tempo, não é?

Portanto, se vocês estão no que vocês vivem, vocês terão todas as respostas, mas não as respostas que estão ligadas à interrogação
da vossa cabeça, para saber quem é, ou o que isso faz: isso virá naturalmente, como o andar vem naturalmente, como a
respiração vem naturalmente, como a digestão se faz naturalmente (vocês não têm necessidade de saber quais são os
enzimas que são postos em movimento, para digerir os alimentos e, no entanto, isso se digere).

É porque é novo. Mas, lembrem-se: quanto mais se extraírem da procura de significado, da necessidade de compreender, durante o
que vocês vivem ou depois, mais vocês estão no Absoluto. Mas certamente, vocês podem continuar a fazer perguntas, não há senão
perguntas sobre o significado.

Pergunta: Desde há alguns dias, eu sinto o Ponto KI-RIS-TI das costas e as asas Etéricas todas as manhãs, à mesma hora.
Isso tem um sentido particular?
O ponto KI-RIS-TI é a porta de entrada do Duplo Crístico. Quando Maria vos disse que ela está à esquerda, e quando os Arcanjos vos
dizem que eles estão à esquerda, em geral, eles permanecem à esquerda.

Mas o CRISTO é o nosso Duplo, de todos. É um molde, é um modelo, não para adorar, mas para Ser. E portanto, neste
período, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, ativam a zona que está à volta de KI-RIS-TI, aí onde se encontram as asas Etéricas,
aí onde se apoia o Manto Azul da Graça (que vos foi desenvolvido, eu creio, por MARIA). Porque vocês vão vivê-Lo, para aqueles que
vivem, certamente, isso.

Portanto, é o Apelo do CRISTO. Há o Apelo de Maria, há o CRISTO e METATRON que crescem atrás, e que abrem o Coração, cada
vez mais.

Pergunta: Sentir os seus braços como paralisados no colchão, corresponde também à Dissolução?
Sim, tu te dissolves pelos braços. É o que nós vos dissemos: a Consciência é Vibração. Então, certamente, os que estão no astral,
eles vão dizer: a consciência é a energia que circula, é a emoção.

Depois, nós vos falamos da Luz Vibral, e que o Amor era Vibral. A Consciência do Si é Vibração, porque a Consciência é Vibração. E



depois, agora, vocês começam a constatar (para alguns de vocês) que, quando vocês estão em meditação, em Alinhamento, na cama,
o corpo parece tornar-se, seja muito pesado, seja desaparecer completamente na Consciência. É completamente normal. Então, por
vezes, é um pedaço do corpo que desaparece, é completamente lógico.

Pergunta: E isso, era acompanhado de uma bilocalização, já que, ao mesmo tempo, eu me vi de pé, junto à cama.
Está muito bem. E disso vocês vão também ter experiência. No início, se vos tivessem dito isso, vocês teriam tido medo do hospital
psiquiátrico. É a bilocalização, tal como a manifestavam os místicos (quaisquer místicos); hoje, vocês podem, muito bem, estar
presentes no vosso corpo físico, fazer qualquer coisa, e vocês têm o Vosso Duplo (o vosso, o que vocês São, vocês, no Estado de Ser)
que vagueia em outro lugar, e ter disso a Consciência e estar, ao mesmo tempo, nos dois lugares.

É verdade que pode parecer bizarro, mas é a estrita Verdade. Do mesmo modo que, agora, vocês podem ter um Irmão e uma Irmã
encarnados, que estão em qualquer lugar, em vias de efetuar um trabalho e, ao mesmo tempo, ele está ao vosso lado, falando
convosco. Vocês não estão sonhando.

Bom, não é preciso dizer ao psiquiatra, hein? Mas é a estrita Verdade. Quando nós vos dizemos que vocês não estão mais
localizados, mas deslocalizados, é muito exatamente isto.

Então, claro, vocês têm sempre pessoas que – mesmo já durante a minha vida, antes – descreviam a presença de um corpo astral,
quer dizer, que as pessoas que estavam a dormir, e qualquer uma outra, no outro lado do planeta, diziam: «tu vieste me ver esta
noite, eu te vi junto à minha cama».

Salvo que ali, não é o corpo astral, claro, hein, é a estrutura Etérica do Duplo. Vocês têm uma reconstrução (nós vos dissemos) do
Corpo de Estado de Ser (le Corps d'Êtreté) de forma idêntica, através das Estrelas e das Portas, aqui, nesta Dimensão.

Então, o vosso Duplo, às vezes, está ao vosso lado (o vosso próprio Duplo, não o Duplo Monádico, ou o Duplo Crístico, ou Mariano) e
ele se encontra em vias de fazer outra coisa qualquer. Mas vocês vão vivê-lo cada vez mais (para aqueles que começaram a viver a
Dissolução ou as Fusões).

Pergunta: Esta bilocalização, ela pode ser dirigida conscientemente?
Sim, claro. Nos primeiros tempos, não, isso parece de tal maneira bizarro e surpreendente, que vocês não sabem onde se encontra
este Duplo. Mas vocês vão encontrar testemunhos disso.

E depois, ao fim de um certo tempo, vocês serão capazes, não de projetar mas de estarem bilocalizados (não é parecido a uma
projeção astral) onde vocês quiserem. São as primícias do que nós sempre vos dissemos e no que nós sempre insistimos (em
particular, as Estrelas e os Anciãos, não eu), sobre este Absoluto, quer dizer: vocês Estão, às vezes aqui, às vezes lá em baixo, às
vezes em todo o lugar.

Uma coisa é dizer, e é bonito afirmar: «nós somos Um, nós estamos Unidos pelo Amor», mas outra coisa é vivê-lo. Não é um
ideal, é uma vivência, agora. No meu tempo, era um ideal.

Pergunta: Como é a bilocalização, real, Vibratória, ou uma projeção? 

Mas, ao nível dos efeitos, não é nada a mesma coisa. A projeção está ligada ao corpo astral. As cores, as sensações, não são nada as
mesmas. A projeção astral, para aqueles que abriram a Coroa Radiante do Coração ou da Cabeça, não existe mais.

Vocês têm a Coroa que Vibra ou não. Se vocês não têm nenhuma Coroa que Vibra (como se diz?): «macache bono» (ndr: impossível)
para os Duplos. Para que o vosso Duplo (o Duplo Monádico, MARIA, MIGUEL, quem vocês quiserem), as Fusões, para que elas se
realizem, é preciso que aí haja, no mínimo, as Estrelas que foram ativadas na cabeça, que, eventualmente, o Fogo do Coração esteja
ativo, que a Kundalini tenha sido despertada, que o Canal do Éter esteja elevado. Se não houver absolutamente nada de tudo isto,
vocês não vivem nada.

Eu repito: se as Coroas estiverem presentes, uma da Coroas, não pode aí haver projeção astral.

Pergunta: Em relação ao que você dizia há pouco, pode se saber ou pode se estar consciente do fato de que o seu Duplo faz
qualquer coisa também?

Sim, tu podes estar consciente disso ou não. Pode ser alguém que te diga e tu não te recordas. Uma vez que todos os
Véus tiverem caído, vocês poderão ter ainda um corpo de carne, mas vocês verão todos os Seres que estão no
Éter, na 5ª Dimensão.

Isto vai, ainda assim, vos colocar um pequeno problema de adaptação, quer vocês mantenham esse corpo ou não. Portanto, há um
período de aprendizagem.

Portanto, certamente, os encontros que se produzirem com os Duplos, isso pode fazer tropeçar, porque é o teu próprio Duplo, o teu
Duplo de ti (o teu Corpo de Estado de Ser), se tu não souberes onde ele está, isso quer dizer, que tu não o controlas, é simples.

Agora, como vos disseram MARIA, MIGUEL: experimentem. Não é qualquer coisa que se saiba. Não se pode sabê-lo: vive-se
ou não se vive. Vocês substituem isso numa dinâmica mental, intelectual.

Quando vocês o vivem, vocês não podem ter nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma. A única dúvida que vocês poderiam ter, era se
o vosso, o vosso Corpo de Estado de Ser (Corps d'Êtreté) fizesse alguma coisa de que vocês não estivessem ao corrente. 



Num primeiro tempo, alguém vos vai dizer, por exemplo: «tu vieste falar-me». Vocês o vão olhar como se ele estivesse louco, mas
isso é a Verdade. Se a pessoa vier te dizer, e que não estejas consciente disso, quer dizer que tu não controlas o teu Duplo.

Mas isto não se controla, é como um automóvel: é preciso aprender a conduzir. Porque, como isso foi dito, vocês têm o hábito de estar
numa forma, num corpo. Mas, na Multidimensionalidade, vocês não estão numa forma. Então, eu não digo o mesmo do Absoluto.

Pergunta: Por que é que certos seres têm um Duplo Monádico e outros não?
O Duplo Monádico é muito raro. É a divisão do Ovo Original primordial, correspondendo a uma missão particular, não a missão sobre a
Terra, mas a missão em outras Dimensões.

A maior parte dos seres têm como Duplo Monádico O CRISTO, porque é o modelo (que se chama o Logos Solar:
CRISTO-MIGUEL) da perfeição dos Seres de Fogo. Portanto, há uma permutabilidade.

Quando vocês são Absolutos, com ou sem forma, vos disseram, vocês São uma folha de grama, uma folha de erva, vocês São não
importa qual consciência: vocês não estão mais atribuídos a um corpo, tal como vocês o conhecem neste mundo.

Portanto, o Duplo Monádico, não tem nada a ver com isso. 

O Duplo Monádico, encarnado ou não, não é a história das almas irmãs, das chamas gêmeas. As almas irmãs estão
ligadas por carmas; isso acaba sempre muito mal. As chamas gêmeas, são muitas vezes projeções daqueles que
procuram algo diferente do espiritual.

A noção de Duplo Monádico, encarnado ou não, isso não muda nada, porque quando vocês o encontram em outros Planos, é a mesma
coisa que quando vocês encontram O CRISTO: há um reconhecimento, mas que é instantâneo.

Este reconhecimento é Vibratório, não tem nada a ver com um reconhecimento num corpo, numa forma, numa cor, disto ou daquilo. É
qualquer coisa que se vive. Ora, estes Seres, aqueles que se chamam as Mônadas, são seres que fizeram um trabalho, antes de
desceram aqui. Eles se separaram. Mas não é uma separação com reencontros cármicos, não são reencontros em que seja preciso
fazer «zi, zi, pan, pan»: isso não tem nada a ver.

É um trabalho Vibratório, mas isso concerne a muito poucos seres humanos. O principal trabalho Vibratório que vocês
têm é acolher O CRISTO e o Apelo de MARIA. O resultado, para vocês e para a Terra, é quase o mesmo.

Há, por exemplo, seres cujo companheiro morre e, com o que se passa neste momento, eles encontram o seu companheiro, porque é o
seu Duplo Monádico, embora eles não pudessem, mesmo tendo vivido juntos, se reconhecer.

Era impossível, enquanto a Onda da Vida não tivesse nascido. Podia ter havido aí uma reconexão ligada aos carmas, podia ter havido
aí uma reconexão em relação às Linhagens Estelares, comuns, mas não o que se vive neste momento.

Mas, mais uma vez, nós vos demos diferentes possibilidades, mas é uma coisa que é excessivamente rara. Mas já se vocês tiverem
MARIA à vossa esquerda, se Fusionarem, se Fundirem, com a Verdade, isso é a coisa mais importante.

Pergunta: Por que certos seres encontram o seu Duplo Monádico e outros não?
Mas porque eles não têm Duplo Monádico, simplesmente, eles não têm nada a encontrar. Vocês não encontram um Duplo Monádico
se ele não existe. Eu vos disse que era uma missão que foi Criada no Céu, nos Espaços Unitários.

Não era uma missão na Terra, não é uma função Terrestre, é uma função que toca para além do Espírito, e que permite, nestes tempos
particulares, quando há estes contatos, recriar um campo vibratório muito particular.

Olha, por exemplo, o que vos contou, entre as Estrelas, HILDEGARDE, THERESA, GEMMA e outras: elas desposaram o CRISTO. Mas
é uma alegria, um Êxtase, mas total. É um Ardor de Amor. Elas pediram ao CRISTO para as levar, porque, quando há esta União, total
e real, com CRISTO, com MARIA, com MIGUEL, vocês estão num tal ardor de Amor, que é insuportável de amor.

Portanto, o Duplo Monádico, encarnado ou não, não muda nada a isto. Eu diria mesmo que isso podia ser, em alguns casos, mais duro
porque, justamente, se eles estão encarnados, há o corpo. Porque o Duplo Monádico, ele não tem necessidade de ser tocado.

Vocês podem viver esta Fusão estática no outro extremo do planeta, com um ser encarnado, se ele for o vosso Duplo Monádico. Sem
isso, vocês vivem as Comunhões, as Fusões,Solares, ou à distância, por Duplo interposto. Mas tudo isso, é para experimentar e para
viver.

Com o intelecto, vocês nunca sairiam disso. Além disso, eu disse, na minha penúltima intervenção (ndr: ver a sua intervenção de 30
de junho 2012) que, felizmente, nós não vos falamos disto mais cedo, porque vocês estariam procurando por todo o lado.

A prova, quando vos dizemos que não há muitos, vocês continuam a perguntar porque vocês não o encontram. 

Mas eu te garanto: Desposar MARIA, isso vale por todas as mulheres do mundo. Desposar CRISTO, isso vale por
todos os maridos do mundo.
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Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Então, eu vos transmito todas as minhas bênçãos, as boas Vibrações, os bons Absoluto, e não procurem, em todos os cantos, os
Duplos: Há MARIA que está aí, isso deve vos bastar, ou o CRISTO, logo.

Então, vivam bem o que têm para viver, mergulhem no que vocês vivem, deixem cair toda a explicação, a compreensão, o porquê do
como. Estejam no que vocês vivem, o que quer que vivam.

E não sejam o observador, como disse BIDI, do que vocês vivem: deixem-no viver-se. Quanto mais deixarem a Luz agir, mais isso
passará bem.

Quer dizer que, como foi dito, quanto mais vocês se esquecerem, mais vocês são o Todo. Mas, certamente, é preciso vivê-lo.
Dito assim, isso pode ser da retórica ou da teologia, mas cabe a vocês vivê-lo. Está aberto agora, como disse MARIA, em asa dupla.

Eu vos digo, a alguns, até esta noite, não é? Até breve.
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Bem, queridos amigos, estou extremamente contente em encontrá-los. Então eu lhes deixo a palavra.

***

Pergunta: qual é a evolução das intervenções das quintas-feiras às 22 horas, do Manto Azul da Graça (nota:
ver “Acompanhamentos/ Acolhimento do Manto Azul da Graça")?

No que concerne ao Manto Azul da Graça, MARIA lhes disse que era a última sessão (em 19 de julho).
Mas nada os impede, vocês, enquanto humanos, de decidir realizá-lo.

Vocês se beneficiaram, é claro, do Manto Azul da Graça, mas eu os lembro de que vocês podem beneficiar-se
dele a qualquer momento.

Da mesma maneira que, quando o Canal Mariano está constituído, vocês chamam MARIA, MIGUEL, vocês não
têm necessidade de estarem reunidos, de estarem em grupo. 

A única coisa que se perpetua, eu diria, durante estes tempos, é o que é nomeado as Radiâncias dos Arcanjos,
que eu os lembro, não estão mais em Conclave, mas trabalham em Alinhamento sobre o Canal do Éter e sobre
a possibilidade então, de ligar, de algum modo, de fazer Comungar, em vocês, o Manto Azul da Graça e a Onda

da Vida, o Supramental e o Chakra do Coração ou a Coroa Radiante do Coração ( ver “Acompanhamentos/
Radiância Arcangélica) (11).

Então, o Manto Azul da Graça, tem trabalhado e é para vocês se beneficiarem dos efeitos. 
Agora, os efeitos do Manto Azul da Graça, é claro, é a Graça acoplada, ou possivelmente ligada, com a Onda

da Vida e o Canal Mariano.
Mas, além disso, em aproximadamente 3 semanas, nós lhes daremos elementos (que vocês terão, para

muitos, já vivido). 
Nós não os damos agora, para não influenciá-los.

Mas, no momento, nós nada lhes dizemos, de modo geral, nem para difundir, porque nós deixamos trabalhar,
em vocês, como nós o temos feito em outras vezes, o que vai se passar em vocês e é claro, bem além de

vocês, com o Manto Azul da Graça.
Então, para agora, vocês façam o Manto Azul da Graça, vocês liguem-se à MARIA, liguem-se à GEMMA
GALGANI, liguem-se à MA ANANDA MOYI ou liguem-se a KI-RIS-TI, MIGUEL e MARIA, que estão em

trabalho, se vocês querem, no nível Vibratório, no Triângulo da Nova Aliança, não é. 
Mas para isso, vocês precisam de alguém, aqui.

O efeito da ressonância, que vocês têm obtido, é agora amplamente suficiente para que vocês possam aí fazer
o apelo sozinhos. 

Mas se vocês querem fazê-lo com muitos, nada os impede de fazê-lo.
Mas, no que concerne ao conjunto do Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, o que deveria ser concluído, está

totalmente concluído. 
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Independente da percepção do Manto Azul da Graça, e também de algumas Vibrações que são percebidas na
parte traseira do corpo, no nível do peito, do ponto KI-RIS-TI, mas também em ressonância com o famoso
Triângulo da Nova Tri-Unidade, tudo isso tem permitido criar, de algum modo, uma ressonância que permite,

por sua vez, ao Manto Azul da Graça, instalar-se sobre seus ombros.
Alguns o vivem, outros começam a viver os efeitos do Manto Azul da Graça.

Mas é como a Onda da Vida que desencadeou certo número de processos: nós os deixamos vivê-los e eu
lhes prometo que, em 3 semanas, alguns Anciãos terão o prazer de lhes detalhar tudo isso.

Mas nós não queremos influenciar o que quer que seja.
Vivam o que vocês têm a viver.

Agora, o encontro formal em que oficiavam 3 Estrelas e o conjunto dos Conclaves, dos Anciãos e das Estrelas,
isso terminou ( As “Radiâncias Arcangélicas” apresentadas em “Acompanhamentos” continuam – “ O

Acolhimento do Manto Azul da Graça” pode-se agora vivê-lo em qualquer momento) (11).

***

Pergunta: o que significa a ressonância do ponto OD do peito com o ponto OD da cabeça?

Está em ressonância direta com a ativação e a colocação em movimento da Lemniscata Sagrada. 
Nós lhes apresentamos a Lemniscata Sagrada, entre o ponto OD do peito (a Porta Estreita) e o ponto ER da

cabeça, na frente do corpo.
Mas é evidente que o mesmo circuito existe, eu diria, atrás, entre OD e KI-RIS-TI (da cabeça) e KI-RIS-TI das

costas (ver os diagramas no final da mensagem).
Mas se vocês tiverem boa memória, eu os lembro de que SRI AUROBINDO tinha falado, há 2 ou 3 anos, de

algo que era essa espécie de trajeto no peito (ndr: intervenção de 10 de agosto de 2010) (22).
Se vocês encontrarem isso, vocês irão compreender porque. 

Mas agora, o peito corresponde, é claro, com a cabeça.
Quando nós lhes dissemos que a Fusão dos Éteres estava realizada e quando nós lhes dizemos agora, que o
Manto Azul da Graça concluiu seu trabalho, isso quer dizer o quê: que houve uma reunificação total da Coroa

Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração.
Foi isso que permeabilizou o Canal Mariano, o Antakarana, que o forrou de Partículas Adamantinas, lhes dando

a possibilidade de viver os contatos e também de ter ativado em definitivo, de modo funcional e total, sua
Merkabah individual.

Isso está em ressonância com o Manto Azul da Graça, mas não digo mais nada.
Agora, eu vou lhes dar, ainda, um elemento.

Se vocês relerem o que lhes disse, há 2 ou 3 dias (19 de julho), SNOW (33), se vocês verem qual é essa
Estrela, SNOW (CLAREZA), e se vocês verem o que ela lhes disse em relação ao que ela nomeou os

Cavaleiros (que eu chamo de Hayot Ha Kodech, pouco importam os nomes) (ndr: ver em “Acompanhamentos/
Decodificação corpo/Espírito), são as 4 energias elementares que, quando se reúnem, dão o Éter e a Graça.

Vocês têm aqui uma pista para os mais curiosos.

***

Pergunta: eu sinto 2 partes da Lemniscata Sagrada como separadas, não juntas: o Coração (espaço da
Paz) e a ponta do nariz (ao contato de um Ser de Luz). Isso é normal?

Não se esqueçam, não mais, que na Lemniscata Sagrada (que é uma estrutura, ela mesma), vocês têm outras
estruturas, como você o descreveu. 

Há a ativação do que é nomeado o Corpo de Radiação do Divino (o 9º Corpo) que está ligado ao ponto ER do
peito.

Há a ativação do 12º Corpo sobre a ponta do nariz, que está ligado ao Andrógino Primordial e que se ativa,
efetivamente, nos contatos interdimensionais (ver os diagramas abaixo).

Há uma sobreposição, não há mais nada para fazer.
Simplesmente a especificação do que você vive, em alguns momentos, corresponde, não à colocação em

movimento da Lemniscata Sagrada, mas a uma especificação de uma função precisa, que está ligada ao que
se passa naquele momento, é tudo.

Podemos dizer, de modo geral, que a Lemniscata Sagrada, no nível de seu movimento em espiral, surge no
momento em que, justamente, não há o Fogo do Coração, nos momentos em que não há a ponta do nariz do

12º Corpo ativo.
E isso se produz, sobretudo, quando há um desenvolvimento transversal da Onda da Vida.

***



Pergunta: quando alguém está no Absoluto com forma, pode ter reações quando ele estiver em sua
personalidade ou em seu ego?

Como é isto possível? 
Nunca é uma reação da personalidade. 

Tudo o que vai se exprimir, no nível desse Ser, que é então Absoluto, como você diz, com uma forma, quer
dizer ainda encarnado, pode, evidentemente, agir pela personalidade.

Além disso, ele vai conduzir melhor um veículo com a personalidade do que com o Absoluto, não é? 
Isso quer dizer o quê?

Que ele não está submetido à personalidade: ele se serve dela.
Ele não é mais essa personalidade, mesmo se ela existe.

Aquele que rege isso, é o Absoluto.
Então você não pode, em nenhum momento, provar, em meio à personalidade, tudo o que é secretado pela

personalidade, quer dizer o medo, quer dizer as raivas, quer dizer algo que vai ser muito violento.
Ou então, você é consciente e você sabe porque você o faz.

Não é a mesma coisa que manifestar uma emoção que o submerge, que ter uma emoção que você sabe para
que ela serve e porque você a manifesta.
São duas coisas totalmente diferentes. 

Quando o Absoluto está estabelecido, em nenhum momento, a personalidade pode tomar a frente, é
impossível.

Isso não quer dizer que você não vai se servir da personalidade para gritar, por exemplo, sobre algo que não é
justo. 

Mas você sabe pertinentemente, nesse momento, que o referencial que é o seu, não é mais a sua
personalidade, isso quer dizer algo que o ofende, você, ou que o contraria, você, mas o que contraria a Onda

da Vida e a Graça.
Eu lhes expliquei perfeitamente que, diante de alguns Irmãos e Irmãs, vocês iam sentir (sem passar pela

percepção, pelo sentimento, mas simplesmente pelo Som dos ouvidos) com quem vocês estão em relação.
Esse Irmão e essa Irmã vivem a Onda da Vida?

De qualquer maneira, isso não pode enganar porque a Onda da Vida, quando ela é comum a duas pessoas
que se encontram, há um fortalecimento do Som e, sobretudo, um estado de Fusão, de Comunhão e de

Dissolução que passa além das palavras e de qualquer personalidade.
Mas se, efetivamente, em seu caminho, vocês foram levados a encontrar alguém que não vive esse Absoluto

último, o que é que vai se passar? 
Se é alguém que está próximo de vocês (se é alguém que passa na rua, isso não lhes fará nada), mas se é
alguém que vocês conhecem, o que quer dizer que vocês vão estabelecer uma comunicação (qualquer que

seja, familiar, profissional ou outra) afetiva, se essa pessoa com quem vocês estão em relação, em
comunicação, não vive esse Absoluto, o que vai se passar quando vocês entrarem em comunicação: o Som do

ouvido esquerdo vai parar e o Som do ouvido direito vai assumir.
Isso não é um julgamento, é uma exata constatação.

E vocês vão constatar que isso é constante.
Agora, em nenhum momento, você pode, ao retornar à personalidade, ser assaltado pela personalidade, é

impossível. 
É precisamente o que permite diferenciar a Última Presença do Absoluto.

Isso não faz de vocês, como vocês dizem, ursinhos carinhosos.
Atenção hein, eu não disse isso.

Isso faz de você alguém que é consciente e lúcido.
 Que se houver uma raiva, ela sai não porque sua personalidade a expressa: ela sai porque a Onda da Vida

ficou descontente com isso.
Não é a mesma coisa.

E isso é constante. 
Eu os remeto a algumas passagens, arranjadas, digamos, mas do CRISTO que expulsou os mercadores do

templo.

***

Pergunta: quando alguém é claramente chamado pelo seu primeiro nome, é necessariamente por MARIA?

Não é necessariamente, mas é uma regra, vamos dizer. 
Ela lhes disse ela mesma, parece-me. 



Também pode ser o nome de quem você É, fora dessa pessoa.

***

Pergunta: é o nome de alma?

O nome de alma, certamente não. 
É o nome Vibral original, que é sempre constituído de duas sílabas. 

Raramente por três. 
Por três, corresponde, na maioria das vezes (como dizer) aos gêmeos monádicos que são divididos, para estar

na Terra. 
Quando o um dá dois, vocês têm o mesmo nome. 

Então, para diferenciar as duas sílabas, há um que vai levar um outro nome. 
Mas, na maioria das vezes, e de maneira geral, quando vocês são chamados, é seu primeiro nome, ou quando

é Vibral, será o seu nome, que corresponde ao que você É, além de qualquer forma .

***

Pergunta: por que duas sílabas?

Porque no nível Vibral (no nível do que foi explicado, há anos, sobre o silabário original), é sempre uma
associação de duas sílabas.

Porque, para vocês, são as sílabas, mas para nós, isso não tem nada a ver.
É Vibral, quer dizer que é um qualificativo Vibratório.

Novamente, nas Mônadas separadas, pela encarnação, aqui (que elas mesmas se separaram), não se é
obrigado a dar duas vezes o mesmo nome: há um que leva uma polaridade, que guarda o nome, e o outro que

leva um nome, derivado, na maioria das vezes, e que tem três sílabas.

***

Pergunta: muito antes do processo que vivemos agora, ouvi me chamarem pelo meu nome três vezes, no
ouvido esquerdo. A que poderia corresponder?

Alguns foram chamados mais cedo. 
Mas lembro-me de que o Canal Mariano não estava constituído naquele momento. 

O que é ouvido é no nível da ampola da clariaudiência, ou então quando um próximo de vocês chegar a
perfurar, precisamente, as camadas isolantes, para chamá-los pelo seu primeiro nome. 

No ouvido esquerdo é um Ser de Luz. 
Não é um desencarnado. 

Mas Maria pôde também lhes falar muito antes do Canal Mariano. 
Maria pode lhes falar sempre. 

Alguns seres, no entanto, ouvem Maria muito antes do Canal Mariano.

***

Pergunta: Por que, percebendo os sons no ouvido esquerdo, o direito ainda está ativo?

Por que não. 
Nós sempre dissemos que havia sons de ambos os lados. 

Eu tenho insistido sobre a diferenciação do som, em uma relação.
Quando vocês estão em Comunhão com alguém que vive a Onda da Vida, é o som do ouvido esquerdo.

Agora, quando vocês estão em contato com alguém que não tem a Onda da Vida, é o ouvido direito.
É necessário diferenciar bem essa reação, do estado normal, em que os sons podem estar dos dois lados.

Isso não tem significado.
Mas se é um desencarnado que se aproxima, o som do ouvido direito vai se amplificar.

 Não é um desequilíbrio.
Devemos diferenciar o que eu disse referente a uma relação, do que se produz espontaneamente, em você,



em Alinhamento, em meditação, quando você dorme, etc..
Isso não tem nada a ver.

***

Pergunta: se não tivermos participado do acolhimento do Manto Azul da Graça nas 3 últimas quintas-feiras,
podemos continuar a acolher o Manto Azul da Graça no futuro?

É como eu disse anteriormente: ele está presente à vontade. 
Mas não depende mais de um retransmissor que fomos nós. 

Depende apenas de vocês, e sempre da mesma coisa: o Abandono.

***

Pergunta: eu sinto como um ponto à meia distância entre o centro do coração e o ponto ER.

O 9º Corpo, o ponto ER do peito, é o timo, no plano orgânico (ver os diagramas abaixo). 
Isso é uma tradução da ativação do Corpo de Irradiação do Divino. 

O sistema imunológico se modifica.

***

Pergunta: se "o que chega sempre esteve presente" (nota do editor: intervenção de UM AMIGO de 18 de
julho) (44), por que devemos fazer esse esforço (essa escolha, mesmo, uma vez que nos foi dito: "cabe a

vocês escolherem") para passar pela Porta Estreita?

Mas, para perceber que o que chega sempre esteve aí, é necessário sair da personalidade.
Isso sempre esteve aí, sim, mas para aqueles que, justamente, o alcançam.

Mas isso só é conscientizado quando vocês tiverem passado a Porta Estreita.
Não antes.

E é quando vocês estão do outro lado, que vocês se dão conta de que isso sempre esteve aí.
Portanto, o que chega sempre esteve aí, é claro.

Mas para aquele que não o vive, isso jamais chegou.
Novamente, como disse BIDI, vocês estão localizados no ego, o que é o caso, ou no Coração. 

Quando vocês estão no Coração, no Absoluto ou na Última Presença ou no Si (sobretudo na Última Presença e
no Absoluto), vocês se dão conta de que isso sempre esteve presente. 

Mas quando vocês não o vivem (porque vocês estão distanciados, pelo medo, porque vocês querem), para
vocês, isso não chegou. 

É o mesmo princípio da verdade relativa e da Verdade absoluta. 
É o mesmo quando vocês dizem que não há karma a alguém, que passou sua vida a purificar seu karma, ele vai

olhá-los com vontade de estrangulá-los, não é.
É lógico, ele não o viveu.

Exatamente, dizer e afirmar, como isso é feito, que o que chega sempre esteve aí, é a conscientização de que
isso sempre esteve aí.

Da mesma maneira, há alguns anos, quando lhes dissemos que iria ocorrer o apelo de Maria, vocês se
perguntavam como isso iria poder se produzir. 

Vocês têm a resposta.
Além disso, não é um esforço.

Considerar que é um esforço, isso prova bem que é o Eu que se exprime.
É tudo, exceto um esforço.

Eu não sei quantas vezes isso foi repetido.
Enquanto vocês consideram que é um esforço, vocês se distanciam.

É um Abandono.

***



Pergunta: quando a Kundalini é despertada e sobe até o ponto ER, depois, ela desce ou ela continua seu
caminho?

Mas isso não é uma mangueira de jardim.
A Kundalini, quando ela sobe, agora, é o Canal do Éter: isso perfura as bainhas dos chakras. 

Há uma comunicação que se estabelece. 
Isto não é algo que está sujeito à gravidade. 

Não é porque ela subiu, que deve descer.
Isso perfura as bainhas dos chakras, isso ativa, em totalidade, os novos Corpos (se eles não estão ativados, no
sentido da descida), isso coloca em ressonância e em relação as 3 Lareiras e vai permitir viver depois, em um

segundo momento, a Onda da Vida.
Mas como disse BIDI, vocês sabem, tudo isso, são manifestações: mesmo se elas parecem maravilhosas, e
procuradas por aqueles que não as vivem, uma vez que isso está aí, fiquem tranquilos, como lhes têm dito os

Anciãos.
Isso é algo natural.

***

Pergunta: Santa Teresa de Ávila recebeu a visita de um Arcanjo, que lhe perfurou o peito e abriu o
Coração. Isto é o que vivemos agora?

Sim, a menos que vocês tenham se perfurado, ou que serão perfurados, duas vezes.
Aí houve primeiro o impulso Metatrônico, no nível do ponto KI-RIS-TI.

Mas em épocas anteriores, foi o Arcanjo MIGUEL, rodeado pelos Querubins que veio perfurar, com uma
Espada de Fogo, o chakra do Coração.
Homens e mulheres (ambos os sexos).

A diferença é que hoje vocês têm a ativação das novas estruturas que tornam, podemos dizer, mais fácil.
Muitos entre vocês vivem a Transfixação do Coração, pela Vibração KI-RIS-TI e o impulso Metatrônico, no nível

das costas.
Por outro, naquela época, era necessário ir ali com ferro quente, e então dava uma experiência de sofrimento-

prazer indizível.
Não é mais o caso hoje.

Mas todos os místicos têm descrito isso.
Então, se vocês preferirem, na Índia, por exemplo, vocês não têm MIGUEL, vocês têm (é a mesma

consciência, mas a representação é diferente), como se chama, aquele que carrega um tridente, é esse que
vem perfurar o peito de vocês: é Shiva.

Shiva o destruidor, o Fogo.
Destruidor para a personalidade, mas pura Luz e Joia para os Domínios que estão na Verdade.

***

Pergunta: eu me senti, por vezes, como no vazio, com a respiração que parou, depois foi repetido. O que se
passou?

Acontece que a respiração para. 
É a simultaneidade do processo de respiração consciente que passa para o nível do coração e depois, para o

nível celular.
São os mecanismos aéreos que acompanham não somente o Switch da Consciência, mas a passagem do Si

à Última Presença.

***

Pergunta: você pode falar sobre o que disse NO EYES: é necessário aceitar não mais ver?

Enquanto vocês veem algo, vocês não estão na Verdade. 
É no coração do Coração que está a Visão do Coração. 

Mas a Visão do Coração é independente dos olhos. 
Enquanto vocês estão encarnados, limitados, confinados, vocês acreditam que tudo o que vocês veem é

verdadeiro.



Ora, tudo o que vocês veem é apenas uma projeção.
O verdadeiro olhar é uma Vibração que é independente de qualquer forma, de qualquer cor, de qualquer

percepção.
Isso também foi explicado pelo IRMÃO K.

Tudo o que vocês veem não é senão uma projeção. 
A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos, porque vocês mesmos não são a projeção.

Vocês veem uma imagem quando vocês se olham em um espelho.
Ver, como ela disse, é ir além de tudo o que é visto, que isso seja com os olhos, com o terceiro olho, com a

Visão Etérea.
É a partir do instante em que vocês cessam de querer ver, que a Visão do Coração, do coração do Coração,

aparece.
É o momento em que vocês vivem, conscientemente, o que nós lhes dizemos sem parar: que tudo está em

vocês.
Isso faz parte da Revelação do Manto Azul da Graça, em sua ação sobre sua Consciência, sobre sua

deslocalização final, quero dizer a Ascensão.
Lembrem-se de que, quando vocês estão encarnados, vocês têm os olhos.

Portanto vocês, para perceberem, necessitam ver, independentemente do sentir.
E isso foi explicado, de diferentes maneiras, que o que vocês veem vocês condicionam.

Em totalidade.
Vocês não vão ficar apaixonados sem olhar uma pessoa, não é, mesmo se aí há ondas que aparecem, há algo

do outro que passa, mesmo se vocês dizem, que é sutil.
Essa visão (que é a visão dos olhos ou o sentir Vibratório quando vocês dizem:” isso me faz bem, isso não me

faz bem”) é que os impede de ver o que vocês São.
Mas isso foi explicado de diferentes maneiras.

É necessário aceitar não mais ver.
Pelos olhos acontece o julgamento, o sentimento: é olfativo e visual, em um primeiro momento.

Depois, é claro, faz-se apelo aos outros sentidos.
Mas enquanto vocês veem, vocês são tributários do que vocês veem e, mais, sem o conhecimento de sua

vontade plena.
Vocês estão condicionados pelo olhar. 

Eu os remeto, para isso, a tudo o que foi dito por NO EYES (29 de abril de 2011 e 13 de julho de 2011) (55),
pelo IRMÃO K (06 de julho de 2011, 07 de julho de 2011, 26 de outubro de 2011 e 05 de novembro de 2011)

(66), sobre o eixo ATRAÇÃO-VISÃO e sobre a imagem.
Enquanto vocês são seduzidos pelo que vocês olham, vocês não podem encontrar o que vocês São.

É o mesmo princípio em alguns ensinamentos, quando se fala do silêncio: enquanto há ruído, vocês não estão
no silêncio.

É o mesmo princípio. Enquanto algo é visto, vocês não podem Ver.
Porque a verdadeira Visão está fora dos olhos.

Ela está no Coração.
As Consciências mais elevadas, no nível Vibratório, isso não quer dizer que elas são mais evoluídas.

Por exemplo, a Civilização dos Triângulos, são triângulos: não há olhos, não há boca, há nada.
E são Consciências muito elevadas: elas determinam e condicionam mundos inteiros.

Será que elas veem algo, no sentido em que vocês o entendem?
Mas isso, vocês não podem compreender.

Enquanto vocês não o tiverem vivido, vocês irão girar isso em suas cabeças sem parar porque vocês não têm
nenhum meio intelectual, vocês não têm nenhuma referência, em seus cérebros (o que quer que vocês tenham

estudado), que possa explicar-lhes isso.
É toda a diferença entre a vida Interior e a vida exterior.

Sobre este mundo exterior, vocês podem conhecer as leis da física.
Mas, mais uma vez, as leis da física não são as leis do Universo. 

Elas se aplicam a este mundo, a estas circunstâncias.
Portanto, vocês têm os sentidos e vocês têm um cérebro, portanto vocês buscam compreender o que escapa

aos sentidos.
Isso não pode ser melhor explicado de tudo o que lhes foi dito.

Enquanto vocês não o vivenciam, vocês podem procurar, todo o tempo, na cabeça, vocês não encontrarão
nenhuma validação.

É impossível.
Porque seus cérebros estão condicionados para lhes dizer que ver, é feito com os olhos abertos.

Ou se vocês estão em busca espiritual vocês vão se dizer que ver é o 3º olho.
Mas tudo o que será visto dessa maneira apenas pertence, como eu já disse, ao 2º frasco, não é a Verdade



Mas tudo o que será visto dessa maneira apenas pertence, como eu já disse, ao 2º frasco, não é a Verdade
(ndr: intervenção de 03 de julho) (77).
A verdadeira Visão é sem os olhos.

Porque os olhos (mesmo o 3º olho) determinam uma forma, um reconhecimento pela forma, pela cor.
Portanto é uma identificação.

A Visão do Coração não é uma identificação, é uma interpenetração.
Isso não tem nada a ver: vocês não têm nenhuma ferramenta conceitual, nenhuma ferramenta em seus

sentimentos, em seus sentidos, que lhes permitem viver isso.

***

Pergunta: por que, quando se para a respiração, o acesso a esses estados não ocorre?

Mas isso não pode funcionar. 
O que eu disse anteriormente, não é um efeito da vontade, é um efeito da Consciência. 

Se sua Consciência estiver voltada para a vontade de parar a respiração, isso nunca funcionará. 
Pior, você vai desmaiar.

Nenhuma expressão da vontade vai conduzi-los a algum lugar. 
Exceto ao astral e aos medos.

***

Pergunta: e se esse mecanismo for espontâneo, quanto tempo isso pode durar?

Qual a importância? 
Isso pode durar muito mais tempo do que os limites fisiológicos que vocês conhecem.

***

Pergunta: RAM disse, "lhes é suficiente apenas um Sopro." O que isso significa então?

Mas o Sopro, é o quê? 
É o Espírito. 

Um Sopro, não é a respiração.
Um Sopro não é um inspirar e expirar: é um Sopro, é o Éter veiculado pelo ar, isso não tem nada a ver.

Vocês vejam as interpretações que isso causou: vocês tomam uma palavra e vocês colam em cima de outra
coisa.

Ele disse “um Sopro”, não uma respiração.

***

Pergunta: a magia negra sobre uma pessoa pode ser um obstáculo ao seu acesso às Vibrações?

É claro. 
Se a pessoa não acessou à sua Unidade, ela está sujeita à Dualidade.

Enquanto vocês aderirem ao karma, vocês estão sujeitos ao karma.
Enquanto vocês aderirem à Dualidade, vocês estarão sujeitos às leis da Dualidade.

Por que nós temos insistido, e ainda hoje, sobre a vontade?
Porque a vontade, ela se exprime na dualidade.

Nenhuma vontade de Luz os conduzirá à Luz: ela os conduzirá à luz astral, a nenhuma outra.
Quando eu falava da vontade, em minha vida, é a força do Espírito, é a determinação de manter um objetivo.

Não é o exercício da vontade comum: é manter o rumo da Luz, do objetivo que é a Luz.
É isso, que é importante, é olhar, todo o tempo, o objetivo.

Não é exercer uma vontade esquecendo o objetivo.
Não é um dia, estar na espiritualidade e, no outro dia, estar nas tagarelices e falando mal de alguém, porque aí,

vocês estão fora da base, assim vocês não chegarão lá.



Isso não muda uma vírgula em relação ao que eu disse, em minha vida.
É necessário uma vontade de ferro, mas não a vontade: é a famosa tensão para a Luz, da qual lhes falou, há

dois anos, HILDEGARDE DE BINGEN (intervenção de 25 de outubro de 2010) (88).
É o problema das palavras: vocês podem colocar o que vocês quiserem atrás das palavras.

Nós vimos, agora mesmo, com o Sopro.
É suficiente apenas um Sopro, não uma respiração, uma vez que, exatamente, o Sopro, é o momento em que a

respiração para: ”deu seu último sopro, ou seu último suspiro”.
Ali, é o mesmo princípio.

Eu disse em minha vida, eu me lembro muito bem: “é necessário uma vontade de ferro” (o ferro, F.E.R.R.O.,
hein, como vocês dizem). 

A vontade de fazer, é ainda pior (F.A.Z.E.R.).
É uma vontade de ferro para manter consciente, a cada respiração, o objetivo.

Se vocês se deixarem distrair, pelos olhos, pela cabeça, pelo que alguém vai lhes dizer, o que é que
acontece?

Seu objetivo sai da sua cabeça.
Mas isso, vocês todos têm vivido.

Quem é que pode dizer que chegou ao Absoluto, à Onda da Vida que se desenvolveu em totalidade, sem ter
antes, durante um tempo suficientemente longo, sem parar, ter sido obsedado (realmente, no sentido primeiro

do termo) pela Luz e a Verdade, pelo Amor?
É impossível.

Vocês não podem reivindicar o Amor e depois se voltarem para as séries da televisão, é impossível.
Ou pior, são as séries entre humanos: vocês sabem, são os; “eles dizem, eles me disseram que”.

Eu não vou retomar a expressão vulgar que eu empreguei em algumas intervenções (“ocupem-se das suas
nádegas”).

Mas, vocês não podem ter essa tensão para a Luz, essa vontade do Espírito, e depois, de repente, se porem a
falar do mercado de ações, por exemplo, e de aplicar na bolsa.

  Exceto, se vocês são capazes de aplicar na bolsa e ter ainda essa tensão para a Luz.
 Mas, aí nesse momento, vocês já chegaram, porque vocês são Absoluto, ou vocês estão indo.

Vocês vivem a Última Presença.

***

Pergunta: durante a sua vida você evocou o Fogo Sagrado: "ter o Fogo Sagrado".

Quando vocês têm o Fogo Sagrado, vocês experimentaram algo, vocês nasceram assim, pouco importa. 
Mas o que quer que aconteça em sua vida (e mesmo quando eu fui para a prisão), há um único objetivo: A Luz.

Se vocês são distraídos por não importa o quê, como vocês querem ter o Fogo Sagrado?
Quando basta um acontecimento, qualquer que seja, na vida, que vocês desestabilizam, esse acontecimento é

para reforçá-los.
Mas se vocês se lastimam: “Oh tenho medo, ah minha angústia, ah, eu vivo isso, ah, eu vivo aquilo”, onde está

o Fogo Sagrado?
Isso quer dizer simplesmente que vocês estão identificados à sua pessoa.

Como foi dito pelas Estrelas, como nós lhes temos dito, o conjunto do que poderia ser trazido (em Luz, em
Vibrações, em explicações), foi dado.

Não vamos remetê-los a BIDI, ele vai ficar nervoso, bastante, quando ele lhes diz: “mudem o ponto de vista”.
Portanto a frase, ela mesma, é extremamente clara.

Se vocês não a veem, isso quer dizer o quê?
Que vocês estão confinados na personalidade, a tal ponto que isso lhes põe um problema, para alguns, de

mudar de olhar.
Então vocês buscam o que isso quer dizer.

Isso quer dizer o que isso quer dizer: que seus pontos de vista são diferentes.
Não é mudar de ideia, não é emitir uma opinião diferente, isso quer dizer ver com algo além do intelecto, ver

com algo além do interesse pessoal.

***

Pergunta: de onde poderia vir uma opressão do plexo solar, quando em meditação?

Isso pode chegar como um tapa do plexo solar, como dando choques, ou dá uma Vibração rápida. 



Isso é a Porta que não quer se abrir, é o ego que resiste: o medo de perder o seu pequeno ego. 
Falta de Abandono, se você preferir.

***

Pergunta: seria interessante desenvolver o Silêncio, o jejum das palavras?

O silêncio sempre fará vocês entrarem, um pouco mais, na interioridade, fará voltarem a sua Consciência para
o que é percebido e sentido.
Então, é uma primeira etapa.

É melhor do que a tagarelice, isso é certo.
Eu os lembro de que o CRISTO disse: “O que é mais importante, não é o que entra em sua boca, é o que sai

dela”.
A palavra é uma arma de destruição massiva.

Vocês podem matar muito mais facilmente com uma palavra, do que com um soco.
 Portanto, efetivamente, se vocês têm tendência à tagarelice, a falar dos outros, então, façam Silêncio.

***

Pergunta: qual é a atitude a ter quando uma Presença chega à esquerda?

Dizer olá [bom dia], isso já é educado.
Acolher são as palavras que têm sido empregadas: Acolher o Canal Mariano, acolher a Graça, acolher a

Presença, render Graças.
Quaisquer que sejam as palavras, o importante é estar (e isso já foi dito) em interação.

Não, de imediato, perguntar: “Quem é? Quem é? Quem é? Quem é?”
Exceto, se vocês chamaram alguém específico.

Mas entrar nesse espaço particular, pois como foi dito, é a ressonância de seu espaço, com o espaço de quem
está ali, que lhes permite se deslocalizarem e de prepararem o Absoluto ou de o viverem.

***

Pergunta: o Canal Mariano desce sobre todo o lado esquerdo, sob o ombro?

Sim, em totalidade, depois de um tempo. 
De início, ele vai ficar localizado na parte superior, nesse espaço entre o ouvido e o ombro. 

Depois, ele vai começar a descer no braço. 
E quando a Presença estiver instalada, de maneira mais íntima, ele vai realmente descer até a perna.

***

Pergunta: os triângulos, em uma pintura, remetem à Multidimensionalidade?

O Universo é geométrico, além do seu Universo. 
É um mundo fractal, onde as formas geométricas perfeitas são as mais puras, no nível da Consciência.

Os Triângulos pertencem à Civilização dos Triângulos, que sustentam os Mundos, assim como as formas
geométricas.

***

Pergunta: se o Canal Mariano desce até embaixo do lado esquerdo ...
É a Presença que desce até embaixo, não é Canal Mariano.

***



Pergunta: ... pode ser que uma Presença chegue diretamente pela esquerda?
Não, uma Presença que chega por baixo, especialmente na parte inferior esquerda é uma entidade, uma larva

astral de Vibração muito baixa. 
Além disso, tudo o que chega por baixo e à esquerda, vai se fixar na coxa, à esquerda.

 Isso é verdadeiramente nefasto.
É verdadeiramente das coisas mais pesadas.

Mas nenhum ser de Luz vai se agarrar à sua coxa.
Pelo contrário, ele chega no Canal Mariano, ele desce e a Presença, o Tremor, é sentido efetivamente até a

perna. 
Mas uma Presença que chega por baixo e que se fixa na coxa, isso, é uma entidade astral consciente e dirigida

pelo mal.

***

Pergunta: e se não quisermos cair na Dualidade, mas isso acontecer, o que fazer?

"Eu não quero cair na Dualidade e, no entanto, isso acontece": isso quer dizer que você está na dualidade. 
Isto é evidente. 

Aquele que está na Unidade não pode estar de nenhuma forma sujeito ao que quer que seja que venha do
astral: isso não existe.

As forças astrais, e em particular autoconscientes, como o que falei das larvas, estão necessariamente em
ressonância com uma falha que está no ser: um medo, um trauma, uma cicatriz.

***

Pergunta: como, então, não agravar essa Dualidade?

Quando você é afetado pela Dualidade, em um primeiro momento, por mais que você chamar a Luz, isso não
resolverá o seu problema Interior.

Então, você é obrigado a apelar, é o que eu disse, aos princípios que estão ativos em meio à Dualidade:
exorcismo, depuração, desapego, você empregue as palavras que você quiser.

Mas deve estar bem consciente de que esses tipos de larvas, que se fixam nos membros inferiores, e em
particular na coxa esquerda, estão sistematicamente ligados aos medos que estão presentes no ser que os

vive e, ainda mais, essa pessoa aderiu aos seus próprios medos.
Ela está identificada aos seus medos.

***

Pergunta: como as larvas astrais podem aparecer se há já Presenças que chegam pelo Canal Mariano?

Isso significa que a Onda da Vida não subiu. 
Isso significa que os dois primeiros chakras estão bloqueados. 

O que se passa na parte superior, e o que se passa na parte inferior, não são necessariamente sincrônicos,
jamais lhes dissemos isso.

Não se deve confundir o Si, o estabelecimento da Consciência no Si, o Manto Azul da Graça, e a Onda da Vida.
Sempre lhes foi dito que, quando a Onda da Vida subisse, ela encontraria as resistências dos dois primeiros

chakras.
Se essas resistências ainda estão ali (porque há medos), a Onda da Vida não sobe mais.

Isso não impede, que o Manto Azul da Graça (que se apresenta no nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, e
depois, sobre os ombros) possa estar aí.

Vocês têm inúmeros exemplos, tanto no ocidente como no oriente, dos Santos que passaram suas vidas
sendo atacados, parece-me.

Não há contradição, muito pelo contrário.

***

Pergunta: se a Onda da Vida se desenvolve lateralmente, isso significa que ela subiu?



Sim. 
Mas lembrem-se de que, depois de ter sentido a Onda da Vida subir e se desenvolver, vocês devem se tornar
o que vocês São: A Onda da Vida, que é a melhor, não representação, mas o testemunho, aqui, na encarnação,

do que vocês São, quer dizer Absoluto.

***

Pergunta: sentir uma vez a Onda da Vida, isso significa que ela está estabelecida?

Não, isso simplesmente significa que a ressonância que é criada na Comunhão ou na Presença de uma
Estrela, e porque não da minha, pode fazê-los viver as primícias.

  Mas a Onda da Vida, quando ela nasceu, há flutuações espontâneas que não dependem de vocês, mas da
Terra, já que isso vem da Terra.

Mas, uma vez que a Onda da Vida nasceu, ela não para nunca mais, sobretudo agora.
 Se a Onda da Vida nasce, em um dado momento, lembrem-se de que há sempre os dois primeiros chakras

que são: os apegos.
Somente quando a Onda da Vida tiver êxito, quando vocês conseguirem, se apagar (nos medos, nos seus
sofrimentos, nas suas feridas, em tudo o que vocês acreditam ser), é que a Onda da Vida pode subir, não

antes.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos e também a Graça, que
agora, está aí.

Eu lhes digo até muito em breve, comportem-se bem e Abandonem-se.
E não se esqueçam da Luz, a cada respiração, a cada pensamento.

Vivamos agora a Graça, e eu lhes digo até breve.
Tchau.

... Partilhando o Dom da Graça ...

************
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66 – IRMÃO K (06.07.2011, 07.07.2011, 26.10.2011 e 05.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
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77 – OMRAAM (Aïvanhov) (03.07.2012)
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88 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1545

22 de julho de 2012
(Publicado em 23 de julho de 2012)

***
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E bem, caros Amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e eu venho, como de costume, para tentar

dialogar com vocês, ver se vocês têm questões palpitantes para me fazer.
Então, eu os escuto, como de hábito.

Nós iremos discutir juntos.

***

Pergunta: de onde vêm os sonhos? Será que é uma projeção? Ou outra coisa?

Então, aí, cara amiga, os sonhos podem ser de diferentes naturezas: eles podem ser, como dizer, secretados,
criados pelo mental.

Eles podem ser intuitivos.
Eles podem estar ligados a atividades que foram vivenciadas na véspera.

Há múltiplas origens para os sonhos.
Mas eles estão ligados a um estado de consciência específico (que chamamos de estado de sonho) que não é

mais real do que o que vocês vivem aqui, sobre este mundo.
E, no entanto, através dos sonhos (como através da sua vida, do conjunto das coisas que ocorrem em sua vida

como nos seus sonhos), há, sempre, elementos que podem trazer informações, esclarecimentos.
Mas eu não posso lhe dizer de onde vêm os sonhos.

Agora, pode ser que um neurologista lhe dissesse que isso vem do cérebro.
Naturalmente, é uma atividade elétrica (como eles dizem) que ocorre no seu cérebro, mas cuja origem é de
numerosas possibilidades: há sonhos premonitórios, sonhos intuitivos, sonhos ligados às preocupações do

momento, há sonhos simbólicos (é claro), sonhos em cores, sonhos em branco e preto, sonhos que têm nem
pé nem cabeça (nem corpo, aliás).

Há diferentes tipos de sonhos.
Naturalmente, não é sempre fácil saber de onde eles vêm.

***

Pergunta: ao que pode corresponder, por exemplo, o fato de sonhar que alguém morre?

Aí também, não há uma única explicação.
Ver alguém morrer pode ser profético ou anunciar a morte da pessoa.

Mas, mais frequentemente, isso não é assim, exceto para alguns Irmãos e Irmãs que têm o hábito de ter esse
tipo de sonho.

Ou, há pessoas que estão acostumadas a se prevenir sobre a morte de parentes, ou então, de pessoas
conhecidas.
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Mas, muitas vezes, isso assinala ou uma transformação para esta pessoa, ou esta pessoa tem ligações com
vocês (ou coisas a resolver com vocês).

Mas, para um mesmo sonho, eu diria (para o mesmo conteúdo do sonho), não há um único significado, porque
isso depende profundamente das circunstâncias nas quais o sonho ocorre.

E isso depende também, eu diria, da forma de abertura da pessoa que vive esse sonho.
Portanto, não há 1 + 1 = 2.

Isso não existe com os sonhos, mesmo se, é claro, grandes psicólogos tentaram escrever sobre a simbologia
dos sonhos.

Mas mesmo esta simbologia dos sonhos, ela não tem um único apoio, um único fim.
Pode haver inúmeras explicações.

Há também seres que sonham muito e outros, em todo caso, que não se lembram dos seus sonhos.
Eu os lembro de que os povos (que nós denominamos, nós Ocidentais, primitivos) chamam a vida de um

sonho.

***

Pergunta: onde nós estamos durante o espaço dos sonhos?

Tudo está na cabeça.

***

Pergunta: e, portanto, no Absoluto?

Não.
O sono, como lhes diria BIDI, é o Absoluto.

Mas o sonho, certamente não.
É uma atividade que, qualquer que seja o sonho (mesmo se vocês sonharem paisagens fantasmagóricas que
não existem nesta realidade), aproxima-se sempre de uma atividade do mental, qualquer que seja esse nível

(que isso seja um mental intuitivo, que isso seja as emoções ou as contrariedades do dia anterior).
Mas o sono não é o sonho.

Eu o remeto para isso ao que foi explicado, desde algum tempo (faz mais de um ano agora), sobre os quatro
estados da consciência: o estado de vigília, o estado de sono, o estado de sonho e o estado Turiya.

***

Pergunta: assim como podemos chamar MARIA, MIGUEL, os Anciãos, podemos chamar a FONTE?

Você e a FONTE são UM.
Portanto, chamá-La, é colocar em ressonância, em você, alguma estrutura.

Nós especificamos, efetivamente, que vocês podiam chamar as Entidades, com ainda uma forma.
A FONTE não tem forma.

O que significa por aí que, no Canal Mariano, apenas pode se apresentar o que eu denominei uma Entidade de
Luz, ou seja, as Estrelas, ou seja, Nós, Anciãos (você pode me chamar também, eu virei, não se preocupe), ou

então, os Arcanjos.
Porque há ainda certo antropomorfismo, certa qualidade Vibratória específica, ligada à forma (o que não é mais

o caso com a FONTE).

***

Pergunta: enquanto sonhamos, não estamos no Absoluto?

Perfeitamente.
Você sai do Absoluto.

Nenhum sonho pode pretender ser o Absoluto.
É extremamente raro manifestar sonhos, para um ser humano (como diria BIDI) que é Absoluto em uma forma.



Ou então, isso não é mais um sonho, mas é um estado de descorporação, de viagem no Estado de Ser,
eventualmente.

Mas a lembrança nada tem a ver: é mais um sonho.
Aquele que é Absoluto não tem mais necessidade de secretar sonhos, de maneira alguma.

E, aliás, se os seus cientistas tivessem conseguido pegar BIDI e fazer um eletro nele (como vocês chamam
isso: medida das ondas cerebrais?), vocês iriam se aperceber de que havia anomalias muito específicas,

funcionamentos do cérebro profundamente diferentes.
Eu os lembro (e isso foi dito, eu creio, por ANAEL), de que existem zonas específicas ligadas às Estrelas, que

correspondem ao cérebro.
Para viver o estado Absoluto, há modificações consideráveis ao nível da organização do cérebro e isso é

visível, é claro.
Isso acontece em um mundo quimérico: isso acontece neste corpo, e isso transforma, evidentemente, o

cérebro.
Isso transforma, também, o coração e muitas outras coisas (já que os ciclos do sono não são mais de qualquer

maneira os mesmos, a alimentação não é mais de qualquer maneira a mesma e a necessidade do sono não
existe mais).

***

Pergunta: por que este afluxo do mental, de pensamentos, de lembranças, pela manhã, ao despertar?

A Luz tem efeitos, por vezes (como vocês sabem disso, nesse momento), que elimina as últimas sombras, as
últimas resistências.

Para alguns, isso pode ser um afluxo do mental ou de lembranças (desagradáveis, às vezes) do seu próprio
passado desta encarnação.
Mais frequentemente, é isso.

***

Pergunta: quando estamos absorvidos na meditação, que esquecemos o espaço-tempo, o que é que nos
faz retomar a consciência?

Como diria BIDI: o seu saco de comida que chama você.

***

Pergunta: o som que se ouve no ouvido esquerdo é sempre na mesma frequência?

Absolutamente não.
Ele modula extremamente.

É, aliás, o que foi dado pelo meu Amigo JOÃO, SRI AUROBINDO, quando ele falou das flutuações dos sons
nos ouvidos.

Eles flutuam também em função das radiações cósmicas, das radiações solares, das pessoas que se
aproximam de vocês, do seu estado Interior.

Há muitos sons no seu ouvido esquerdo.

***

Pergunta: trata-se de sons que estão ligados à abertura do Canal Mariano?

Eu falava também disso.
Eles estão em sobreposição com o que foi denominado o Som da alma: os Nadas.

O Canal Mariano é simplesmente o desenvolvimento, de algum modo, desta ampola de clariaudiência, que não
está mais dirigida no horizontal, mas se torna vertical.

***



Pergunta: é quando esses sons são ouvidos não nos ouvidos, mas mais no alto da cabeça?

É exatamente a mesma coisa.
A um dado momento, vocês poderão até ouvir o som do seu corpo.

E eu sei também que os Anciãos (eu creio que foi UM AMIGO) lhes falaram da difusão da Vibração, que
acoplava a Onda da Vida com o Manto Azul da Graça e que dava esta espécie de respiração celular.

As células também têm sons.
Portanto, que isso seja a cabeça, o ventre, não importa onde, isso faz parte dos processos normais, mesmo se

for mais lógico, efetivamente, ouvi-lo na área circundante do Canal Mariano.

***

Pergunta: o que é esta espécie de ronronar, ouvido no ouvido esquerdo, quando eu vivenciei uma subida
da Onda da Vida?

Isso está ligado à Onda da Vida.
Do mesmo modo que antes de fazer uma saída no corpo astral, há uma modificação dos sons nos ouvidos, um

tipo de zumbido.
Quando há uma saída no corpo de Estado de Ser, também, há uma espécie de ronronar que ocorre.

É comparável à Onda da Vida.
Tudo emite som.

O problema é que o ouvido humano está limitado (como para os olhos) em uma gama de frequências.
 Naturalmente, as transformações que vocês vivenciaram vão modificar essa gama de frequências às quais

vocês são sensíveis.
Isso pode se referir também à visão: vocês tiveram o que foi explicado através da visão Etérea.

Vocês têm a mesma coisa ao nível dos sons.
Os chakras emitem sons, também.

Aliás, se (como lhes disse ainda MARIA, ontem) alguns de vocês ouvem o seu primeiro nome, à noite (foram
chamados), e outros não o ouviram: isso quer dizer o quê?

Que o seu Canal Mariano está permeável a esta frequência, que é a voz de MARIA.
O que não é ainda o caso para toda a Terra.

***

Pergunta: ao lado de uma pessoa em extremo sofrimento, pode-se chamar MARIA ou um outro Ser de Luz
para ela?

Isso é muito diferente conforme o caso.
Mas é preciso ficar atento para não recair na dualidade, na ‘vontade de bem’.

É preferível chamar para si e, naquele momento, estar alinhado, em meditação, em oração (chame a isso como
você quiser), ao lado desta pessoa.

E ela irá se beneficiar da irradiação correta que é necessário para ela, ou não, em função do que você emite,
você, nesse contato.

Sem isso, você recai nas preces, nos exorcismos, nos apelos dos seres para agir sobre alguém.
Tudo isso é da dualidade.

Isso não significa que é preciso deixar o outro sofrer.
É a maneira de proceder que, ou o remete à dualidade, ou não.

***

Pergunta: se estivermos afastados desta pessoa, o que você acabou de descrever será sentido?

Será que a distância pode atuar sobre a Luz Vibral?
É o que, esta história?

Do mesmo modo que vocês podem fazer, por exemplo, os diferentes Yogas, a Nova Aliança, estando
distantes.

O que é que a distância tem a ver com isso?



Isso não é a energia vital.
É a Luz Vibral.

Nós não estamos nas energias do magnetismo, portanto, é perfeitamente possível estar do outro lado da Terra.
O espaço não existe, no sentido em que vocês o entendem, estando encarnado.

***

Pergunta: há ainda muitas pessoas que fazem orações ao lado de pessoas em sofrimento. Pode ser
também importante proceder diferentemente?

É mais importante proceder diferentemente.
Mas vocês não podem impedir as pessoas de fazer orações, para a Terra, para a cura da Terra, para a cura de

uma pessoa.
Se vocês fossem realmente Absoluto, vocês não teriam qualquer vontade de trocar o que quer que seja, já que

vocês são Absoluto.
Deixem cada um viver o seu caminho para o que ele é.

Obviamente, o sofrimento chama à compaixão, chama à empatia e chama, sobretudo à ação (que isso seja
para si ou para outra pessoa).

Mas tudo depende, como diria BIDI, do seu ponto de vista, ou seja, da sua consciência.
A partir do momento em que vocês desejarem fazer o bem, que vocês agirem unicamente na ‘vontade de

bem’, vocês se afastam da Unidade e vocês se afastam do Absoluto.
O Absoluto, digamos, é o Bem Final.

Porque há uma tal Transparência que a Luz não encontra qualquer obstáculo, qualquer resistência e qualquer
personalidade.

Então, naquele momento, a Luz age pela sua Inteligência, mas não pela inteligência humana que, no seu
orgulho desmedido, vai acreditar que colocando a Luz sobre uma pessoa, pela sua vontade egotista, ela vai

curar alguém: isso não existe.
É preciso ter chegado ao nível da mestria (como o CRISTO e como tantos outros) para caçar os demônios em

nome da Luz, sem estar na dualidade.
Essa é toda a problemática, se vocês quiserem, do que vocês chamam de New Age [Nova Era], onde todo

mundo tem a impressão de que vai poder enviar a Luz por toda parte.
Mas será que vocês enviam realmente, senão a sua própria projeção da Luz?

Tudo depende de qual é o seu objetivo.
Mas se apreendam bem de que, por aqui ou por ali, ou vocês mantêm a dualidade bem / mal (ação / reação),

ou vocês estão na Ação da Graça.
O CRISTO, por exemplo, disse: “quem me tocou?”.

E a mulher foi curada porque ela tinha tocado o CRISTO.
Será que o CRISTO tinha emitido qualquer intenção?

Isso é profundamente diferente, quanto às consequências e quanto ao estado daquele que opera (ou daquele
que é o objeto disso).

Agora, façam como vocês quiserem.
Se vocês sentirem que, por vocês, é preciso enviar a Luz para a Terra: façam-no.
Se vocês sentirem que é preciso pedir a MARIA para curar tal pessoa: façam-no.
Mas tudo isso que vocês fizerem apenas pode ser ditado pela sua consciência.

A questão que é para colocar, é: por que vocês estão na compaixão quando um ser humano sofre?
Por que vocês querem enviar a Luz para a Terra?

O que é que, em vocês, deseja isso?
Então, eu sei, é claro, todo mundo vai responder: o Amor, fazer o bem, etc..

Mas atrás disso, o que há?
Em qual jogo vocês estão jogando?

Cabe a vocês definir (e jogo, eu especifico, não como o eu sou de BIDI, j-e-u, hein) [jogo de palavras de BIDI
com “je” (eu) e “jeu” (jogo)].

***

Pergunta: o que é a íntase e como ela se manifesta no nosso corpo?

O que é a íntase?
Primeiramente, etimologicamente, é o contrário do êxtase.



A íntase é um estado profundo de absorção no Absoluto.
Isso lhes foi contado, por exemplo, por MA ANANDA MOYI (ou ainda por HILDEGARDA DE BINGEN), tem

agora muito tempo.
A íntase é um estado tal de absorção, da consciência, que não pode existir mais qualquer manifestação da

consciência exteriorizada.
Não há sequer mais irradiação da Luz.

A pessoa, como dizer, desertou este corpo.
O que explica, por exemplo, que nesses casos, o corpo pode estar completamente parafusado no chão.

Não se pode sair do chão porque a consciência se extraiu, na totalidade, da ilusão.
Isso é a íntase.

Ao nível do corpo, não há mais qualquer percepção.

***

Pergunta: o que significa: Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida?

É mais metafísica, isso.
Foi o CRISTO que supostamente disse isso e ele o disse: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Ou seja, ele expressou, através disso (ou como quando ele dizia: “eu sou o Alfa e o Ômega”, é a mesma
coisa), que imitando o CRISTO, vocês se tornam como Ele.

Agindo, no Amor, como o CRISTO, dizendo a Verdade, dizendo o que é a Vida, mostrando o Caminho, ele
pôde dizer: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Não como seguir um Mestre, mas, simplesmente, imitando-o, ou seja, tornando-se como Ele.
E se tornar Ele, aliás, para alguns.

Lembrem-se: KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol.
É o Logos Solar.

É CRISTO / MIGUEL, além do personagem histórico.
É, como dizer, uma espécie de molde energético e um plano energético, no qual vocês irão se identificar, além,

é claro, da pessoa.
E, naquele momento, vocês são o Caminho, a Verdade e Vida.

Não porque vocês façam bonito com as palavras, não porque vocês afastem tal pessoa ou que vocês cacem
os demônios: porque vocês se tornam totalmente Transparentes.

Nada há, em vocês, que pare a Luz porque vocês não existem mais, enquanto pessoa.
Ou Absoluto, se vocês preferirem.

***

Pergunta: BIDI especificou que não somos os sofrimentos, esta personalidade. Mas, no cotidiano, eu sou
confrontada com medos, com aspectos da minha personalidade.

Isso significa simplesmente que você não é o Absoluto.
Porque, se você for o Absoluto, você pode morrer, você pode sofrer, você pode viver não importa o quê: você

não é afetada.
Quem é afetado, sempre e de novo, é a personalidade.

Se você estiver na personalidade, você sempre irá sofrer, você terá emoções o tempo todo.
Se você for o Absoluto, as emoções apenas passam.

Você não está mais instalado neste corpo, você está totalmente presente, eu diria, no Universo (isso é uma
representação).

Mas, independentemente do que chegar a sua vida, independentemente do que chegar a este corpo, isso não
pode mais perturbar você.

Se você ficar perturbada, significa que você está na sua personalidade: é tão simples assim.
A vida de vários místicos, de vários santos (no Oriente e no Ocidente), mostrou isso a vocês, de maneira

evidente.
E o próprio BIDI, quando ele estava encarnado, teve um câncer que foi extremamente ruim, mas jamais ele

sofreu.
Novamente, qualquer coisa que afete vocês, o que é afetado é a personalidade, sempre.

Quando a consciência está na Última Presença ou quando há (como ele disse, já) não-consciência.
Não, não a não-consciência, mas quando vocês forem o Absoluto ou o Último, o que chegar a este corpo, o



que chegar ao que vocês nomeiam esse concreto, não pode perturbar o que você É.
E, aliás, não há qualquer razão para que o cotidiano seja afetado do que quer que seja, quando você é

Absoluto, já que, naquele momento, há uma tal Transparência que não pode ali haver qualquer sofrimento.
Pode ali haver cansaço, pode ali haver ainda humores.

Mas, em caso algum, o concreto pode se desenrolar e provocar alterações do que você É.
Se houver uma alteração do que você É, isso significa que você está na personalidade.

***

Pergunta: portanto, concretamente, nesta vida cotidiana, como superar os medos?

Nada se pode fazer.
É bem o que eu disse.

Ou você se coloca na personalidade, ou você não é mais a personalidade.
Mas reflitam bem: se, na sua vida, você expressa um medo ou algo que o aborreça, quem expressa este

medo?
Quem expressa esta contrariedade ou o que o aborrece?

É, evidentemente, a personalidade.
Aquele que está no Samadhi (e que está na Morada da Paz Suprema), não pode sequer ser afetado por uma

dor (a mais violenta que seja).
Pode ali haver a surpresa.

E ainda uma vez, eu digo a você: não há qualquer razão para que isso se manifeste.
Isso foi dito: o medo é o obstáculo principal para o Absoluto.

Se vocês manifestarem medo, vocês não podem ser o Absoluto.
É impossível.

Portanto, o concreto (como você diz), o cotidiano (como você diz), se esse cotidiano o afetar, o perturbar,
quem é perturbado a não se a personalidade?

O Absoluto não pode ser perturbado pelo que quer que seja, mesmo em uma forma.
Vocês têm vários exemplos.

E os místicos, podiam se queimar.
Podiam fazer não importa o quê, eles permaneciam neste estado particular.

Portanto, concretamente, nada há a fazer: ou você se muda da personalidade, ou você ali permanece.
Portanto, o objetivo não é o de não ver o que está aí, mas de ser Transparente.

Porque, quando você é Transparente, nada pode afetar esta Transparência, o que quer que se desenrole na
sua vida.

Portanto, se houver medo, se houver resistências, isso quer dizer o quê?
Que a personalidade está aí.

Lembrem-se: vocês não podem permanecer na personalidade (qualquer que seja, mesmo a mais equilibrada)
e viver o Absoluto: isso não é possível.

Enquanto não houver esta revolução da consciência (que os conduz à Presença, ao Eu Sou, à Última
Presença), vocês serão afetados.

Por que MARIA lhes falou sem parar sobre a palavra Paz?
Quantas vezes foi pronunciada essa palavra Paz, ontem?

A Paz é algo que vai tentar cultivar, não vendo os problemas, negando-os, ou o que quer que seja.
É algo que se estabelece em si, que faz com que haja esta famosa Transparência.

Mas enquanto você mantiver a sua própria vida, enquanto você mantiver a sua própria pessoa (isso foi dito de
múltiplas maneiras desde vários meses), enquanto você acreditar que você tem uma história, uma profissão,

um ofício, uma função: você não é o Absoluto.
É preciso largar tudo isso.

Isso não significa dizer, ainda uma vez, abandonar o trabalho, abandonar a família.
Como disse BIDI, é mudar o ponto de vista.

Naquele momento, a Transparência se instala, mas não antes.
Portanto (principalmente hoje), se permanecer em vocês os medos, as apreensões, as interrogações, se

vocês quiserem ali levar uma solução (o que é lógico): vocês ficarão contidos na dualidade (qualquer que seja a
expressão do que aborrecer vocês, que isso se refira a você mesmo ou a alguém que esteja no seu ambiente).

Vocês não podem se Abandonar (Abandonar-se à Luz, Abandonar a personalidade) e, ao mesmo tempo,
querer agir em meio a esta personalidade.

Isso é lógico, não?
Aí está o dilema onde vocês são confrontados.



E há apenas uma solução (isso foi dito e repetido): Humildade, Simplicidade, Desidentificação, Refutação, etc.,
etc..

O Samadhi, a Última Presença, o Absoluto, não são fugas da realidade (ou do concreto), é uma
Transcendência total do concreto, não pela vontade pessoal, não por uma reação, mas por um estado de Ser

(ou um estado de Não Ser) para o Absoluto.
Enquanto vocês procurarem uma solução na personalidade, vocês não irão resolver a equação da

personalidade.
É tão simples assim.

Então, CRISTO disse: “Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado de acréscimo”.
É estritamente a Verdade.

***

Pergunta: se alcançarmos este estado de Paz, será que isso impede os estados de doença?

Por qual razão?
Este corpo é mortal.

Por outro lado, qualquer que seja o problema, a doença, as contrariedades ou outros, a consciência (e a
Entidade) que está aí, não é mais afetada de maneira alguma.

É uma questão de sensibilidade.
Há seres que são hipersensíveis no nível do coração, do corpo: eles vão ter uma pequena dor, eles não se pôr

a gritar.
Há pessoas que são mais resistentes: elas vão sentir a dor, mas elas nada vão manifestar.

E depois, há aqueles que estão no Absoluto ou na Última Presença: “sim, bem, a dor está aí, e então?”.
É a identificação ao corpo que é responsável pela dor e pelo sofrimento, nada mais.

E, mais uma vez, isso não quer dizer que é preciso renunciar ao corpo.
A Paz é isso.

E, quando foi explicada a Morada da Paz Suprema (Shantinilaya), quando MARIA falou, ontem, sobre a Paz, e,
tudo o que foi dito por UM AMIGO sobre “estar tranquilo”.

Isso vocês poderão verificá-lo por vocês mesmos, com o que vai se agitar.
É fácil de falar de espiritualidade, de falar de Vibração, quando tudo vai bem.

Mas quando tudo vai mal, o que é que acontece?
Será que vocês são capazes de permanecer na mesma Paz, ou não?

Se sim, então vocês estão na Última Presença ou no Absoluto.
Se vocês estiverem contrariados, ou afetados, ou no medo, ou no sofrimento, ou na emoção, isso significa

que, simplesmente, a personalidade ainda está na frente do palco.

***

Pergunta: depois de um regime quase monástico, de repente eu senti vontade de comer o que eu não
comia habitualmente. O que eu faço, não querendo parecer o que eu não sou. Será da ordem da resistência

ou será outra coisa?

Isso é unicamente da ordem da personalidade.
Como disse esta pessoa, ela fez um regime monástico, ou seja, ela se confinou, ela mesma, nas regras,

esperando que esse confinamento nessas regras, isso iria, como por acaso, desaparecer.
O natural voltou a galope.

Como vocês dizem: “eliminem o natural, ele voltará logo”.
Tudo ao que vocês se oporem, com a personalidade (é a mesma questão anterior em relação aos

constrangimentos e às contrariedades da vida comum), tudo o que vocês desejarem preparar, antecipar,
controlar, vai explodir na cara de vocês, cada vez mais.

Então, está muito bem para a vida de 3D, até agora, controlar as coisas, prevenir as coisas, preparar, antecipar.
Mas isso era bom para manter um semblante de segurança.

Mas a verdadeira segurança, ela não está aí nisso.
Isso apenas faz traduzir os medos.

E aquele que se contraria por um regime monástico, assim, ele se encontra confrontado com o quê?
Com o retorno da manivela.

Mas isso é normal.



Tenham em mente que todo excesso (qualquer que seja) tem por base a personalidade.
Toda privação também.

A espontaneidade do comportamento, a espontaneidade da consciência, exprime-se diferentemente,
justamente, conforme agimos através da personalidade ou, conforme estamos na Última Presença, na Paz, ou,

no Absoluto.
A diferença é flagrante.

Quando vocês são Transparentes, Absoluto, Última Presença, quando vocês estão na Presença, o que foi
dito?

Que é a Ação da Graça, da Divina Providência (vocês o chamem como desejarem), a Inteligência da Luz, que
vai reger a sua vida.

Portanto, em nome do que vocês agiriam pela personalidade?
Cabe a vocês ver.

E isso, isso vai ser cada vez mais evidente e violento.
À época, eu falava de colocar sob o tapete, vocês se lembram.

Depois, eu disse: “retiramos o tapete”.
Agora, é cada vez mais evidente.

Se algo se manifestar na sua vida, o que quer que se manifeste na sua vida, primeiramente, apreendam-se
(mesmo se vocês não o compreenderem) de que é sempre para ir para a Luz, mesmo se o elemento que se

desencadear parecer horrível a vocês (eu já disse, há pouco tempo, isso, tem apenas um mês).
Mas, hoje, mais do que nunca, a Luz, ela está cada vez mais intensa.

Portanto, ou vocês deixam fazer a Luz, que não significa renunciar à sua vida, mas se tornar Transparente à sua
própria Vida.

Então, é claro, a Luz, ela não vai fazer um cheque no seu lugar.
Mas se vocês forem para o que nós lhes temos dito há anos: a Fluidez da Unidade, a Sincronia, se vocês

estiverem na confiança, no Abandono da personalidade, além do Abandono à Luz, é claro que a sua vida vai se
desenrolar sem qualquer contrariedade.

Mas se vocês resistirem, o que vai acontecer?
Isso vai se tornar cada vez mais complicado.

Portanto, em resumo: ou vocês ainda são uma pessoa submissa à personalidade, ou vocês não são mais uma
pessoa.

E o que disse esta pessoa está perfeitamente correto: ela controlou, dirigiu, a sua vida, para um regime
monástico (eu creio, ela disse), para aperceber-se de que tudo explodiu em sua cara.

E ela encontra boa consciência dizendo: “Oh, bem, é preciso deixar como está, é a Luz”.
Não, isso não é a Luz, isso: é a personalidade.

***

Pergunta: a personalidade é um elemento, apesar de tudo, útil? Por exemplo, as pessoas no fim da vida,
podem desenvolver mais Paz para a sua passagem se elas realizarem atos ligados à personalidade, como

gerir sua herança?

Mas, útil para quem e para o quê?
Pela herança, sim.

É um problema de personalidade, estamos de acordo.
É uma paz ilusória.

O que vocês não compreendem realmente é que: quem controla?
É a personalidade ou o que vocês São, em Verdade?
Quem dirige esse saco de comida (como diria BIDI)?

O seu mental, a sua pessoa ou o que vocês São, em Verdade?
As implicações, as consequências, não são de qualquer maneira as mesmas.

A paz que você fala é a organização dos seus negócios.
Qual a relação com o Absoluto, já que, de toda maneira, esse saco (como você diz) está prestes a morrer para

esta pessoa?
Ela parte com a consciência tranquila, como se diz.

Mas de qual paz se trata?
Se vocês buscarem a paz da personalidade, vocês nada têm a fazer aqui.

A Paz de que fala MARIA nada tem a ver com esse tipo de paz.
Eu espero pelo menos que vocês tenham compreendido isso.

Que você resolva os seus negócios ou não, isso nada irá mudar o desaparecimento da consciência da



personalidade, estamos bem de acordo.
Isso irá mudar sempre alguma coisa para aqueles que permanecem, principalmente se eles estiverem na

personalidade, eles também.
Não falamos das mesmas coisas, aí.

A Paz espiritual nada tem a ver com a paz da pessoa.
Aquele que é Absoluto (e que está na Morada da Paz Suprema) não é em caso algum referido pela morte

deste corpo, nem pelo sofrimento, eu disse isso.
Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: as famílias espirituais existem somente ao nível da alma ou podem existir também ao nível da
Essência?

Absolutamente não.
As famílias espirituais podem ser, por exemplo, ressonâncias de linhagens ou referências, ressonâncias, de

origem estelar.
Mas isso é tudo.

O conceito da palavra família é extremamente limitante.
Então, efetivamente, há alianças, digamos (familiares, se o pudermos dizer), entre diversas origens estelares,

com composições cósmicas, digamos.
Mas, tudo isso, é extremamente limitado em relação ao Absoluto, já que o Absoluto não reconhece separação.

Ao nível do Absoluto, há até mesmo mais linhagem, há até mesmo mais origem estelar.
Agora, cabe a vocês se estabelecerem onde vocês desejarem.

Novamente, não há um que seja verdadeiro e outro que seja falso.
É uma Verdade que está em diferentes níveis.

E o que está em um nível é verdadeiro para aquele que ali está, mas não é verdadeiro para aquele que ali não
está.

E isso não é absolutamente contraditório.
Tenham cuidado com este conceito de família espiritual.

Havia também uma história de família de almas.
É muito engraçado encontrar almas irmãs, pessoas com quem acreditamos ter tido coisas lá em cima, etc.,

etc..
Mas, muitas vezes, isso são desculpas.

Não se esqueçam de que as leis que regem o Universo, ao nível dos Mundos Unificados, não têm qualquer
correlação possível com as leis deste mundo.

Portanto, enquanto vocês estiverem fundamentados na experiência e na vivência do que vocês conhecem,
sobre este mundo, vocês apenas fazem se deslocar para outros mundos.

Não é assim que isso funciona.
Aliás, o problema do ser humano, quando ele morre, é crer que ele vai continuar a fazer as mesmas coisas.

Então, ele não leva o seu dinheiro, ele não leva o seu marido ou a sua mulher, ele não leva os seus filhos, nem
a sua casa: o que ele faz?

Ele vai reproduzir a mesma coisa do outro lado.
Ele não sai da ilusão, nem do albergue (entre aspas).

Mas tudo isso vai mudar porque vocês sabem: todos vocês estão Liberados.
Mas não confundam as coisas: a palavra Paz, a Paz espiritual, Shantinilaya, nada tem a ver com a consciência

tranquila (como o exemplo anterior, de colocar seus negócios em ordem, para partir tranquilo).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

De qualquer forma, eu lhes agradeço muito por todas as suas perguntas que são sempre muito gratificantes
para aqueles que ouvem e que irão ler essas conversas.

Portanto, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.



Fiquem bem.
Até breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e vou escutar, com deleite, as questões que vocês
pensaram em colocar-me.

Podemos começar.

Questão: como discernir se uma entidade que se apresenta a nós é benéfica?

Não é uma questão de sensibilidade.
Uma entidade chega, sempre, de algum lugar.
Então, é claro, se vocês não tiverem sensibilidade, se vocês não tiverem qualquer chacra aberto,
se as Coroas não estiverem abertas e se vocês não sentirem a entidade chegar, como vocês
querem saber?

Não há possibilidade.
Ou, então, é preciso encontrar alguém que seja capaz de ver, de sentir as entidades.

SRI AUROBINDO havia explicado que as entidades de Luz chegam pelo Canal Mariano ou, em todo
caso, pelo alto e à esquerda, enquanto os desencarnados, que não são, necessariamente,
negativos, chegam no alto à direita.

Há entidades astrais que podem penetrar o plexo solar, há larvas astrais que podem vir fixar-se,
geralmente, na coxa esquerda, e há entidades que tentam se camuflar, mas que chegam por trás.

Por trás, em geral, no alto, hein? (eu não falo do impulso KI-RIS-TI Metatrônico), por trás da cabeça,
são entidades que pertencem a formas de vida que mantêm a ilusão da matriz. Mas sem as
percepções Vibratórias, isso me parece extremamente difícil, não é?

De qualquer modo, é muito simples.
Se vocês são Absoluto, nenhuma entidade, como nenhum humano pode fazer o que quer que seja.
Porque vocês estão Livres de toda forma, não estão mais instalados nem na personalidade, nem no
Si.

Portanto, nada pode manifestar-se em relação a coisas que vocês chamariam negativas.

Isso não existe mais quando vocês estão nessa Verdade Absoluta.

>>>

Questão: quando a Onda da Vida está instalada, sente-se, sempre, ela subir?

De modo algum.
Havia sido dito que o Êxtase e a Onda da Vida deviam subir e aparecer para casar-se, primeiro,
com o Coração e, em seguida, com o Bindu, não é?, com o décimo terceiro corpo, lá em cima,
acima da cabeça.
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Há fases.
Vocês podem, é claro, reativá-la e senti-la, permanentemente, mas vocês a sentirão no ponto de
partida e no ponto de chegada.

Há uma permeabilidade tal, quando a Onda da Vida subiu,completamente, isso desencadeia a
Transparência e, geralmente, a possibilidade de ser Absoluto ou a capacidade para ser Absoluto.

Mas, do mesmo modo que um chacra, normalmente, vocês não o sentem, quando os circuitos são
permeáveis, quando o que é inscrito ao nível dos dois primeiros chacras com o medo, os medos, é
transcendido, a Onda da Vida vai pô-los em Êxtase, à vontade.

Mas vocês não a sentem, permanentemente.
Contrariamente, se quiserem, na Coroa Radiante da Cabeça, à qual vocês estão conectados,
permanentemente (mesmo se isso diminua, alguns dias, aumenta, alguns dias).

Mas, ao nível da Onda da Vida, uma vez que ela atravessou, realiza o trabalho dela; vocês podem
fazê-la reativar, seja com cristais ou pela consciência.

Mas eu não vejo o interesse, a partir do instante em que vocês cruzaram essa Porta – que não
existe – e que os põe em estado Absoluto.

>>>

Questão: há uma relação entre a Onda da vida e o Canto das células, evocado por SNOW?

O Supramental veio da cabeça, de Sírius, ele veio de Alcyone, ele penetrou em vocês.

É a irradiação, eu creio, que foi chamada do Espírito Santo.
Isso faz parte da Tripla Radiação, que foi iniciada quando dos Casamentos Celestes.

Essas energias, essa Consciência Vibral desceu, ela abriu os chacras, forrou o canal mediano da
coluna vertebral de Partículas Adamantinas e, depois, voltou a subir do Kundalini ao nível do Canal
do Éter.

Depois, acrescentou-se a Onda da Vida – com características específicas – que tomou o mesmo
caminho, que subiu ao nível do Canal do Éter, assim que os dois primeiros chacras não estavam
mais trancados, se se pode dizer, em relação ao medo.

Em seguida, a respiração passa, com o Fogo do Coração, ao nível do Coração e não mais dos
pulmões, como se vocês não respirassem mais e, a um dado momento, essa Dança e esse Canto
das células – eu penso que isso quer dizer isso – é o momento em que o conjunto de células do
corpo, ao nível verdadeiramente orgânico (e mais energético ou Vibratório), vai implicar a mutação
celular.

Então, é claro, há uma ligação com o Supramental, na condição de que o Supramental esteja
encarnado até embaixo.

E há outra ligação com a Onda da vida e a alquimia específica que se realiza ao nível do chacra do
Coração – que lhes havia sido explicada por um dos Anciãos – e que vai entrar em ressonância com
o que foi chamado o Triângulo da Nova Tri-Unidade e o Ponto KI-RIS-TI, nas costas, que modifica a
estrutura Vibratória do peito, uma vez que todo o peito põe-se a Vibrar fisicamente.

São as células, talvez (a expressão que ela quis empregar) que dançam e que cantam.

A um dado momento, quando a Luz chama-os (pela Onda da Vida, pelo Supramental, pelo Coração,
pelas entidades de Luz que descem ao seu lado), há uma respiração celular e uma Vibração que
vão traduzir-se, ao nível de suas percepções, como se vocês fossem picados por milhares de
agulhas.

É a irradiação, pela Luz, de toda sua estrutura celular.
Naquele momento, pode-se chamar a isso o Canto e a Dança das células, mas pode ser ligado à
Onda da Vida, pode ser ligado ao Manto Azul da Graça e é, eu diria, a conclusão da cristalização,
cristalização é uma má palavra, mas a encarnação do Supramental no conjunto desse corpo, que
assinala que esse corpo está Ascensionando, simplesmente.

>>>

Questão: quando procuro uma questão, o mental para e nada vem.



É um processo normal.
Alguns Anciãos e algumas Estrelas falaram-lhes de efeitos preliminares à Ascensão, espécies de
estases, na qual o mental não responde mais, na qual, por vezes, o corpo não responde mais.

Portanto, se não há mais questões, geralmente, em sua vida, isso quer dizer que você se
abandonou à Luz.

Resta, agora, abandonar o Si.

>>>

Questão: as memórias liberadas pelos Seres de Luz fazem parte da personalidade?

Quando há um Ser de Luz que intervém nas memórias – seja em um chacra ou, então, nos medos
arquetípicos, o medo da morte, o medo do abandono do Si – é normal que haja coisas que se
eliminem, mas elas se eliminam de onde?

Da personalidade, é claro.
Elas são inscritas em nenhum outro lugar.
Por vezes, na alma, mas isso não remonta até o Espírito.
Portanto, por vezes, vocês têm tal atração na matéria, em sua pequena pessoa, em sua vida, que é
necessário que algo intervenha para ajudá-los a dar o passo.

Portanto, não há qualquer ambiguidade nisso, é perfeitamente lógico: isso diz respeito à
personalidade, e nós sempre temos dito que ninguém pode fazê-los cruzar a Porta Estreita e
ninguém pode fazê-los Ressuscitar em seu
lugar. Mas se vocês têm engramas, ainda, nos quais acreditam – sejam problemáticas familiares,
cármicas ou outras – é, necessariamente, culpa de memórias.

Portanto, vocês não têm que trabalhar nas memórias, nós lhes repetimos isso suficientemente.

Era possível, há ainda alguns anos, mas, hoje, se vocês trabalham nas memórias, vão recristalizar-
se, ainda mais, porque vão subir as Vibrações dessas memórias.

Os Seres de Luz que trabalham nas memórias não trabalham desse modo: há uma transmutação da
memória, não é uma descristalização da memória que recorra à personalidade.

As consequências não são, de modo algum, as mesmas, e a liberação não é, de modo algum, a
mesma, em relação a essa memória.

>>>

Questão: tenho pensamentos repetitivos, ou mesmo obsessivos de abandono, de traição,
de rejeição da parte de meu companheiro, apesar de ter tomado consciência do fenômeno.

Isso remete ao que é nomeado o medo do abando o e o medo da traição.
Isso diz respeito ao companheiro, mas pode dizer respeito não importa a quê.

Quer dizer que a característica desses pensamentos obsessivos é que eles são induzidos por
apegos ligados a feridas que foram vividas,
Portanto, para nada serve reencontrar o elemento que desencadeou isso.

Mas a pessoa diz: «tenho pensamentos».
Mas não são vocês que têm pensamentos, são os pensamentos que vêm de seu cérebro o mais
arcaico, que lhes sussurra coisas muito desagradáveis as quais vocês devem enfrentar.

Primeiramente, vocês não são seus pensamentos, isso foi dito, repetido, incansavelmente.

Enquanto vocês são identificados a esse gênero de pensamentos, não podem ser Livres.

Quer dizer que, quando vocês portam sua consciência, sua atenção sobre um pensamento que
chega, a primeira coisa que vocês fazem, vocês dizem: «são meus pensamentos».

Mas não, são secreções ligadas às feridas passadas.
Portanto, já, é preciso desidentificar-se desses pensamentos passados, porque eles não são
vocês.

Quando vocês têm pensamentos assim, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer, obviamente, que vocês não estão instalados, suficientemente, no instante presente.



No instante presente não há pensamentos.
Assim que há um pensamento, vocês não estão mais no instante presente, e as transformações de
sua consciência, o que vocês vivem dão-lhes a ver isso.

Então, coloquem-se a questão (quando vocês vivem processos que permitiram ativar a Coroa
Radiante do Coração, receber o Manto Azul da Graça, por vezes, viver a Onda da Vida), se vocês
chegariam, ainda, a identificar-se aos seus pensamentos.

Como diria BIDI, vocês atuam, ainda, na peça de teatro, e é isso que vocês não conseguem ver.

Vocês ainda estão presos e estão persuadidos de ser a pessoa que vive
isso. Enquanto vocês são identificados a esse corpo (e, no entanto, creio que ele lhes repetiu isso,
furiosamente, o querido BIDI), enquanto vocês são identificados à sua pessoa e ao seu
pensamento, é muito simples, vocês não podem encontrar a Liberdade.

Portanto, quando vocês dizem: «tenho pensamentos», isso quer dizer que a pessoa que diz isso se
identifica aos seus pensamentos, isso quer dizer que, aí, há um trabalho de distanciamento e de
conscientização de que vocês não são seus pensamentos.

Enquanto vocês são identificados a um pensamento que chega do passado e que diz respeito,
sobretudo, a outra pessoa, companheiro ou não companheiro, e que volta assim, sem parar,
enquanto vocês se identificam a esse pensamento e querem que ele desapareça, ele recomeçará,
porque não são vocês que pensam, sobretudo para esse gênero de pensamento, é ligado à sua
memória.

Portanto, o primeiro trabalho é deixar a Luz trabalhar, é, sobretudo, não mais identificar-se a tudo
isso.

Os processos de Comunhão, os processos de Fusão, de Dissolução, de Deslocalização, os
contatos conosco são destinados a fazer pôr uma distância. Agora, se vocês têm um prazer sádico
em estarem submissos aos seus próprios pensamentos, é seu problema.

Todo o aspecto da Luz Vibral permitiu-lhes, ou deveria permitir-lhes – mesmo se a Ascensão
aconteça nessas células, nesse corpo – ver que vocês não são esse corpo, que vocês não são
esses pensamentos.

Enquanto vocês são identificados a pensamentos, sobretudo desse estilo, obsessivos, recorrentes,
que dizem respeito a um julgamento sobre outra pessoa, mas é claro que vocês estão na
personalidade, totalmente presos nela.

Vocês não são capazes, ou não querem, ou não apreenderam que vocês não são essa pessoa.

Como vocês querem ser Transparentes a Luz e Liberados, inteiramente, quando dão o mínimo peso
ao que não é vocês?

E esse gênero de pensamento é típico de algo que se criou por sua vivência e que se manifesta de
maneira automática.

Mas isso não é vocês.
A primeira coisa a fazer é, já, conscientizar-se de que vocês não são esses pensamentos.

É preciso vê-los passar.
Isso, todos os ensinamentos sobre a meditação já disseram, longamente.

Enquanto há emoções, enquanto há medos, enquanto há esse gênero de pensamentos, vocês não
podem ser Livres.

Vocês podem viver o Si, podem viver momentos nos quais acedem à sua Essência, momentos de
Samadhi, mas viver momentos e experiências não é estar estabelecido na Liberdade. Mas,
enquanto vocês jogam o jogo desses pensamentos que chegam e que vocês são persuadidos de
que são os seus, vocês não têm qualquer Liberdade.

Esse é o trabalho da Luz, não, unicamente, do Abandono à Luz, mas, quando vocês aceitam
abandonar o Si.

Senão, esses pensamentos vão, literalmente, neste final dos tempos, lhe deteriorar a vida.

À época, eu havia dito: podia-se pôr sob o tapete.
Depois, eu disse que se tirava o tapete: portanto, a poeira estava ali.



Agora, vocês não têm mais lugar algum onde esconder-se.
Mas isso não é feito para prejudicá-los, o que acontece.
É, simplesmente, a colocação na Luz e essa colocação na Luz deve acompanhar-se,
verdadeiramente, ao nível da consciência, de tomar consciência de que esses pensamentos nada
têm a fazer com vocês.

Enquanto vocês creem que são vocês que pensam, vocês se enganam.
Sobretudo para esse gênero de pensamentos.

>>>

Questão: uma criança é, verdadeiramente, espontânea, quando é, naturalmente, sedutora?

Mas desde quando uma criança procura seduzir?

Uma criança é espontânea.
Uma criança que procura seduzir está, já, na perversão.
É seu olhar de adulto que vê a sedução, porque você é marcado pela sedução.

Uma criança não seduz ou, então, ela é pervertida.
Não há sedução natural em uma criança, uma vez que ela está na Espontaneidade e na Infância.

Se seu olhar o faz ver sedução em uma criança, eu me coloco pequenas questões, não é?

Não há qualquer sedução, há a Espontaneidade em uma criança.
A sedução começa a intervir quando a razão está aí e a criança apercebe-se de que é preciso ser
amável ou comportar-se assim para obter satisfação.

É, justamente, quando ela tomou consciência de que estava separada dos outros e que podia obter,
pela sedução, algo, por exemplo, que ela não merecia.

Mas é, já, uma criança que saiu da Infância.
Portanto, a sedução é uma perversão.

A necessidade de seduzir não existe na criança.
Ela existe no adulto, é claro.

Enquanto vocês trabalham para seduzir, vocês estão na manipulação e nem me falem de sedução
natural.

A Espontaneidade é o contrário da sedução, porque a sedução visa obter uma vantagem, qualquer
que seja, quer seja um doce ou uma relação, digamos, física.

Portanto, a sedução é uma dissimulação, uma vez que há um desejo.
É a necessidade de apropriar-se de algo.

Nada há de pior do que a sedução.
Ora, uma criança, na primeira infância, no sentido que você entende, é natural.

Quando ela sorri, sorri naturalmente, ela não vai colocar-se a questão do que vai obter como
vantagem.

Se ela começa a colocar-se a questão, é o início da perversão do adulto, portanto, do ego, que não
existe.

Não há qualquer estrutura egoica nas crianças, mas, em geral, é o que elas tomam junto aos pais,
hein?, até os sete anos.

Portanto, é preciso tomar-se aos pais.
Mas, depois, é claro, todo ser humano vai desenvolver estratégias que vão permitir-lhe
compreender o jogo, como vocês chamam a isso:..., algoz, vítima, salvador, a recompensa, o
reconhecimento. Mas toda necessidade de reconhecimento, no sentido da pessoa, é uma sedução.

E a sedução é uma manipulação, o que quer que se diga disso, o que quer que se pense disso.

O princípio da maquiagem, arquetipicamente.
A maquiagem para realçar algo é uma necessidade de dar uma bela imagem.

Então, vocês vão dizer: «sim, mas é porque é preciso que eu me apresente bem para os outros».
Mas eu lhes garanto que, no interior, há, subjacente, a egrégora da sedução.



Como a publicidade: quando vão vender-lhes um automóvel, não vão apresentá-lo sujo, não é?

Portanto, uma criança, se está na Infância, ela é espontânea, não há sedução natural, isso não
existe.

Ou, então, é o olhar do adulto que está alterado por sua própria necessidade de seduzir.

Ou, então, não é a palavra sedução que devia ser empregada.

>>>

Questão: como podem exprimir-se os medos?

Hoje, mais do que nunca, em relação ao Supramental, ao Manto Azul da Graça, à Onda da Vida, se
vocês o vivem, tudo o que acontece em sua vida é feito, pela Inteligência da Luz, apenas para
mostrar-lhes e demonstrar-lhes o que resta em vocês.

Se você tem medo de ser traído, você será traído.
Mas é o outro que é responsável?

Você apenas atrai o que emite.
E, se você está no medo, você está certo de que com a Luz, é o que vai acontecer-lhe.

Quando se diz que o pensamento é criador, ele não é criador para todo mundo, mas, com a
intensificação da Luz e o fim do confinamento, os planos multidimensionais estão mais próximos de
você: você se torna, em pensamento, criador, e é instantâneo.

Portanto, se há, em vocês, um modo de funcionamento que volta sem parar, como há pouco, sobre
o medo da traição e do abandono, o que vai acontecer?

Bem, a traição vai acontecer em sua vida, não pode ser de outro modo.
Vocês não podem preservar-se de uma traição fazendo tudo para proteger-se de uma traição.

Isso é válido para a personalidade.
Mas, dado o que vocês vivem, as passagens no Si, no Estado de Ser, as passagens no Absoluto,
se vocês são Absoluto, se mantêm assim, pequenos elementos, mas há todas as razões do mundo
para que eles lhes cheguem, esses elementos.

É isso que é preciso ver.
Então, foi-lhes dito, também, para vê-lo, não para agir contra, mas aceitar reconhecê-lo.

Como disse SRI AUROBINDO, há poucos dias, interior, exterior, isso nada quer dizer.

É a personalidade que vê interior e exterior.
Mesmo se vocês ainda não estão na Transparência total do Absoluto, o que quer que aconteça a
essa personalidade, não é vocês.

Se vocês têm medo da água e devem Ascensionar sem o corpo, vocês serão afogados, é tão
simples assim.

>>>

Questão: o exercício dado para a deslocalização da consciência é atualidade? (ndr: na
rubrica “protocolos”)

Sim, é claro, porque vocês vão liberar, efetivamente, o chacra da garganta.
Eu os lembro de que vocês nascem, na encarnação, pelos chacras inferiores, mas que vocês
nascem, na Eternidade, graças ao Fogo do Coração e ao centro do Coração, que se chama o
coração do Coração.

Mas esse nascimento passa, necessariamente, pela garganta, e se vocês têm medos que estão
localizados nesse nível, isso arrisca colocar pequenos problemas.

Mas não é um problema, uma vez que, na finalidade, como sempre se disse, vocês são Liberados.

Mas se vocês viveram a Onda da Vida e, não sei, por uma razão ou por outra, vocês se colocam
questões, por exemplo, sobre as entidades, vocês podem estar certos de que, mesmo se são
Absoluto, quando voltam a descer na personalidade, há uma entidade negativa que vai esperá-los.

É normal.
Seu pensamento é criador, e ele será criador cada vez mais rapidamente.



Aí, agora, é preciso tomar consciência disso.

Vocês o veem através de sua vida.

>>>

Questão: uma vez que o obstáculo para a subida da Onda da Vida é o medo, o que fazer se
o medo não aparece e, portanto, não se tem meio de refutá-lo?

Bem, é o que eu disse há pouco: desidentificar-se dessa pessoa.
Enquanto você crê ser uma pessoa, você não pode viver a Onda da Vida.

Se você está apegado à sua vida, no sentido o mais amplo, mesmo se está em uma diligência
espiritual autêntica, você tem medo.

Não é, necessariamente, um medo ligado a algo que vocês tenham vivido.
Por vezes, é um medo vivido na infância, mas, aí, hoje, e cada vez mais, quanto mais as semanas
vão passar, se a Onda da Vida não nasce, não se está mais nas primeiras ondas da Onda da Vida
de há alguns meses ou de há algumas semanas.

Se isso não nasceu em vocês, é que vocês estão no medo.
E não vão procurar esse medo em uma razão, porque mamãe os fez dormir no escuro ou não sei o
quê.

O que marca a personalidade será, sempre, o medo.
Portanto, vocês não podem combatê-lo, o medo.

É-lhes pedido para vê-lo, não refutá-lo.
É preciso refutar, dizia BIDI, o conhecido.

Portanto, se há um medo que você não conhece, você pode dizer-me como ele é conhecido e como
você pode refutá-lo?

A refutação do conhecido é a refutação do conhecido.
Isso quer dizer que sua personalidade é portadora do medo: medo da morte, antes de tudo.

A Onda da Vida, quanto mais você vai avançar no tempo, mais ela poderá apenas lançar-se, se
você aceita, sem condição (não como uma crença, caso contrário, para nada serve, mas como uma
evidência), que você não é esse corpo.

Você não será liberado desse modo, porque está demasiado apegado ao seu corpo, à sua história,
à sua pessoa, à sua vida, ao que você quer.

É muito importante o que eu lhes digo porque, entre agora e o que MIGUEL disse, em relação à data
que ele deu, o 22 de setembro, há um período de um mês, no qual vocês devem,
verdadeiramente, tomar consciência disso (ndr: intervenção de MIGUEL, de 18 de agosto de 2012).

Então, para nada serve dizer: «eu tenho medos, eu tenho medos, eu tenho medos».

Quando você diz «eu tenho medo», você se identifica ao medo.
O medo arquetípico não é ligado, necessariamente, à sua história nos dois primeiros chacras, mas
é secretado em todo o corpo etéreo, pelo mental.

O mental é ligado ao medo, portanto, enquanto há mental, enquanto há identificação aos
pensamentos, mesmo se vocês nada tenham vivido na infância, porque isso faz parte do apego da
personalidade a ela mesma, são os reflexos de sobrevivência.

Portanto, você não pode refutar um medo que você não conhece: você apenas pode, apenas deve
refutar o que lhes é conhecido, porque, se isso lhe é desconhecido, isso quer dizer que não está no
cérebro ou, então, está escondido em partes nas quais você não tem acesso com sua consciência.

Como você pode refutar algo que não viu e que não lhe é conhecido?
Há apenas o distanciamento e ser, não persuadido, mas aceitar – eu disse, efetivamente, aceitar,
não como uma crença – que você não é nem esse corpo, nem essa história, nem essa vida, mesmo
se tudo aconteça aqui.

Mas isso acontece, aqui, na consciência.
Depois, isso se faz no corpo.

Mas você vai delirar e vai ver as poeiras, aí, você vai ver não a fonte do medo (isso, quem se



importa, mesmo se há uma história precisa?), mas ver esse medo. E, a um momento dado, quando
você tiver cansado de viver medos, disso ou daquilo, quando você tiver cansado de sofrer isso ou
aquilo, então, você estará maduro para a Onda da Vida.

Mas desconfie, se a Onda da Vida subiu, totalmente, porque, naquele momento, você está Liberado,
mas, como sabe, você é Absoluto com uma forma, como diz BIDI.

Portanto, essa forma, ela vive.
Portanto, essa forma, ela tem necessidade – mesmo se há personalidade, você a ela não está mais
submisso – de manifestar-se, como eu já disse.

Não se conduz, com o Absoluto, um automóvel, conduz-se com as mãos e com esse corpo, não é?

Então, cabe a você, não trabalhar, mas Abandonar o Si, também.
Porque isso será cada vez mais percuciente.

A Luz ilumina tudo.
Faz mais de um ano que se diz a vocês que a Luz ilumina todas as sombras.
As sombras são fáceis de ver quando há a Luz.

A sombra a mais difícil de ver é, justamente, esta: o apego à sua pequena pessoa, o apego ao seu
pequeno desenvolvimento espiritual, aos seus pequenos chacras, ao seu pequeno Si, ou seu
grande Sim é a mesma coisa.

Eu jamais disse que seria preciso reconhecer o medo, eu disse exatamente o inverso.

Conhecer a origem de um medo para nada serve, porque a encarnação é ligada ao medo.

É o princípio de falsificação de Yaldebaoth: gerar o medo.
A encarnação é ligada ao medo.

É aceitar que a personalidade não existe e que vocês são apenas construídos através do medo e
apenas governados por ele. É como disse MA, como disse MARIA, como nós o repetimos sem
parar: o Amor ou o medo.

Portanto, reconhecer o medo não quer dizer procurar um medo, porque você não pode encontrá-lo,
esse.

O medo que é inscrito na personalidade, como eu disse, é ligado à encarnação.

É o Choque da Humanidade.
Portanto, reconhecer um medo é, já, aceitar que a personalidade é construída no medo, qualquer
que seja essa personalidade, mesmo aquela que vai apresentar-se como um herói, vocês sabem,
aquele que defende o oprimido, se é um guerreiro, é, sempre, um herói de guerra etc., etc.

Por que essas pessoas comportam-se assim?
Porque elas têm medo.

Elas camuflam o próprio medo.
Porque, se vocês não estão mais na personalidade, não há qualquer medo.

Você tem medo de quê, quando é Absoluto?
De perder, como diz BIDI, esse saco de comida?
Mas você poderia morrer amanhã, que isso não lhe daria nem calor, nem frio.
O que não é o caso, é claro, na personalidade.

Portanto, nada há a reconhecer, uma vez que o medo é a secreção primeira da personalidade.

É tudo.
Portanto, não é um problema refutar.
É preciso refutar não o medo (exceto se é um medo identificado).
É esse princípio de refutação e de investigação, como BIDI dizia, que os conduz a fazer disjuntar o
cérebro que os mantém sob sua influência.

Mas não é você, seu cérebro.

>>>

Questão: por que repetir: "medo ou Amor"? De fato, isso agrava meus medos.



Isso lhe prova, efetivamente, que você está na personalidade.
Mas vocês não estão, todos, no mesmo nível.

Para você, isso não lhe serve.
Para outro, isso vai servir.

Se é, efetivamente, obrigado a adaptar-se a todo mundo, não é?
Agora, falaram-lhes, por exemplo, há alguns meses, de Duplos, de gêmeos monádicos.

Falaram-lhes do Absoluto.
Falaram-lhes da Onda da Vida.
Mas isso não queria dizer que todo mundo ia viver o Absoluto ou o Duplo monádico ou o reencontro
com seu próprio Duplo.

Nós tentamos fazer de forma, desde sempre, que nossas palavras, embora sejamos vários
intervenientes, cada um com especificidades, não de personalidade, mas Vibratórias: por exemplo,
há alguém que será, não seduzido, mas que vai atrelar-se com URIEL, outros, que vão atrelar-se
com MIGUEL, outros, que vão estar derretidos de Amor com TERESA e, outros, que não vão
suportar TERESA.

Cabe a vocês tomar o que lhes seja agradável.
Olhem, por exemplo, BIDI, com sua voz estridente.
E, no entanto, eu lhes garanto que, se BIDI tivesse intervindo antes de nós, antes das Núpcias
Celestes, mas não teria havido ninguém para fazer esse trabalho de Absoluto, enquanto, aí, isso é
feito à maravilha. Mas quando eu falo do medo, isso não quer dizer que eu diga que seja preciso
olhar seus medos, eu digo exatamente o inverso.

Portanto, é, efetivamente, você que reage assim porque você tem medo.
Você mesma disse-o em sua questão.

Portanto, você considera que está identificada aos seus medos.
Volta-se, nisso, à primeira questão.

>>>

Questão: convém escutar mais o interveniente que nos é menos agradável, supondo que é
o que vai impactar-nos mais?

Mas focar no que não é agradável, é a personalidade que crê nisso, porque ela crê que vai
melhorar.

Porque ela crê que deve melhorar.
Mas isso é uma ilusão.

Era válido, ainda, quando eu estava encarnado: nós tínhamos o tempo.
Você crê, verdadeiramente, que tem o tempo para interessar-se por seus defeitos?

Isso é, ainda, uma ilusão Luciferiana, crer que, porque você vai pôr a Luz em tal lugar, vai progredir.

Mas isso, estritamente, para nada serve.
Isso pode durar muito tempo.

E, aliás, isso dura há muito tempo.
Quem lhe disse para escutar tudo, se há um que você acha desagradável?

Você não vai ver alguém que grita e serve-se de um chicote.
Ou, então, você é masoquista.

>>>

Questão: devido ao fato de que só o Absoluto é a porta de saída, o Fogo do Coração tem
um interesse?

É claro.
Vocês saem, eu o disse, pelo coração do Coração, pelo Fogo do Coração, que é o abrasamento do
planeta grelha.

É, sempre, a mesma coisa.
Mas a faculdade com a qual vocês aceitam desaparecer dá uma passagem mais fácil ou não.



Vocês sabem, quando eu falei de planeta grelha, há algum tempo, há, ainda, os que creem que seja
um divertimento.

Olhem o que dizia Orionis, há alguns anos, antes que eu o substituísse.
À época, dizia-se que não se sabia o que ia acontecer.

Agora, sabe-se o que vai acontecer.
Mas jamais se disse que esse momento final ou inicial – para não dar-lhes medo – seria fácil.

É fácil para aquele que é capaz, no espaço de alguns minutos, de deitar, de entrar na estase e de
estar em Shantinilaya.

É um pouco menos fácil para aquele que manteve estruturas ilusórias.
Então, vocês imaginam, efetivamente, e, sobretudo, entre alguns movimentos ditos espirituais que
esperam uma idade de ouro sobre a Terra, isso vai fazer ranger os dentes, não é?

É sempre similar: o medo ou o Amor.
O medo é apenas o reflexo da personalidade.
Mesmo se vocês melhorem a personalidade, isso não lhes será de qualquer ajuda para o planeta
grelha.

Agora, você pode estar na negação e dizer que isso não lhe diz
respeito.Naquele momento, volta a ver aqueles que agem com outras coisas que nós e que a
mantêm em uma verdade relativa, ou seja, em uma ilusão.

Porque uma ilusão é sempre mais confortável do que a Verdade, enquanto você não vive
Shantinilaya.

>>>

Questão: quais são as preliminares para sentir as Presenças no Canal Mariano?

Que o Canal Mariano esteja constituído.
Até o momento final no qual, como lhes disse MARIA, todo mundo a ouvirá.

O Canal Mariano é a resultante do Supramental, da Tripla Irradiação (Ultravioleta, irradiação das
partículas Adamantinas e irradiação Solar), da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça.

Portanto, a preliminar, para as entidades, é estar certo de que o Canal Mariano esteja aberto e
ativo, cujo testemunho é, eu os lembro, o Nada, ou seja, o Som da alma em oitavas as mais altas.

Agora, há seres, basta que eles pensem em MIGUEL, MIGUEL está ali, instantaneamente, e, outros,
que vão pensar em MIGUEL durante horas, e MIGUEL não está ali.

É culpa de MIGUEL?
É sempre similar.

Se, quando vocês chamam uma Presença, ela não está ali, se não há Presença alguma, voltem-se
um pouco mais para si mesmos.

Vocês não podem, e nós o dissemos, manter uma personalidade – mesmo a mais estruturada e a
mais agradável possível – e viver a Liberação, uma vez que, por definição, a Liberação é não mais
estar confinado.

Vocês não podem permanecer na prisão e viver a Luz.
Em definitivo, a prisão desaparecerá, de qualquer forma.

>>>

Questão: o que diferencia a Infinita Presença do Si?

Há, como foi explicado, diferentes Samadhi, que são mais ou menos leves, mais ou menos
profundos, até o Maha Samadhi.

Há experiências a que se chama o Despertar, no qual as separações caem, no qual vocês sabem
que não são, simplesmente, essa personalidade, seja por uma experiência de morte iminente, que
dá acesso ao astral, seja em um momento, de repente, vocês despertam.

Mas isso é o Si.
E o Si tem várias intensidades, várias etapas, se preferem.



Há o Si que se apropria, e é, geralmente, o que faz a maior parte dos seres humanos.

Eles vivem uma experiência de Luz e querem apropriar-se da Luz, a personalidade quer apropriar-se
da Luz.

É por isso que João havia dito: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos, eles serão
marcados na testa».

São todos aqueles que pensam que, abrindo o terceiro olho, eles terão o conhecimento e serão
Liberados.

É a ilusão Luciferiana: tudo o que é ligado ao terceiro olho, tudo o que é ligado aos mecanismos
de Visão. E, depois, há aqueles que aceitam fazer como o CRISTO: «Pai, eu entrego meu
Espírito entre suas mãos», não servir-se dos Siddhi, ou seja, dos poderes da alma.

Naquele momento, o Coração abre-se.
Aliás, será que vocês veem uma pessoa que tem o terceiro olho aberto e que segue os
ensinamentos?

E eles falam de Amor, eles falam disso o tempo todo, eles falam, mesmo, de contatos com o além.

Perguntem-lhes se eles sentem o Coração, a Vibração do Coração.

Mas é claro que não.
Eles não a sentirão, jamais.

Portanto, o Fogo do Coração é essencial, a Coroa Radiante do Coração é essencial. Mas, para
isso, é preciso deixar cair todos os poderes, todos os conhecimentos.

É toda a preparação que houve antes dos Casamentos Celestes, pelo Arcanjo Jofiel, e quando da
reunião do Conclave Arcangélico.

A Infinita Presença é o que sobrevém, bem além das Comunhões e das Fusões, bem além do Duplo:
é a etapa da Dissolução. É o momento em que se Passa, em que se prepara para Passar, mas,
geralmente, não há Passagem, como vocês sabem.

E, quando vocês vivem a perda de todo sentido de uma identidade, através dessa famosa
Dissolução, no momento em que o Duplo está aí, quando vocês não têm mais marcador, nem tempo,
nem espaço, nem corpo, vocês não sabem mais quem são.

Exatamente como dizia BIDI, pela manhã, ao acordar,
Quando vocês chegam a isso, na meditação, vocês estão no Samadhi, mas estão no último
Samadhi, e é aí que há a Infinita Presença.

Não é, simplesmente, o Despertar e tomar consciência, pela própria consciência, de que não há
mais separação, de que vocês não são mais uma pessoa.

Não é mais, simplesmente, um olhar novo, é bem mais do que isso.
A Infinita Presença é, verdadeiramente, o estágio o mais elevado do Despertar e ele se diferencia
pelo fato de desaparecer da pessoa, da personalidade, do ego, das emoções, do mental. Aí,
naquele momento, apresentar-se-á o que se chama o Guardião do Limiar.

Então, não esperem ver um dragão.
O guardião do limiar é, simplesmente, colocar-se em si: «será que estou pronto para tudo soltar,
tudo perder?».

Aí está a Liberdade, mas não antes.
Enquanto vocês se têm em seu caminho espiritual, em suas experiências, vocês não estão Livres.

Vocês vão para a Liberdade, porque vocês para ali vão, todos.
Os Liberadores não são Ancoradores de Luz, não são os que semearam a Luz, são aqueles
que Liberam a Terra, ou seja, aqueles que, por seu Campo Vibratório, por seu
desaparecimento total e pela Transparência total, que deixaram a Onda da Vida lançar-se e
sair pela cabeça e que viveram o Êxtase da Onda da Vida.

A única diferença é quando você é Absoluto, quando, verdadeiramente, você é Absoluto com a
forma.

Mas você o sabe, instantaneamente.
Você não se põe a questão de saber se vive o Absoluto.



Aliás, se você se põe a questão, você não o vive.
Porque o Absoluto não é uma questão, não é uma interrogação.
É, como disse BIDI, nossa Essência, de todos, para além de toda forma, para além de toda
identidade, para além de toda Dimensão. Mas, quando vocês vivem isso, vocês o sabem,
instantaneamente, uma vez que é um reconhecimento do que lhes era Desconhecido.

Não pode mais haver questão, nesse nível.

>>>

Questão: em relação a isso, como se situa o que GEMMA GALGANI chamou o Êxtase?

O Samadhi pode ser um Êxtase.
A experiência da Onda da Vida é um Êxtase.
O Êxtase em ação, de que ela falou, corresponde ao momento em que vocês estão completamente
Transparentes, ou seja, que nada há, mesmo nessa forma, mesmo nessa pessoa (que vocês creem
ser ou que não são mais, na qual vocês não creem mais), não existe mais qualquer obstáculo para
a Luz.

É a Liberação.

Enquanto há imagens, enquanto vocês são atraídos por visões, enquanto manifestam-se coisas da
personalidade e, mesmo, de suas vidas passadas, vocês não são Absoluto.

O Absoluto é a extração total da Maya, como nos dizem nossos Irmãos orientais.O Absoluto é a extração total da Maya, como nos dizem nossos Irmãos orientais.

Para nada serve repetir: «esse mundo é Maya», é preciso vivê-lo.
Mas, enquanto vocês não o viveram, vocês não podem sabê-lo.

Portanto, isso permanece uma suposição ou uma crença.
Mas, quando vocês o vivem, sabem, instantaneamente, porque não são mais como antes, mesmo
se a personalidade possa manifestar-se. Mas vocês mudaram, totalmente, porque tocaram esse
indizível, vocês sabem que é a Verdade Absoluta.

Vocês não estão supondo sobre o que pode ser ou não ser.
Aí está em que é diferente do Si.
O Despertar não é a Liberdade.

Como diria BIDI, o Despertar é uma trapaça, mas é, frequentemente, uma etapa preliminar.

Não sempre, mas frequentemente.
Questão: desde a última sessão do Manto Azul da Graça, medos que haviam desaparecido voltaram
à tona. Por quê?

Se eles haviam desaparecido, não podem voltar à tona.
É tão simples assim.

Eles estavam ocultos, pela Onda da Vida.
Agora, se os medos chegam (e vocês são, aparentemente, numerosos a vivê-lo), é que a Onda da
Vida não subiu até o topo, acima da cabeça. Isso quer dizer que, aí também, vocês estão, ainda,
apegados à sua pessoa.

Não há outra explicação.
Isso não é ligado à sua história pessoal, não é ligado aos seus traumatismos.

É, unicamente, ligado a essa noção de apego da personalidade a ela mesma.

Aí está porque é muito importante não trabalhar nas causas, mas nessa estrutura precisa que os
mantém confinados, mas que, eu repito, não é ligada a vocês, não é ligada à sua história e, ainda
menos, às suas memórias.

É o que SRI AUROBINDO havia chamado o Choque da Humanidade.
É a negação, em seguida, é a negociação.
É o que vocês vivem, alguns.

E agradeçam por vivê-lo antecipadamente, eu diria, antes do planeta-grelha e, depois, antes dos
sinais do céu, dos quais falou MIGUEL.

Em todo caso, para vocês aqui, no Ocidente, na Europa.



>>>

Questão: dado que a vontade não pode, em caso algum, ajudar na instalação da Onda da
Vida, do Manto Azul e do Absoluto, qual é o interesse de dizer-nos que, se não se está no
Absoluto, está-se no medo e que o futuro reserva-nos apenas o medo?

Eu não disse que o futuro reservava apenas o medo, eu disse que vocês atravessarão seus medos,
simplesmente.

Porque vocês são identificados aos seus medos.
Quando se anuncia que vocês vão morrer de uma doença, vocês têm medo, exceto se são
Absolutos.

É exatamente o mesmo princípio.
Jamais se escondeu de vocês, desde cinco ou seis anos, que o que vinha era a extinção da
terceira Dimensão.

Se vocês têm medo ouvindo essas palavras, o que isso quer dizer?
É que vocês estão submissos a essa terceira Dimensão.

Submissos.
Aquele que é Absoluto não está submisso.

>>>

Questão: como distinguir a testemunha do observador?

É muito difícil.
Há uma nuance.

Por exemplo, quando vocês vivem o Despertar, tornam-se a testemunha.
Quando se aproximam da Infinita Presença, tornam-se o observador, que observa a testemunha, se
se pode dizê-lo.

No Absoluto, o que acontece?
Vocês observam uma cena de teatro.
Vocês sabem que não são isso.
Vocês observam que há uma testemunha, sabem que não são ela.
Vocês observam por trás da testemunha um observador e vocês, vocês não estão em parte alguma,
vocês estão por toda a parte.

E vocês veem isso como um jogo de papéis.
Portanto, o que diferencia a testemunha e o observador é, eu diria, o diafragma. É a possibilidade
de recuar e de observar isso com uma visão mais ampla, mais panorâmica.

Mas é muito próximo.
No Absoluto, o corpo não é mais percebido.
Não há mais pensamentos, mais mental, mais emoções, mais encarnação.

Vocês não estão mais localizados.
Enquanto vocês não o viveram, como dizia BIDI, vocês não podem compreendê-lo.

A problemática é que vocês querem compreender antes de vivê-lo.
Mas isso é típico da personalidade.

Ou vocês são capazes de viver, como havia dito, há alguns anos, HILDEGARD VON BINGEN, essa
tensão para o Abandono.

O que isso quer dizer, a tensão para o Abandono, hoje?
É que a Luz e o Amor tornaram-se a única obsessão.

Ela está aí, permanentemente, apenas há lugar para isso, quer vocês estejam ao volante, quer
estejam falando.

Eu falei disso em minha vida, isso continua verdadeiro.
Eu vi, e vocês veem, também, ao seu redor, pessoas que querem, efetivamente, a Luz, sim, mas
não é preciso que isso mude demasiado a vida deles, não é?

A Luz é feita, sobretudo, para tranquilizá-los, para dar uma vida sem estresse, mais agradável, dar o



sentimento de que se controla as coisas.

Mas vocês nada controlam, vocês não podem controlar a Luz.
É nesse sentido que a vontade é extremamente contrária à Luz.
Jamais se viu ninguém na vontade preliminar da Luz, na vontade de fazer isso ou aquilo viver a
Liberação.

Isso não existe, e vocês tiveram os testemunhos de UM AMIGO, vocês tiveram os testemunhos de
IRMÃO K, no ano passado, que são extremamente potentes, que contaram a vivência deles.

Há um determinado momento em que o medo torna-se tão insuportável, em que a angústia torna-se
tão insuportável que a única solução é desaparecer. Não se suicidando, mas há um determinado
momento em que a carga emocional e mental do medo, da angústia é tal, que há uma ruptura que se
produz.

Muitas Liberações são produzidas assim, sobretudo em homens jovens, que ainda não estão
esclerosados ou gagás.

Esse foi o caso para UM AMIGO, ele contou-lhes, esse foi o caso para IRMÃO K, esse foi meu
caso, quando eu meditava em face do Sol.

É preciso que em tudo o que diz respeito ao que vocês creem ser e ao que são haja apenas a Luz e
o Amor.

Isso não impede de fazer as coisas.
Mas o que quer que vocês façam, há esse último pensamento de Amor e de Luz que está aí,
permanentemente.

É isso a tensão para o Abandono.
Agora, se seu caminho é o de recolher um pouco de Luz para manter sua pequena vida, então, bom
proveito!

É sua escolha e ela é respeitável, totalmente.
Mas é ou um ou o outro.

>>>

Questão: para favorecer a Comunhão, há outra coisa a fazer além de ficar tranquilo?

Já, ficar tranquilo, é, sobretudo, nada fazer, estar na vacuidade do instante.

Eu os lembro de que a aura mental está ao redor do corpo, no algo, e que é essa estrutura mental
que faz a barreira para outros planos, seja na magnetosfera, na heliosfera, na ionosfera: eu havia
explicado os três envelopes isolantes, há três anos, já.

Hoje, o que acontece?
Vocês, talvez, receberam o Supramental.
O Supramental, no início, entrou pela cabeça.
Portanto, ele vinha perfurar os Véus da ilusão, o Véu mental e ativar os chacras superiores.

Depois, ele descia, não é?
A Onda da Vida e o Manto Azul da Graça têm por destino fazer desaparecer a porta Atração-Visão,
o eixo falsificado da Luz, a Luz oblíqua. E, portanto, ele se deposita sobre os ombros e põe fim a
essa famosa concha isolante que é a aura mental.

Portanto, se vocês mantêm, por pensamentos outros que não a Luz, por obsessões que estão aí e
que não são as suas, os medos, vocês cristalizam a periferia dessa aura mental.

Como vocês querem que, através disso, mesmo se vocês têm o Nada, O Som da alma, que seu
Antakarana perfure o que vocês mesmos criaram ou deixaram instalar-se?

Do mesmo modo, como vocês querem que o Arcanjo MIGUEL desça a Vibração dele quando há uma
concha mental assim?

É impossível.
Até o momento final em que as conchas serão dissolvidas na escala coletiva.
É da mecânica, do encanamento.

>>>



Questão: durante as canalizações, minha consciência desprende-se e eu perco a noção do
tempo e do espaço. Quando volto, sinto, por vezes, regiões do tórax em que não há mais
matéria. Por quê?

Infinita Presença.
Última Presença.

Vocês são cada vez mais numerosos, seja aqui, «ao vivo», seja lendo, seja escutando.

Há pessoas que leem três linhas, plouf, elas não estão mais aí.
É, no mínimo, eficaz.

>>>

Questão: eu dormia profundamente, com poucos sonhos, agora, sonho continuamente,
sem lembrar-me dos sonhos, e levanto-me fatigada. Por quê?

CRISTO havia dito: «vigiai e orai».
Vocês têm, todos, modificações com o Manto Azul da Graça e o Supramental que entra no Coração,
agora, diretamente, modificações de funções fisiológicas: fome, sede, sono, apetite.

É normal.
Há os que vão refugiar-se lendo as canalizações, plouf, eles dormem durante cinco horas.

Há outros que dormiam perfeitamente e que não dormem mais, de modo algum.
E outros que não dormiam mais e que dormem.

Isso faz parte dos reajustes finais, é perfeitamente normal.
A Luz é Inteligência.

Se você acorda sem parar e tem os olhos cansados, isso quer dizer que é o melhor modo de fazer
parar seu mental.

A Luz vai acabar com vocês [sentido figurado].

>>>

Questão: em alguns alinhamentos, fico muito cansada depois. Por quê?

Mesmo princípio e mesma resposta.

>>>

Questão: como saber se uma pessoa é um portal orgânico ou não?

Pela Vibração.
Tente emitir uma Vibração do Coração ou sentir a resposta do Coração em face de um portal
orgânico.

Agora, mesmo os portais orgânicos, é preciso amá-los.
Mas vocês não sentirão o Amor deles.

Aliás, é preciso saber que, quanto mais vocês abrem seu Coração, mais fazem fugir os portais
orgânicos.

Para eles, é incompreensível.
Agora, se vocês têm como companheira ou companheiro um portal orgânico, é problema seu.

Agradeçam-no por estar aí, porque ele os ajuda a transformar-se.

>>>

Questão: o que fazer para passar da consciência do observador à não consciência?

Justamente: nada fazer, ficar tranquilo.
Isso foi dito.

Vocês podem trabalhar na Infinita Presença.
Vocês podem trabalhar nos medos.

Não seus medos, mas o medo arquetípico ou, eventualmente, seus próprios medos.



Mas estes são mais fáceis de fazer desaparecer.
Depois, há, justamente, «nada fazer».

A maior parte dos Irmãos e das Irmãs que vivem a Presença ou a Infinita Presença, no momento da
Dissolução, o que acontece?

O mental chega.
E por que ele chega?
Porque ele diz: «eu não respiro mais, o que acontece, o que acontece?».
É isso que é preciso fazer: ficar tranquilo.

Mas isso não é um fazer.
É o que foi chamado o Abandono do Si.

>>>

Questão: quais atitudes adotar, conforme zumbe no ouvido direito ou esquerdo?

Então, já, é preciso diferenciar o que, espontaneamente, para vocês, é o mais forte.

Há seres Despertos que têm zumbidos no ouvido direito que é, naturalmente, mais forte do que no
esquerdo.

É raro, mas isso representa, aproximadamente, dez a vinte por cento dos Despertados, de acordo
com as regiões do mundo.

É, efetivamente, para diferenciar do que havia dito SRI AUROBINDO, ou seja, quando vocês
pensam em alguém, quando estabelecem uma Comunhão, quando portam sua consciência sobre
uma pessoa, aí, vocês vão constatar que o Som modifica-se.

Se o Som amplifica-se à esquerda, isso quer dizer que o Irmão ou a Irmã na qual vocês pensam vive
a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça.

Se, ao contrário, o Som aumenta à direita, de onde vocês partem, porque, se vocês partem de um
estado natural no qual o zumbido é mais forte à direita, ele deve, aí também, diminuir à direita e
aparecer à esquerda ou reforçar-se à esquerda se é Luz ou se é um ser que vive a mesma coisa
que vocês.

O ponto de partida é o ponto de partida.
É a modificação que vai dar-lhes a resposta, conforme ele suba de um lado ou do outro.

Ele não pode subir dos dois lados ao mesmo tempo.
Isso lhes dá informações sobre a possibilidade de estabelecer uma Comunhão com um Irmão, com
uma Irmã, consigo mesmos, com o Duplo etc. etc.

É tudo.
Isso se torna mais delicado se você se põe na cama com alguém que canta muito algo em seu
ouvido direito.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço.
Isso foi emocionante, espero que tanto para vocês quanto para mim.

Todo o meu Amor está com vocês.
Bom Absoluto, bom Si e boa continuação.

Até muito em breve.
Fiquem bem.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes dou a palavra em seguida e eu lhes dou todas as minhas bênçãos.

Eu os escuto.

***

Pergunta : desde dois anos eu escuto o som unicamente no ouvido direito, por quê?

Então aí, cara amiga, foi explicado que há, no nível do Antakarana (que também chamamos de Cordões
Celestes, se preferir, os Cornos da vaca Hathor, é o mesmo princípio), o que o liga a diferentes estágios do

ser, que se chamam Corpo, Alma, Espírito.
O som da alma e do Espírito faz parte dos poderes da alma, que são chamados de Siddhis.

E este som é denominado o Nada.
Certamente, o Canal Mariano (que é a constituição deste Antakarana, deste Cordão Celeste), que é revestido

de partículas Adamantinas, concerne exclusivamente ao lado esquerdo.
É claro, certamente, a ativação dos sons Interiores (se vocês preferirem, podemos fazer uma analogia com

suas Trombetas Interiores que tocam o momento do seu Despertar), está ligada à abertura de certos chacras.
E ouvir o som no nível, exclusivamente, do ouvido direito, pode ser o que chamamos, às vezes, as pessoas

que estão invertidas, mas não invertidas negativamente.
Mas, em todo caso, traduz a abertura no nível do Espírito, mas que estaria, de algum modo, num lugar preciso,

mas que não estaria invertido, na totalidade, no corpo.
Portanto, não há significação precisa para você.

Sem contar que você fala de som no ouvido direito, mas é preciso não esquecer que também há pessoas que
têm sons que estão ligados a doenças, não é?

A característica dos sons ligados aos Siddhis, quer dizer, aos poderes da alma, é de se modular, de se
modificar, em função de certo número, eu diria, tanto de elementos interiores, como de elementos ambientais.
Como, por exemplo, a lua cheia, como, por exemplo, os locais onde vocês estão, ou também (como disse o

nosso Bem Amado SRI AUROBINDO) nos contatos e nas Comunhões que vocês podem estabelecer com os
nossos planos ou entre vocês.

Agora, é necessário verificar, certamente, se é mesmo o Nada e se não há nenhuma anomalia ligada ao
ouvido.

Porque existem, também, os zumbidos nos ouvidos que estão ligados a outra coisa que não às aberturas
espirituais, não é?

Certamente, o som do ouvido, quer ele seja à esquerda ou à direita, é acompanhado de outras percepções.
Isto quer dizer que se há unicamente um zumbido no ouvido, sem que haja percepção da Coroa Radiante da
cabeça ou do Coração, isso quer dizer que isso não diz respeito a um processo que está ligado ao Nada. 

Podem existir, no nível do corpo físico (e em particular da estrutura vertebral e óssea), elementos mecânicos
que vêm alterar o desenvolvimento do Nada e que impedem o seu basculamento.
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Na maioria das vezes, o Nada é ouvido no ouvido esquerdo.
Depois, dos dois lados, por vezes mais forte à esquerda, por vezes mais forte à direita.

Mas devido à anomalia vertebral, há, como dizer, uma espécie de desvio da consciência, já que, eu os lembro
de que o Antakarana, o Cordão Celeste, como o Canal Mariano, estão ligados à ativação, efetivamente, da
Coroa Radiante da Cabeça e, sobretudo, aos Triângulos que estão ligados aos elementos, aos HAYOT HA

KODESH da Água e do Ar (ndr: ver, em particular, o Protocolo “As 12 Estrelas de Maria” (1)).
E é aí nesse nível que se gera a ampola da Clariaudição.

Se existir uma anomalia de distribuição (vertebral, cicatricial ou outra), pode, efetivamente, manifestar-se essa
inversão.

Há outros casos, eles são excessivamente raros, eles são muito raros, em que vocês têm uma espécie de
Canal Mariano invertido.

Mas, na maioria das vezes, mesmo nesse caso, a causa está verdadeiramente no nível de alguma coisa antiga,
não no nível psicológico, mas, digamos, no nível puramente estrutural.

Vocês têm bloqueios das articulações, por exemplo, das primeiras cervicais, que vêm, de algum modo, por
este desequilíbrio, induzir um desequilíbrio da distribuição do fluxo da Luz Supra Vibral, Supra Mental, que

chega no nível da cabeça, e que vai lateralizar a energia mais de um lado do que do outro.
Mas o Canal Mariano é sempre percebido à esquerda.

As Presenças são sempre sentidas à esquerda.
Mesmo se o som estiver à direita.

***

Pergunta: as pessoas chamadas pelo seu primeiro nome, por Maria, há muito tempo, devem ser chamadas
novamente agora?

O apelo de MARIA ressoa de maneira cada vez mais intensa, para a maioria dos Irmãos e Irmãs, desde alguns
meses.

Mas alguns, entre vocês, ouviram serem chamados pelo seu primeiro nome, no ouvido esquerdo, há anos.
Mas também, é claro, o fato de ter sido chamado, na condição de ter o Canal Mariano ativo, na condição de ter
as Coroas Radiantes ativas, na condição de ter o Manto Azul da Graça, não é a mesma coisa do que ter sido

chamado sem ter nenhuma dessas manifestações, é claro.
Sobretudo, se isso foi há muitos anos, quando o Canal Mariano não podia estar constituído.

Mas, efetivamente, há Irmãos e Irmãs que foram chamados há muito tempo.

***

Pergunta: desde que estive onde Maria Madalena viveu, sua presença se manifesta no meu canal. Por
quê?

Isso pertence à sua experiência, o que mais você quer que eu lhe diga?
Que conte a você belas histórias: que você a conheceu no passado ou que ela vai te trazer isto ou aquilo?

Não, isso lhe pertence enquanto experiência.
Lembrem-se de que não há nada a dizer sobre estes contatos.

Eles lhes são íntimos e pessoais. 
Eles induzem uma transformação, como foi explicado.

O fato de viver uma Comunhão, ou mesmo uma Fusão ou uma Dissolução, são elementos facilitadores, como
o Manto Azul da Graça, para lhes permitir crucificar a personalidade e Abandonar, de algum modo, essa

personalidade, para se colocarem, definitivamente, no Coração.
Todo o resto, mesmo se lhes falam disso, no mínimo, seria apenas amigável.

Mas isso não tem nenhum interesse.
E, nós o dissemos, o mais importante é que essa Comunhão se traduza, verdadeiramente, em uma

Comunhão. 
Mas a Comunhão não tem necessidade de palavras, ela não necessita de discursos.

Desde que vocês toquem esse nível Vibratório, o que vêm fazer as palavras? 
O importante é a Comunhão e o que acontece no Canal Mariano, como elemento que pode favorecer a

passagem da Porta Estreita.
Todo o resto é da literatura.

Lembrem-se do que muitos Anciãos lhes disseram, desde já longo tempo, e sobre o que eles insistiram (vocês
caem, a cada vez, todos sem exceção, na mesma armadilha): quando vocês vivem alguma coisa, o ego vai

apropriar-se para aí encontrar um sentido, um significado e uma explicação. 



Enquanto vocês buscarem um sentido, uma explicação, uma lógica, o que é que acontece?
Vocês se distanciam do que vocês têm para viver, porque é o ego que quer captar a Luz, é o ego que quer

compreender.
A Luz não tem necessidade de ser compreendida.

A Comunhão, a Fusão, a Dissolução, a Fusão com o Duplo, tudo isso só tem um objetivo: não é manter um
convívio, nem lhes dar outra coisa senão o que é vivido, no instante. 

Se vocês quiserem, a todo custo, se apropriarem com o mental, vocês irão se distanciar disso. 
Porque, quem é que quer uma explicação?

Quem é que quer saber o que isso quer dizer?
Por exemplo, se vocês entrarem em contato com SRI AUROBINDO, vocês vão querer saber de imediato: um,

se é mesmo ele (mesmo se vocês tiverem a presciência).
 Dois, vocês vão querer compartilhar no seu nível.  

E três, vocês vão querer compreender o que isso quer dizer.
Mas não é o que isso quer dizer que é importante.

É a vivência do que vocês têm para viver.
Não para tirar disso um sentido ou um significado ou uma explicação, que não pode senão fazer brilhar o ego.

Isso é muito importante.
Testemunhem, se vocês quiserem, quando vocês são Absoluto, do que vocês vivem, dessa aspiração que

nasce para o Absoluto, para essa Luz.
Mas será que vocês vão decodificar tudo o que chega a vocês?

Aí, vocês se substituem de imediato no «Eu Sou», isto é, vocês não saem do «Eu Sou», vocês não são o
Absoluto.

Enquanto existir essa necessidade de querer explicar e de compreender, vocês podem estar certos de que é o
mental e a personalidade, mesmo se o Si estiver presente. 

O mais importante é a vivência e, quanto mais os dias, as semanas forem passando, mais nós iremos insistir
sobre isso.

Porque todas as explicações lhes foram dadas: sobre as Coroas, sobre as Estrelas, sobre as Portas, sobre a
Luz Vibral, sobre a falsificação, sobre os Yogas.

Vocês têm todas as explicações, mas essas explicações são suficientes para viver o que é para viver? 
Certamente que não.

Mas se vocês tiverem a oportunidade, porque é a sua Vibração, de viver as Comunhões, de viver os Encontros
no Canal Mariano, por que é que vocês vão cansar o mental, querendo tentar saber o que isso quer dizer?

Uma vez que nós já dissemos tudo.
É claro, o ego, ele ama se apropriar, ele ama encontrar belas histórias.

Mas nenhuma história os fará avançar. 
Quando vocês vivem uma Comunhão assim, isso acontece sem palavras.

Mesmo depois, concentrem-se (é uma forma de falar: «se concentrar»), mas acolham, permaneçam tranquilos
e vivam o que os faz viver esses encontros multidimensionais, porque é isso.

Mas se vocês procurarem sentido, se vocês procurarem um conhecimento, através disso, é exatamente isso
que não é preciso fazer.

É o que disse JOFIEL, antes das Núpcias Celestes, durante um ano (ndr: ver as diferentes intervenções do
Arcanjo JOFIEL de 2008) (2).

Nenhum conhecimento pode liberá-los.
Nenhum.

Então, certamente, é tentador encontrar as muletas, quer sejam os cristais, quer sejam os Yogas; tudo isso são
muletas. 

É preciso se servirem delas.
Mas, será que vocês vão aceitar que vocês podem andar sem muletas?

E, sobretudo, sem explicações.
Vocês não podem estar na explicação e na compreensão e estar na vivência total do que é para viver.

Pelo contrário, efetivamente, se, através dessa vivência, você não busca coisas para dizer, ou o que isso possa
lhe dizer, mas simplesmente exprimir o que acontece nessa vivência: aí, sim.

Mas, de outra forma, todo o resto não serve estritamente para nada, senão para alimentar o mental.
Então, é claro, se vocês se concentrarem na vivência muito facilmente vocês vão poder diferenciar a Presença

de tal Estrela, de tal Arcanjo ou de tal Ancião.
Porque, na vivência (não no querer compreender o que isso quer dizer, mas na vivência Vibratória, na vivência

da consciência) há, certamente, características, sabores, odores, que são diferentes.
É tudo.

Lembrem-se de que quando vocês deixam esse corpo, o seu cérebro não existe mais.
 E, no entanto, vocês compreendem tudo.



Porque vocês o vivem, não porque vocês o projetam no sentido de uma explicação. 
A explicação, por definição, será sempre dual.

Ela recorre a um quadro de referências, a uma noção de bem ou de mal, de útil ou de inútil.
Ela vai procurar sentido em qualquer coisa que não tem necessidade.

O único sentido é a vivência, sobretudo através do Canal Mariano.
Aqueles que têm a Onda da Vida percebem com extrema facilidade que se, por exemplo, vocês entram no

mental, na personalidade (porque, vocês se lembram, vocês podem passar de um ao outro quando o Absoluto
está estabelecido), vocês sabem instantaneamente se vocês são Verdadeiros com vocês ou não: porque a

Onda da Vida para ou reinicia.
E vocês não podem controlar, vocês não podem compreender.

Além disso, para a Onda da Vida, não se está nas mesmas estruturas que o Canal Mariano.
Está em algo que é de tal maneira evidente que «isso flui da fonte» como vocês dizem.

Não há perguntas a fazer.
Atentem ao Canal Mariano, a todos os contatos e às Comunhões que vocês estabelecem.

Elas não estão aí para lhes dar um sentido ou uma orientação.
Elas estão aí para permitir-lhes encontrar a sua multidimensionalidade.

É a única finalidade, a única utilidade.

***

Pergunta: recentemente, você tinha dito que cada um estava no seu lugar e que não havia mais
necessidade de mudar o lugar em que se vive. Hoje, eu não desejo permanecer no lugar onde moro e eu

gostaria de me reunir com vários Irmãos e Irmãs. O que você pensa disso?

Eu não penso nada, uma vez que as noções de agrupamento foram evocadas há pouco tempo.
Alguns Arcanjos lhes falaram disso (ndr: intervenção de ANAEL de 17 de agosto de 2012) (3).

Mas é preciso compreender bem que isso deve ser um impulso.
Mudar de lugar de vida não serve de nada.

Agrupar-se, é outra coisa, não é?
Não é uma vontade deliberada de se encontrar num local em vez de outro.

São antes mecanismos de facilidade, de facilitação, que se fazem, eu diria, ao acaso nos encontros.
Certamente que vocês vão descobrir, muitos de vocês, que há afinidades que são Vibratórias e não mais
afinidades corporais, emocionais ou mentais, que se traduzem, efetivamente, por essa noção de não mais

estar só.
Mas é preciso estar vigilante porque, claro, há momentos de agrupamento que são pedidos para momentos

específicos. 
Mas, é claro, vocês desejam antecipar um apelo mais intenso, para preparar, talvez, para antecipar, o apelo de

MARIA ou de não sei o quê.
Isso não tem nenhuma espécie de importância.

Agora, o que eu penso não tem nada a ver.
São impulsos e é muito simples. Se, para viver um agrupamento, ou mesmo uma mudança de lugar, você foge
de um lugar porque você não se sente no seu lugar, eu lhe responderia que você não pode estar no seu lugar,

senão no Interior do seu Coração.
Todo o resto é acessório.

Se você aceitar este princípio de começo, tudo o que se vai desenrolar não é a expressão de uma vontade,
mas resulta diretamente da lei da atração e da ressonância.

E resulta diretamente da implementação da Graça, que vai fazer tudo para que tudo se faça sem nenhuma
dificuldade, sem nenhuma barreira.

Nesse caso, faça.
Mas se houver oposições e barreiras, aí, é preciso colocar-se a questão.

Mas o impulso para este agrupamento é, verdadeira e efetivamente, uma energia particular do próprio fato do
nosso agrupamento com vocês.

Uma vez que nós estamos no seu Canal Mariano e nós estamos em vocês, cada vez mais, agora, em plena
consciência.

Mas o agrupamento deve ser, antes de tudo, uma noção que está ligada ao Espírito. 
Não ao deslocamento físico, não às afinidades, digamos, entre os seres, como tal, mas é uma afinidade

Vibratória que está além das convenções sociais, ou morais, ou afetivas.

***



Pergunta: é possível viver o dia-a-dia (comer, falar, etc.) na Última Presença?

Tudo depende de vocês.
É completamente possível.

Agora, há momentos, como isso foi dito, em que a Luz pode chamá-los e em que vocês estão quase em
estase.

Mas a Luz lhes permitirá, sempre, fazer o que é oportuno para vocês.
Alguns se tornam vegetais e outros, hiperativos.

Não porque eles o queiram, mas porque é a ação da Luz Vibral. 
Mas lembrem-se: quando a Luz os chamar, se vocês resistirem, vocês irão cada vez pior. 

Mas, colocado ao extremo, o Absoluto com uma forma não é concernido pelo que acontece nessa forma.
Ele está totalmente presente, mas o seu ponto de vista, como diria BIDI, não está no corpo.

Portanto, quer esse corpo coma ou quer esse corpo faça um esforço físico, quer esse corpo experimente uma
cólera, aquele que é Absoluto não está concernido.

Ele observa a sua personalidade agir.
Não é a mesma coisa.

Agora, se, para você, pessoalmente, viver esta Infinita Presença é necessário parar toda a atividade, então a
Luz, pela sua Inteligência, fará de maneira que tudo seja parado. 

Não é você que decide, no nível da personalidade.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o dodecaedro em cristal de rocha que foi proposto para desenvolver o
Canal Mariano?

Eu posso dizer, simplesmente, que o dodecaedro (como o cubo, como a pirâmide, como o que vocês
denominam esta geometria sagrada das formas perfeitas) está onipresente no universo.

Eu diria que, no mínimo, a forma menos perfeita dessas formas perfeitas é a redonda ou o círculo, que é um
princípio confinador.

Enquanto que, contrariamente ao que se poderia imaginar, quando se vê uma esfera, ou quando se vê um
cubo, poderia se dizer que o cubo é muito mais rígido, muito mais denso, muito menos harmonioso, porque

não, do que uma esfera. 
É totalmente falso.

Isso, isso vem da sua visão, que está invertida, devido à falsificação.
Portanto, existem formas geométricas que são mesmo independentes dos cristais, por exemplo.

Mas uma forma dada é uma onda de forma.
Vocês têm o exemplo das estruturas do que foi nomeado os Círculos de Fogo, que são estruturas hexagonais.

Vocês têm as pirâmides, é claro.
Mas toda forma tem um efeito; simplesmente este efeito não está inscrito na linearidade do tempo da Terra.

A forma tem um efeito que é muito mais sutil, muito mais alto em Vibração, mas não em energia: o que
chamamos de efeito de forma ou de onda de forma.

Estas formas geométricas perfeitas estão diretamente ligadas à estrutura, se eu puder me exprimir assim, tanto
da Fonte como das Dimensões, como do próprio Absoluto, que está além de toda estrutura.

Portanto, o dodecaedro, isso quer dizer o quê?
Vocês têm quantas faces, se vocês souberem contar? (ndr: 12).

Vocês têm quantas Estrelas? (ndr: 12). 
Aí está.

Pode-se fazer geometria assim, ou gematria, na cabala, mas bom, isso alimenta o mental.
Há uma explicação Vibratória.

A forma vai ressoar, em vocês, porque nós estamos em estruturas Vibrais.
Nós sempre diferenciamos a energia do prana, do éter da Terra, das forças etéreas e da fusão dos Éteres que

revelou a Luz Vibral, que não tem nada a ver com uma circulação de energia, tal como ela é concebida no
magnetismo e em tudo o que é energético.

A forma interage na estrutura Vibral e, portanto, na Luz Vibral.

***

Pergunta: a necessidade crescente de solidão que eu sinto, é uma fuga?



É diferente, cara amiga, segundo cada alma.
Há almas que têm necessidade de estar sós, sobretudo neste período.

Há outras, como se viu há pouco, que sentem um apelo para o agrupamento e há as que oscilam entre os dois.
Vocês são profundamente diferentes, cada um, por enquanto.

O apelo da Luz, para vocês, é talvez ficar na natureza, não falar durante o dia.
Para outros, o apelo da Luz vai ser de se reunir, de trocar as Comunhões e as Vibrações.

Não há normalidade ou anormalidade, nisso.
Os impulsos da Luz, como eu dizia há pouco, são profundamente diferentes para cada um, sobretudo em

relação a essa noção de solidão. 
Mas aquele que está no Absoluto ou na Infinita Presença, nunca está só.

Jamais.

***

Pergunta: algumas pessoas não poderão viver o Despertar?

De fato, 80 por cento da humanidade. 
Em nome de que vocês querem que alguém Desperte, se ele não quer Despertar? 

Toda a Terra está Liberada.
Toda a Terra vai para a Luz.

Não há nenhum meio de se subtrair disso.
Portanto, é mais do que um Despertar.

É um Despertar estrondoso.
Mas aquele que vê isso e que não quer Despertar, o que é que se pode fazer?

Podemos torturá-lo para que ele Desperte?
Então, onde está a Liberdade?

Vão perguntar, na rua, quando vocês dizem a alguém: “você Despertou?”.
Ele vai dizer: “estou em pé, eu ando”, mas ele não vai compreender nada do que vocês vão dizer.

Não se esqueçam de que vocês não têm, todos, a mesma origem, a mesma Vibração, o mesmo destino.
Não é porque se diz (e é a verdade) que vocês estão frente a um Desconhecido que jamais existiu sobre a

Terra, que vocês vão ser todos Liberados, que vocês vão, para tanto, aceitar. 
Nós jamais dissemos isso.

E por que vocês querem partir em férias com todo mundo?
Há seres que estão destinados, porque eles querem isso, permanecer na matéria. 

E então?
Não é todo mundo que aspira à Luz. 

Todo o mundo não aspira à Liberdade.
E isso não é uma questão de programação.

Não há nada de exterior a nenhum ser humano que possa evitar ou impedir o Despertar. 
Mas existem polaridades da alma.

Como disse, há mais de um ano, MA ANANDA MOYI (ndr: ver as intervenções de 20 de maio de 2011 e de 21
de agosto de 2011 (4)), há almas que são atraídas para a matéria.

E, aliás, há muitos espiritualistas que estão persuadidos de que tudo acontece, mesmo depois, na matéria.
O que é que se pode fazer?

Então há uma programação, mas a programação é coletiva.
Nós lhes explicamos longamente: é o ‘sistema de controle do mental humano’, é o confinamento, a falsificação.
Nós lhes dissemos desde muito longo tempo: o que é que faz com que nós ficássemos confinados tão longo

tempo?
A possibilidade de romper o sonho coletivo, isto é, de quebrar esse ‘sistema de controle do mental humano’. 

Então, isso sim, é um programa, mas é um programa coletivo.
O indivíduo tem a Liberdade em relação a isso. 

Mas as mesmas Liberdades se exercem dos dois lados.
Há aqueles que vão ver a Luz, que vão viver essa Luz, que vão se lembrar de quem eles eram: é o Julgamento

Final.
E aqueles que, para tanto, com toda franqueza, não quererão essa Liberdade.

Aquele que jamais conheceu a Liberdade, que nasceu em prisão e que vive em prisão, aquele que jamais viu a
luz do Sol, que está no escuro desde seu nascimento, primeiramente, vai ser cego.



Mas se vocês o fazem sair das suas condições de vida habituais, isso se chama o desconhecido.
E quem lhes diz que ele vai aceitar?

E por que aceitaria?
E por que isso seria uma obrigação?

O que é obrigatório é a passagem pela Luz. 
Agora, falar de Luz a alguém que está em sua vida a mais comum que seja, mesmo que tenha o coração na

mão: não há nenhum meio de vocês dizerem que ele tem necessidade de Luz.
Falem a uma criança sobre a Luz do além.

Se ela estiver na espontaneidade, ela não vai compreender o que vocês lhe dizem.
Só a programação, ela não diz respeito a um indivíduo: era a programação coletiva do confinamento.

***

Pergunta: qual é a proporção de seres Despertos na Terra no momento atual?

Isso depende do que se entende por Despertar. 
Porque, com a intensidade da Luz Vibral, desde uma dezena de anos, há seres que, de um dia para o outro, se

encontram não mais separados e vão falar de Despertar.
Nós sempre insistimos que o Despertar, não é a Liberdade.

O Despertar, não é a Liberação.
É a tomada de consciência de que não se está mais limitado a esse corpo.

O que já é enorme.
A proporção de despertados, como eu disse há pouco, é 80 por cento da humanidade que ainda dorme.
E vocês têm a impressão, quando vocês olham ao redor, que esses 80 por cento da humanidade estão

interessados na alma, no Espírito, na Luz, ou no que quer que seja mais do que viver aqui?
Muitos (lembrem-se do que nós lhes dissemos), muitos seres buscam a Luz para nutrir a sua própria

personalidade, para se tranquilizarem porque eles têm medo.
Mas fundamentalmente, quando nós vemos os casulos de luz desses seres, nós vemos bem o que ocorre.

Eles captam a Luz para eles, não para se tornarem Transparentes, mas para se alimentarem no sentido de se
apropriarem.

Mas vocês não podem ser Luz enquanto vocês quiserem se apropriar do que quer que seja.
Parece-me que, sobre a Terra, o que domina, ainda que por pouco tempo, é o instinto de propriedade, não é?:
o meu jardim, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, o meu trabalho, o meu carro, o meu terceiro olho,

o meu chakra do coração, etc..
Agora, o importante não é saber qual é a proporção de seres que estão Liberados ou que vão se Liberar, que

estão Despertos ou que não estão Despertos porque, definitivamente, no momento em que o Absoluto está aí,
vocês sabem muito bem que esse mundo não existe mais.

Agora, se houver aí quem deseja permanecer no sonho e continuar a sonhar, eles irão sonhar noutro lugar.
É todo o paradoxo: tanto a Liberação, como o Despertar, ocorrem nesse corpo, por que esse corpo, mesmo

desaparecendo, deve ascensionar ao mesmo tempo que a sua consciência.
Mas isso necessita do paradoxo seguinte: aceitar plenamente e integralmente a encarnação, ver onde está o

jogo enganoso da encarnação e, ao ter visto isso, sobretudo não rejeitar esta vida.
Porque, se vocês rejeitarem esta vida (e é aí que pode haver gente que vai pular na oportunidade quando

falamos de Abandonar o Si, de renunciar a tudo o que faz a vida), isso seria um erro magistral.
Nenhum de nós jamais disse isso.

Houve impulsos para mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de trabalho, mudar um monte de coisas, mas
são os impulsos da Luz.

Mas cuidado para que não sejam sugestões do seu mental que quer estar na negação da vida.
É a transcendência da vida, a Liberação.

É ver claro.
Ver claramente o que é a Ilusão, mas sem para tanto se prender à Ilusão porque, se vocês se prenderem à

Ilusão, vocês a reforçam.

***

Pergunta: os seres que vão passar à 3D Unificada, vão reviver o ciclo de encarnações?

Isso é muito diferente. 
Há seres que são levados com seus corpos para se estabelecerem em outros sistemas solares.



A grande maioria ressuscitará, portanto, morrendo: o que vocês denominam morrer, mas que não é uma morte,
é um Despertar porque a Luz está aí.

Enquanto que, quando nós morríamos (exceto para os seres Liberados), nós deixávamos esse primeiro frasco
para entrar no segundo frasco.

Mas não era mais Liberdade do que aqui, ainda que fosse mais leve.
E nós jamais lhes escondemos o que chegava.

Seria talvez tempo de percebê-lo, não é?
Então, o ponto de vista da lagarta, é dizer que é a extinção total de toda a vida.

E a lagarta tem o direito de dizer isso e de não vê-lo.
A Borboleta (ou quem já se tornou borboleta ou está prestes a se tornar), ela vê o quê?

A Liberdade.
Portanto, vocês veem segundo o ponto de vista, não é a mesma coisa.

Há quem queira chamar isso de morte, e outros que vão chamar verdadeiramente de Ressurreição e de
Nascimento.

***

Pergunta: a Luz vai ainda aumentar e Liberar todos aqueles que o desejarem?

A Luz aumenta a cada dia. 
Chegará um momento em que ela vai se tornar muito evidente.

Eu os remeto ao que disse o Arcanjo MIGUEL há pouco tempo (ndr: ver a intervenção de 18 de Agosto de
2012) (5), que ninguém mais poderá colocar em dúvida o que está aí, quer queira ou não.

Agora, lembrem-se do que eu disse: vocês não podem Liberar aquele que não quer ser Liberado.
Vocês estão Liberados do confinamento.

Vocês estão Liberados da Ilusão.
Mas aqueles que, apesar disso, quiserem persistir em um mundo de carbono, irão para o que se chama de 3D

Unificada.
Isso quer dizer que eles serão reconectados ao que eles são, mas haverá (devido às estruturas denominadas

Véus, corpos sutis) uma necessidade de purificar esses corpos sutis.
Mas se vocês quiserem, há muitas formas de ascensão, de translação...

É a mesma coisa quando vocês morrem: vocês podem morrer de múltiplas maneiras.
 Todas as mortes valem a pena?
Tudo depende do ponto de vista.

Uma vez do outro lado elas valem a pena, mas não valem a pena antes.
Aquele que morre durante o sono, com uma invasão de sangue na cabeça, é abençoado.

Aquele que morre após uma agonia extremamente longa, do ponto de vista da personalidade, é muito difícil.
Do ponto de vista da alma e do ponto de vista do Espírito, era necessário, para aquela alma, para se preparar.

O resultado é o mesmo, não é?
Mas as condições não são as mesmas.

***

Pergunta: no astral, após um coma, é verdadeiramente possível viver um sentimento de Libertação, de
infinito?

Sim. Retornando, sim. 
O que é que acontece? 

Vocês sabem que vocês não são esse corpo, desde que vocês o vivenciaram. 
Assim, mesmo em outro frasco, é necessário compreender que ele é mais leve do que o primeiro frasco.

Aliás, todos aqueles que saem no astral (e não no Estado de Ser) lhes descrevem a impressão de entrar em
um cadáver quando eles retornam a esse corpo físico.

E fora, há realmente um sentimento de Liberdade porque a densidade não é a mesma, mesmo se for sempre
terceira Dimensão.

Então, efetivamente, todas as pessoas que estão em coma ou aqueles que têm uma boa experiência (porque
há as que são ruins), trazem um sentimento de Liberdade de que a Verdadeira Vida não está nesse corpo, de

que em outros lugares é melhor, de que a morte está aqui e de que lá está a Vida.
Mas isso permanece como coisas intermediárias.



É a mesma coisa quando vocês passam de um estúdio de seis metros quadrados, para uma casa de cem
metros quadrados: isso lhes parece gigantesco.

Mas aquele que passa de cem metros quadrados a quinhentos metros quadrados, também acha isso
gigantesco.

Para aquele que vivia em seis metros quadrados, é mesmo inconcebível.
A percepção Vibratória, a percepção da consciência não são as mesmas.

O sentimento de Liberdade e o sentimento de Amor existem no astral, porque o Amor ali, obviamente, é em
quantidade mais importante do que aqui, neste Plano, aqui deste lado do Véu, aí onde vocês estão.

Mas a Liberdade, ela não está ali.
Isso dá um sentimento de não separatividade, de não separação, pelo simples fato de ver a Luz ao longe, para

aqueles que a veem.
Mas esta não é a Verdade, tampouco.

Vocês têm um monte de seres ditos espirituais que são persuadidos de que eles estão maravilhosamente bem
neste mundo, de que tudo está em seu lugar, de que suas vidas são magníficas.

Estes, vocês acreditam que eles vão Despertar um dia?  
Um dia, mas mais tarde, é a escolha deles.

Vocês não podem despertar ninguém, sobretudo aqueles que não querem.
Então é claro, eles vão empregar as mesmas palavras: Amor, Luz.

Eles vão lhes falar de compaixão, de fraternidade. Eles vão lhes falar de energia.
Lembrem-se: qual é sua finalidade?

Cabe a vocês verem.
Há quem gostaria que a liberdade fosse aqui, sobre esta Terra, que se confinasse todos os ímpios e que a

Terra se tornasse um paraíso e que fossemos apenas seduzidos pela beleza do Sol.
Certamente que é preciso ficar fascinado pela beleza do Sol, e eu fui o primeiro quando estava encarnado.

Certamente que é necessário estar totalmente em harmonia com o que há ao nosso redor.
Mas é aí que está a verdadeira questão: qual é a finalidade, aqui como em outros lugares, da encarnação, em

um mundo de carbono?
Se vocês quiserem ficar, por uma infinidade do tempo, nas mesmas leis de carbono, Unificadas, vocês são

livres. 
Ser Absoluto, há essa tensão, essa sede inextinguível, não de fazer vir a Luz, aqui mesmo, se vocês a tiverem

Ancorado e Semeado.
Uma vez que isso foi ancorado e semeado, uma vez que isso germinou, é necessário que isso dê uma flor.

Assim, muitos consideram que a flor deve estar sobre esta Terra, que vocês pertencem à Terra.
A Terra não lhes pertence mais do que vocês pertencem a ela.

Este corpo é procedente da carne da Terra, com sua história, com suas memórias.
 Mas será que vocês São isso?

Será que vocês acreditam ser isso?
Mas vocês são Livres.

Não melhor.
Não demais.

É simplesmente a consciência, aí onde vocês estão, que decide.
Todo o mundo está Liberado porque todo o mundo está Liberado do confinamento, mas, apesar disso, muitos

seres humanos não querem esta Liberdade.
Porque, para eles, a liberdade é estar encarnado.

Eh, sim, eles não conhecem o outro lado.
Mesmo aquele que foi ao astral (seja por experiências de morte iminente, por um coma), mas que não foi além

do “chamariz” (“miroir aux alouettes” - a expressão significa algo que serve como isca para em seguida
prender cotovias) da luz que se vê ao longe, não pode saber o que há por trás. 

Enquanto vocês não viverem outra coisa, enquanto vocês não pensarem ali (mesmo sem o conhecer),
enquanto vocês não tiverem essa sede...

Se vocês têm sede de se encarnar, se vocês têm sede de viver coisas na matéria, onde está o problema?
Mas eu lhes garanto que, da nossa visão, esse não é verdadeiramente o mesmo destino.
Eu já disse antes: por que vocês querem que todo mundo vá de férias ao mesmo lugar?

Em nome de quê?

***

Pergunta: para aqueles que vão ascensionar, existirá uma hierarquia relacionada à sua evolução?



Qual hierarquia? 
Essa palavra de novo? 
Mas não há evolução. 

Há a ilusão de alguma coisa. 
Há um desdobramento infinito da Vida.

Vocês estão encarnados e vocês têm o hábito de obedecer ao papai, à mamãe, a este, àquele, às regras
sociais, morais, às leis.

Mas isso, isso não existe nas outras Dimensões.
Ninguém é superior a ninguém.

Portanto, essa noção de hierarquia não quer dizer estritamente nada.
É uma projeção do seu quadro de referências, no qual vocês vivem, sobre as outras Dimensões.

Vai por si mesmo: você verá que não há METATRON ocupando um lugar lá, e depois você o ocupando aqui.
Isso não existe.

Acreditar ainda que vocês vão encontrar estruturas hierarquizadas, acreditar que vocês vão encontrar as
mesmas circunstâncias e condições de vida que vocês conhecem no confinamento, simplesmente um pouco

mais leves, mostra apenas que vocês não foram ao outro lado.
Quando lhes falamos de Autonomia e Liberdade, como o IRMÃO K (ndr: ver a intervenção de 1º de Abril de

2011) (6), quando lhes falamos dos ferrolhos da Ilusão, vocês ainda estão persuadidos de que vão encontrar
casas e um papai e uma mamãe, filhos. 

Isso não quer dizer nada: são apenas projeções.
Quando vocês ficam na prisão e vocês não conhecem nada mais, vocês só podem supor que fora será

parecido.
É sempre o mesmo princípio: vocês sempre definem algo em relação ao que vocês conhecem.

Mas isso foi explicado de múltiplas maneiras: o desconhecido não pode ser conhecido, deste lado aqui em que
vocês estão.

Portanto, vocês estão (como dizer?) submetidos a construir hipóteses.
E por que não saber também se há carros?

Tudo é criado e agenciado pela Inteligência da Luz.
O tempo não existe.

 O espaço não existe.
As Dimensões são apenas subdivisões artificiais que são bandas de frequências.

Um pouco como quando vocês veem um arco-íris: a difração da Luz os faz acreditar que há uma banda que é
violeta, uma banda que é vermelha, etc..

Mas isso é artificial.
A Embarcação de Luz é vocês.

A nossa Embarcação, a nossa, o que é?
Vocês acreditam que é de metal com parafusos?

É o agenciamento da Luz em relação a uma arquitetura temporária, que foi construída, de 24 Nobres Anciãos
(ndr: os 24 Anciãos ou Melquizedeques), cujo objetivo é criar e canalizar (nós também, em nosso nível) certo

número de elementos que favorecem colocar em operação a Liberação.
Isso é tudo.

Mas mesmo se isso for uma forma, para vocês, visível, mesmo se isso parecer gigantesco, isso é apenas a
Luz.

A intenção cria a forma.
Mas se vocês quiserem construir casas e carros, lá no alto, vocês vão ter algumas pequenas preocupações.

É como se vocês me perguntassem se as camas são macias lá em cima.
A única hierarquia é a organização Inteligente da própria Luz.

***

Pergunta: pode-se acolher mais Luz quando se está no estado de Presença?

Não. 
Isso é na Transparência do Absoluto.
Na Presença, há ainda um observador.

Há ainda alguém que se deleita com a Luz que é vivida.
Há muitas transformações que ocorrem, é claro: nós falamos disso durante anos.

Mas vocês são Luz.
É o momento em que vocês percebem que não há nada a acolher.



É o momento em que vocês percebem que tudo isso é apenas uma existência relativa.
 É naquele momento que vocês se tornam Luz e o que os chamamos de Libertadores.

Simplesmente, são aqueles que se tornaram muito Transparentes (eu creio que o Mestre PHILIPPE lhes falou
ontem) que se tornam os menores (ndr: ver a intervenção de 28 de agosto de 2012) (7).

Hoje, há muitos seres que param no caminho porque eles encontram o quê?
Eles encontram a Luz.

Quando alguém encontra a Luz, o que é que acontece?
Ele quer, sobretudo, não ser Transparente.

Ele quer, sobretudo, deleitar-se, alimentar-se, dessa Luz. 
E, aliás, isso desencadeia o Si, o Despertar, mas isso nada tem a ver com a Transparência do Absoluto.

Portanto, enquanto houver uma vontade de viver essa não separatividade, o que quer dizer, o instante presente,
HIC e NUNC, como disse o Arcanjo ANAEL, há algum tempo, e de se instalar nessa Luz porque nos deleita,

nos alimenta (ndr: ver intervenção de 17 de outubro de 2010) (8)...
Era o que eu fazia todas as manhãs, em minha encarnação, com o Sol.

E isso nos dá fôlego para o dia inteiro, e isso transforma muito as coisas.
Isso alivia a personalidade.
As emoções desaparecem.

O mental pode desaparecer, por vezes.
Isso é o Despertar, mas não é a Liberação.

Não é a Liberdade.
Tudo isso foi explicado, realmente de maneira extremamente precisa, desde o mês de fevereiro.

E como eu disse, há muito tempo: o Choque da Humanidade, a Separação das Humanidades, ela vem desta
diferença de ponto de vista.

Qualquer um que esteja instalado na sua Presença, ele se sente bem, ele contempla a sua própria Luz.
Portanto, há algo que contempla.

Há uma consciência, uma supraconsciência.
Isso se chama o Despertar.

Essa pessoa, ela pode ficar aí, como ela quiser, durante um tempo muito longo.
E depois entre esses seres, há os que aceitam fazer esse Abandono, esse Sacrifício.

Aí está a Liberação.
Não antes.

É claro, ainda uma vez, o acontecimento final, que eu nomeei “a grelha planetária”, é a Liberação total da
Humanidade.  

Mas, a título individual, a falsificação não poderá nunca mais se reproduzir.
Mas vocês podem decidir conservar uma vida futura em um corpo de carne, mas Unificado.

E isso, é em função, não da decisão.
Nós sempre lhes dissemos, porque, se perguntarem a todos se vocês querem a Luz, vocês todos vão

responder: “Sim”.
Mas vocês sabem muito bem que todos vocês não vivem as mesmas coisas.

Que há quem esteja instalado no Si.
Outros que vivem experiências do Si.

Outros que estão instalados na Infinita Presença.
E outros que se tornam o Absoluto.

Será feito exatamente segundo a sua Vibração.
Mas, novamente, as circunstâncias dessa Transição, dessa Ascensão, dessa translação Dimensional (vocês

podem empregar uma quantidade de termos), é profundamente diferente para cada um.
É por isso que nós temos falado dos apegos, de se liberar de tudo o que é conhecido, de viver as Portas, as

Estrelas, as Coroas Radiantes, o Manto Azul da Graça, o Canal Mariano, a Onda da Vida.
Há muitas definições da Liberdade e essas múltiplas definições da Liberdade são em função do que vocês

conhecem no que lhes é conhecido (nesse momento, não é a verdadeira Liberdade), ou seja, há uma ruptura e
essa ruptura os conduz a ser Absoluto. 

E ali, vocês não podem nunca mais se enganar.
Vocês sabem o que é a Liberdade.

Vocês o sabem porque vocês o vivem, mesmo vocês estando limitados por um corpo.

***

 Nós não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e lhes proponho Comungar no Fogo, alguns momentos. 
Eu lhes digo até muito em breve.

... Partilha do dom da Graça ...

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

1 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
*

2 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010
*

3 – ARCANJO ANAEL (17.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-17-de-agosto-de-2012-autres.html
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*
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*

5 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-18-de-agosto-de-2012-autresdimensions-com-
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*

6 – IRMÃO K (01.04.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de-2011
*

7 – PHILIPPE DE LYON (28.08.2012)
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E bem, caros Amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Bem, nós poderemos começar, se vocês o desejarem.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir o Ponto ER da cabeça muito presente e muito pesado?

Então, no que você especifica, você dá a impressão de viver isso uma vez.
Eu, eu digo, é bom se isso se repetir o tempo todo, não é?

As Vibrações (particularmente sobre tudo o que nós lhes demos, ou seja, as Estrelas da cabeça, as Portas, as
Coroas Radiantes) são, no momento, as mais Vibrantes, e isso pode ir até sensações de cozimento, de

queimação e eu creio que o nosso amigo SRI AUROBINDO acabou de falar sobre isso, não é?
Todos esses sintomas fazem parte, exatamente, do que foi dito desde poucos dias (ndr: sua intervenção de 1º

de setembro de 2012) (1).

***

Pergunta: quais são as circunstâncias do cotidiano em que não nos entregamos à Luz?

O que eu posso dizer, simplesmente, é que não há cotidiano que se mantenha.
Quando vocês estão nesta aspiração para a Luz (é algo que sempre está aí), quando vocês vivem algumas
Vibrações, quando vocês vivem a Última Presença, não há qualquer motivo para que haja um momento do

cotidiano escapando, como dizer, à ação da Luz e à percepção da Luz.
É, aliás, a característica da Onda da Vida: não é porque você está cozinhando que a Onda da Vida vai parar.

Não é porque vocês vivem alguma coisa (mesmo se isso for ler o jornal ou outro entretenimento) que a Coroa
Radiante vai parar.

Independentemente do Abandono à Luz (o Abandono do Si é outra coisa, mas isso faz parte do mesmo
desenrolar), quando você foi Liberado ou Despertou, mas não há um minuto da sua vida que ocorra sem a Luz.

E isso se percebe, isso se sente.
Não pode ali haver esquecimento: o esquecimento ocorre unicamente quando há oscilações entre a

personalidade e as primeiras Vibrações, eu diria.
Mas no dia em que o Fogo das Coroas Radiantes, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça e a ativação de
todas as Portas, forem realizados, não há mais que se colocar esse tipo de questões, porque a Luz, vocês

sentem que ela Vibra em vocês, vindo de cima, vindo debaixo, vindo pelo Coração.
Há apenas circunstâncias em que, se vocês declinarem em um estado emocional ou se vocês estiverem com
certas pessoas (como isso foi dito também, me parece, desde algum tempo, por SRI AUROBINDO), vocês

terão uma inversão, ou seja, a Vibração vai diminuir e o Som vai passar para o lado direito.
Mas, independentemente disso, se vocês estão nesse trabalho que foi o de Ancorar a Luz (ou antes, de

trabalhar em vocês), de se Abandonar à Luz, não há razão para que houvesse momentos do cotidiano que

O. M. AIVANHOV - 2 de setembro de 2012 - Autres Dimensions
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escapassem à Luz.
Não falamos da Atenção dirigida para a Luz (e é já uma primeira etapa, isso), mas, agora, é principalmente ser

banhado desta Luz de Amor Vibral.
Ela entra por toda parte, pelos pés, pela cabeça: ela está em todas as células.

Eu não falo do intelecto.
Não é questão de dizer: “muito que bem, é preciso que eu pense na Luz”.

Nós falamos realmente de estado Vibratório ou de estado além de todo estado, que é Absoluto.
A questão não se coloca mais.

Ela se coloca, evidentemente, para todos os Irmãos e as Irmãs que estritamente nada veem de tudo isso.
Então, é claro, quando há uma atração pela Luz, vocês notam, antes que seja vivenciado não importa o quê, há
uma espécie de aspiração para tentar compreender, para tentar viver alguma coisa e, é claro, esta aspiração
para tentar viver alguma coisa, ela está na maioria das vezes ausente quando vocês fazem outra coisa que

disso.
Mas, aí, nós não falamos mais de Atenção à Luz ou de tensão à Luz.

Nesse momento, isso é a vivência da Luz e isso não sofre um minuto de exceção.
Vocês adormecem e vocês acordam com isso.

A intensificação dos processos Vibratórios, a intensificação do Som da alma, é a Luz, obviamente.

***

Pergunta: no que o conhecimento das Linhagens seria facilitador no momento do Choque?

Então, é claro, este conhecimento das Linhagens, ele vem do Interior.
Há circunstâncias particulares que foram dadas a vocês: à noite, os sonhos com animais que são muito íntimos,

muito próximos, eis o que eu posso dizer.
Agora, o conhecimento das Linhagens, enquanto tal, não traz para vocês outra coisa senão os Quatro Pilares,
ou seja, isso vai ser uma ressonância dos Hayoth Ha Kodesh, isto é, dos quatro elementos primordiais em

todas as Dimensões.
E é ao redor desses quatro elementos que se arranja, se vocês quiserem, a consciência, quando ela está na

experimentação das diferentes formas.
Então, cada Linhagem vai corresponder aos Quatro Pilares, é claro, aos quatro elementos, e aos Quatro Pilares

do Coração, também.
O que isso representa?

Não curiosidade, porque, se for para saber se vocês têm uma Linhagem em Arcturius, por exemplo, o que isso
traz?

Concretamente, nada, no plano mental.
É simplesmente que, em função das origens estelares e em função das quatro Linhagens (na primeira

experiência da consciência, muito antes de estar aqui sobre esta Terra, muito antes de qualquer outra coisa),
vocês vão assumir a quintessência Vibratória de um sistema solar: não por uma encarnação, mas como se

vocês estivessem mergulhados em banhos da consciência que iriam ativar, no nível desta consciência, uma
determinada característica.

Então, por exemplo, a Linhagem da Água, ela vai ser responsável por uma matriz que vai fecundar: é a
fecundidade e a fecundação.

As Linhagens que estão ligadas ao Fogo, é a capacidade para estar no Fogo, ou seja, para estar no Amor, isto
é, para estar conectado permanentemente ao Fogo.

Eu os lembro de que a trapaça, dos maus rapazes (do DNA e deste sistema solar), consistiu em virar o Fogo.
E tendo virado o Fogo, eles cortaram a orientação do Fogo enquanto elemento do Amor e elemento de

conexão ao Amor – Luz Vibral.
Em seguida, vocês têm a Terra, o elemento Terra, e a sua Linhagem Terrestre, ligada à Terra.

Vocês estão imersos, enquanto consciência experiencial, em uma atmosfera específica.
E é o mesmo para o Ar.

Por exemplo (e eu tomarei um exemplo porque é demasiadamente longo para explicar), imaginem que vocês
têm uma Linhagem no nível de Sírius (então, há vários Sírius, e isso podem ser vários elementos), mas

imaginem que vocês vejam golfinhos, que vocês sintam golfinhos, não vocês, a sua pele, é claro, mas quando
vocês sentem o golfinho, isso quer dizer que vocês têm uma Linhagem que vem de Sírius, e isso dá o quê?

Isso dá uma polaridade feminina específica, uma polaridade de receptividade particular.
Portanto, conhecer as quatro Linhagens, isso não é um interesse intelectual ou de se dizer: “ah sim, eu estou

contente, eu venho de tal estrela, lá”.
Mas simplesmente, as Linhagens, quando elas se revelam, isso significa simplesmente que os quatro

Elementos e os quatro Pilares do Coração estão completamente instalados e que, naquele momento, vocês
estão plenamente prontos para viver o que está chegando.



Se vocês vivenciaram o Si, se vocês vivenciaram o Fogo do Coração, se vocês tiveram experiências de
Despertar, naturalmente que já é uma facilitação.

Mas as Linhagens, quando elas se revelam a vocês, do Interior, isso quer dizer que vocês estão prestes a
solidificar, não mais a experiência, mas a instalação do que havia sido denominado por BIDI, o centro do

Centro ou o coração do Coração.
O coração do Coração não é o ponto central do coração, é o Ponto ER que está ligado à Lemniscata e à

cabeça (ndr: na fontanela do topo da cabeça, no cruzamento da linha passando pelas duas orelhas e da linha
passando pelo nariz e pelo occipital).  

É isso que os instala na possibilidade, pela estabilidade das quatro Linhagens e dos quatro Elementos, em
vocês, e dos Quatro Pilares, de fazer girar a Merkabah interdimensional, por intermédio da Lemniscata

Sagrada, de maneira extremamente simples.
E, aliás, se vocês vivenciaram, ou se vocês vivem, uma ou todas as suas Linhagens, vocês irão constatar que a
Luz Vibral que passa (quando vocês se alinham, quando vocês meditam, quando vocês estão na natureza perto

dos elementos) é multiplicada em dez vezes.
Portanto, isso significa que há um processo Vibratório de estabilização que os leva à Última Presença ou que

os leva no Absoluto.
Mas, ou isso acontece neste período particular, ou há uma certeza de vivê-lo quando a hora chegar, de

maneira, digamos, um pouco mais fácil.

***

Pergunta: eu ouço, no ouvido esquerdo, um som contínuo como o uivo do vento e no ouvido direito, um
som modulado.

Eu especifico que eu poderia, aí também, dar-lhes explicações.
Compreendam bem, e nós todos dissemos pelo menos duas ou três vezes (em todo caso, para os Anciãos,

em cada ocasião, quando nós dialogamos): vocês sempre querem saber “porque isso faz isso” e “porque isso
faz aquilo”.

Nós lhes demos muitos elementos.
Eu acabo, por exemplo, de revelar as Linhagens.

O que significa sentir, como ela disse, a Estrela SNOW, tal parte da cabeça, tal região do corpo?
Porque isso lhes dá indicações para aperfeiçoar isso, mas não é a explicação que é importante, não é refletir

sobre um significado: é vivenciá-lo.
Essa vivência vai se traduzir (e eu falo dos ouvidos como de qualquer outra coisa) por algumas atividades, por

algumas ativações potenciais, em vocês, que podem se juntar.
Mas não ao conhecimento que vocês terão.

Se eu lhes digo, por exemplo, que vocês podem muito bem ter uma Linhagem estelar que esteja ligada, por
exemplo, a Órion e ao Fogo, e que seja apoiada por uma origem estelar do tipo Vegaliano ou Lyriano, mas de

que isso serve?
Isso de nada serve, nos processos que vocês vivem.

Cada vez mais, nós iremos repetir para vocês: “parem de querer compreender o que quer que seja”.
Porque é sempre a personalidade que quer compreender.

Por outro lado, efetivamente, como vocês veem isso, nós lhes demos coisas no momento em que era
importante.

As primeiras vezes em que (durante as Núpcias Celestes) foram relatadas as Linhagens, não havia qualquer
interesse, naquele momento, em lhes dar os elementos que lhes foram dados por SRI AUROBINDO há pouco

tempo, porque não era o momento.
Portanto, há a vivência, há o significado da vivência, e há, sobretudo, o efeito da vivência.
Apoiem-se mais no efeito da vivência e não em querer saber ao que isso corresponde.

Nós lhes demos elementos importantes, por exemplo, em relação às Presenças que podiam se aproximar,
porque isso tem utilidade e é importante.

Então, efetivamente, dissemos a vocês que isso se manifestava na parte superior da bochecha, que isso se
manifestava no ombro, que por vezes isso descia mais profundamente no Canal Mariano, estendendo-se para

baixo.
Mas, agora, não podemos lhes dizer: isso vai dar tal sensação no joelho.

Sem isso, vocês irão perguntar o que significa se vocês não tiverem a mesma sensação.
O importante é o que se desenrola na sua experiência, e agora mais do que nunca.

Porque as explicações jamais irão substituir a experiência, e da experiência decorrem os efeitos, não a
explicação.

Será sempre o intelecto que quer se apreender da explicação para afastá-los da experiência.
Nós lhes dissemos onde passava a Onda da Vida, mas nós lhes dissemos também que se vocês quisessem

fazer nascer a Onda da Vida, ela não iria nascer.



Não são vocês que vão se debruçar sobre a Onda da Vida: cabe a vocês extrair-se do que não é da Onda da
Vida e ver os efeitos.

Mas não para ter a compreensão dos mecanismos, mesmo energéticos, porque isso, isso não os faz viver o
que vocês têm que viver: isso os afasta.

É extremamente importante isso que eu digo a vocês.
Vocês serão tomados por um turbilhão de Vibrações, por um turbilhão de percepções e de modificações da

sua consciência (já, para alguns, desde várias semanas).
Mas se vocês passarem o seu tempo a querer compreender o que vocês vivem, vocês não irão vivê-lo: isso irá

cessar.
 Porque vocês não podem ser o observador que vai olhar, de um olhar exterior, o que acontece neste corpo ou

ser a testemunha do que acontece.
Quando houver o processo Vibratório (que foi chamado de Apelo da Luz), é preciso ali responder.

Vocês não irão dizer: “espere, a Luz me chama, então isso faz assim, o que isso quer dizer?”.
Mesmo se vocês tiverem a compreensão, isso pode ser mais limitante do que outra coisa.

Vocês devem imergir-se no que é vivenciado, para receber a quintessência, para receber o efeito,
propriamente falando.

E o efeito não é a explicação, nunca.
Por outro lado, a explicação virá no momento em que ela deve vir, ou da nossa parte (mas agora lhes dissemos

tudo), ou da parte de vocês.
Assim que vocês tiverem vivenciado os efeitos, isso irá lhes aparecer claramente porque isso não é um efeito

da interrogação do mental, mas a resposta da própria Luz.
É muito importante apreender a diferença entre a primeira coisa e a segunda coisa.

Sem isso, vocês perdem alguma coisa.
Imirjam no que vocês têm a viver.

Imirjam nos momentos em que a Luz os chamar.
Mas não se coloquem a questão: vivam o que há para viver.

Se eu não lhes dou explicação, é que ela não apresenta qualquer interesse.
No nível dos Sons, foram relatados diferentes Sons do Nada, já há anos.

Isso está presente, aliás, em vários ensinamentos, que isso seja no oriente ou mesmo em algumas tradições
primordiais, ou mesmo nos povos nativos.

Há esta escuta do Canto da Terra e do Som do Universo, que está presente, nesses seres.
O Som é a testemunha do Antakarana, da lâmpada da clariaudição, da confiança na Luz e da abertura, em todo

caso, de alguns chakras.
Agora, efetivamente, há indivíduos que descreveram que havia sete fases, setes Sons diferentes que

correspondiam aos níveis dos diferentes Samadhi.
Mas isso é algo que foi escrito assim quando ele o vivenciou, integrou, e depois, ele o escreveu como

testemunho, certamente para que, quando vocês vivessem coisas, vocês tivessem algumas referências.
Mas isso são pistas, dizer: “aqui está, eu ouço tal Som”, mas não tentar saber por que eu ouço tal Som, em tal

momento.
Isso é muito importante.

Se a explicação vocês não a têm, de maneira direta, Interiormente, se, no que concerne às nossas relações,
nós não as damos, no momento em que vocês o pedem, é que elas não têm razão de ser.
Eu tomei o exemplo das Linhagens, mas poderíamos multiplicar, ao infinito, os exemplos.

E essas Linhagens apenas podem chegar do Interior.
Ninguém do exterior pode dá-las a vocês.

Sem isso, isso de nada serve.

***

Pergunta: qual será a fragilidade da borboleta?

É uma imagem que eu tomei (tornar-se lagarta ou borboleta), mas a borboleta de que falo não tem qualquer
fragilidade.

Não pode haver qualquer fragilidade já que ela é portadora das quatro Linhagens, da Vibração das quatro
Linhagens, como eu dei o exemplo.

Ela está inscrita em uma forma, mas ela não é prisioneira de uma forma.
A linhagem da Terra, há o apoio do Fogo do Amor, onde quer que seja: o elemento Fogo.

Há a capacidade para se deslocar e para Vibrar em todos os universos e em todos os multiversos: a linhagem
do Ar.

E ela é levada a fecundar ela mesma e os mundos, quando ela deve fazer a experiência, porque ela porta a



linhagem da Água.
Eis o que eu posso dizer.

Mas a borboleta de que falo não é a borboleta que há sobre a Terra.
Portanto, não existe qualquer fragilidade.

A fragilidade nada quer dizer, ela apenas existe nos mundos dissociados.
Como é que o que é imortal, jamais nascido, Livre de movimentos nas ultratemporalidades, Livre de

movimentos em todo espaço, assim como Livre para se extrair de todo tempo, para se extrair de todo espaço
e de toda Dimensão, poderia ter alguma fragilidade?

Isso não é possível.
A fragilidade resulta do medo e de uma anomalia.

A anomalia é a falsificação de ter cortado vocês do Fogo.
Se faltar um dos elementos, há uma falsificação, porque vocês não têm mais a capacidade, espontaneamente,

para estar consciente do seu corpo de Estado de Ser (que foi feito prisioneiro), mas também para a sua
vivência interdimensional e multidimensional.

É isso que cria a fragilidade, e que cria todos os outros medos, todas as doenças, todas as mortes, todos os
karmas, e tudo o que vocês quiserem.

Mas isso apenas faz parte deste mundo.
A borboleta jamais tem fragilidade.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos pouco o Som nos ouvidos? Podemos favorecê-lo?

O Som é a testemunha do que acontece, no nível Vibratório.
Aliás, foi apresentado, nos Escritos antigos, como o principal sinal do Despertar.

Eu não disse Liberação, mas Despertar.
É o momento em que os chakras da parte superior (ou então quando é uma via de ascese ascendente), em

que o chakra do Coração, está aberto.
Em todos os yogas, nos Siddha Yoga, nos Kriya Yoga e em outros Yoga, é relatado esse Som.

Portanto, esse Som, não podemos amplificá-lo.
É como a Onda da Vida: é uma testemunha.

Quanto mais a meditação for importante, quanto mais vocês se aproximarem de experiências importantes, mais
o Som aumenta.

Agora, isso é relativo.
Você tem apenas a sua própria experiência para saber se o Som está forte ou não, mas quem diz a você que o

que você escuta como tênue não seria forte para outra pessoa?
Então, é claro, há momentos, cada vez mais, entre vocês, onde este Som se torna tão agudo, tão presente, tão

permanente, que ele pode tornar-se excessivo.
Mas esse é o objetivo.

Ele é apenas a testemunha.

***

Pergunta: desde que eu refuto o que é efêmero, eu me sinto leve. Essa é a conduta correta?

Esse é, sobretudo, o efeito apropriado.
A resposta é sim, naturalmente.

***

Pergunta: eu já o chamei e não o senti. Aí, eu o chamei e eu o senti.

Isso quer dizer que talvez o Apelo que você tinha feito não viesse do Coração.
Nós não podemos atender a qualquer atitude mental.

Se não houver percepção, se o Canal Mariano estiver aberto e não houver resposta, isso quer dizer que a
maneira de proceder não está correta.

Então pode ser que aí, agora, houve certamente a possibilidade de abandonar o mental para realizar este



Apelo do Coração.
Mas eu especifico também que aí, agora, como todos os Anciãos, não há razão, eu também me instalo, quando

há lugar, no Canal.

***

Pergunta: pode ser que não estejamos prontos, que todos os centros não estejam abertos?

Pronto ou não pronto, nada muda.
Como sempre foi dito: a Terra inteira está Liberada.

Mas, ainda uma vez, a vivência da Liberação é diferente.
Mas não há que estar pronto, ou não pronto.

Por exemplo, no momento em que vocês morrerem, em uma vida, vocês não irão dizer à morte: “espere, eu
não estou pronto”, não é?

Quando é o momento, é o momento.
Pronto, ou não pronto.

E, em última análise, pronto, ou não pronto, o resultado é sempre o mesmo, não é?
Simplesmente, a maneira que se vive esse resultado é um pouquinho diferente e depois também o futuro,

depois disso, é um pouco diferente, conforme aí onde vocês estão, em consciência.
Não podemos extraí-los, a Luz não pode extraí-los, e vocês não podem se extrair, se vocês estiverem

apegados, visceralmente, à forma ou não importa ao quê.
Vocês não podem aparecer na multidimensionalidade, Liberados totalmente, de imediato, porque vocês

mantiveram os penduricalhos (ou seja, os pesos), vocês mantiveram os apegos (que vocês próprios criaram).
Portanto, vai ser preciso, progressivamente, aumentar o nível Vibratório e descobrir, para que não haja danos à

partícula-semente, pouco a pouco, uma forma de reapropriação da Luz, que não pôde ser feita de maneira
total.

Mas aí, agora, colocar-se a questão de saber se vocês estão prontos, ou não, estritamente de nada serve.
Isso estava correto há seis meses, há um ano, há dois anos, no momento das escolhas.

Mas aí, pronto ou não pronto, de qualquer maneira, isso estritamente nada muda porque vocês não estão mais
em uma liberação individual: é a liberação de toda a humanidade.

Então, esse é o seu comportamento agora, então a sua Vibração agora, neste período (segundo o que vocês
liberaram ou mantiveram apegado).

E não há culpa nisso.
Mas vocês têm também o direito de estar profundamente apegados à materialidade desta Dimensão.

Portanto, naquele momento, ninguém irá contrariá-los: a sua Vibração irá aí aonde ela deve ir.
É tão simples assim.

Não pode ali haver nem boa escolha, nem escolha ruim.
Não pode ali haver pronto ou não pronto, porque o momento que está chegando, que está aí, vai tomá-los de

um ímpeto, se vocês quiserem.
É como se houvesse uma instantaneidade que acontecesse.

Mas esta instantaneidade, ela é, naturalmente, em função do que vocês foram capazes (ou da vontade que
vocês expressaram) de fazer isso ou aquilo, mesmo em meio à falsificação da sua vida, da sua alma.

Mas se vocês quiserem continuar a viver em uma Dimensão material, não tem problema algum.
Não façam disso um sarampo, não é?

Porque, mesmo quando vocês dizem, todos: “eu quero a Luz”, não é certo que seria o mesmo entendimento
detrás, nem o mesmo desejo de vivência. É completamente diferente, no próprio nível da encarnação (aí onde
vocês estão, hoje), de ser alguém que aspira à Luz até desaparecer totalmente na Luz, do que simplesmente

continuar a desejar apenas um pouco de Luz para que as coisas sejam mais agradáveis e continuar, na matéria,
a se comportar de maneira deleitável, digamos.

Os temperamentos, as almas que exprimem essas coisas, não são as mesmas, é evidente.
E isso é a sua Liberdade.

E como eu dizia na minha vida: a espiritualidade, isso pode ser turismo (turismo espiritual), mas isso pode ser
muito mais intenso do que um sacerdócio.

Há uma tal sede que nada mais tem importância.
Mas esta sede é uma rejeição da vida.

Porque se hoje vocês imaginam que porque este mundo está terrível, porque ele não agrada a vocês, vocês
querem simplesmente a Luz e simplesmente isso, isso irá passar assim, porque, aí, vocês estão na recusa.

Sempre lhes dissemos que isso acontecia aqui, neste corpo: Aqui e Agora.
É uma frase um pouco bizarra que eu vou dizer, mas, para sair deste corpo, é preciso estar neste corpo.

Isso não é um mistério.



Se vocês estiverem, por exemplo, nos medos, nas projeções materiais, ou nas ilusões que os levam no astral,
se vocês estiverem nas projeções, o que acontece neste corpo?

Vocês não estão aí, mesmo se vocês estiverem aí, encarnados: mas vocês estão nos instantes seguintes,
vocês estão nos instantes passados, vocês estão nas distrações, nos divertimentos.

Não é uma questão de seriedade, é uma questão de prioridade.
Não é sinal de mais seriedade estar sem parar na Luz, e isso não é sinal de mais seriedade do que se ocupar

das suas atividades ou dos seus passatempos ou dos seus prazeres cotidianos.
É simplesmente uma ótica, uma Vibração, que é diferente.

Portanto, não há pronto, ou não pronto.
Mais agora, em todo caso.

***

Pergunta: qual é o interesse em ter indicações sobre a Linhagem?

Mas justamente, é exatamente não isso.
Se uma Linhagem se revela, em forma de animal, isso não é uma indicação da Linhagem.

É a consequência, o efeito.
É a estabilização desta Linhagem e deste Elemento.

Isso não é saber que você faz parte dos Golfinhos, das Águias ou dos Cães, ou dos Gatos, ou do que você vê.
Vocês inverteram o que eu disse.

Eu disse exatamente o oposto: se a Linhagem se revela, o que é importante é o efeito.
Não é saber que você foi isso ou aquilo, ou que você é isso ou aquilo.

***

Pergunta: o aparecimento de animais nos sonhos tem um interesse especial, fora disso?

Nenhum.
Um interesse em outros referenciais, mas eu falava dos animais em relação ao que acontece, nesse momento,

na revelação das Linhagens.
Agora, depois, é claro, há um monte de ensinamentos que vão lhes dizer: se vocês veem tal animal, isso é o

seu totem, isso vai servi-lo para isso.
Façam o que vocês quiserem.

***

Pergunta: qual é a relação entre uma Linhagem e um animal?

Um golfinho é uma Linhagem que está em relação com a Água.
Uma águia, com o Ar.

Etc., etc..
Mas este conhecimento de nada serve, ainda uma vez.

Eu lhes disse, e eu repito, que não é para compreender.
O que vocês têm a fazer é servir-se do seu sentido de observação, da experiência, para ver o que isso reflete

na sua vida.
Agora, eu disse, a única explicação: isso significa para vocês que a Linhagem correspondente ao animal, no

nível do Elemento, está estabilizada.

***

Pergunta: é preciso chegar a estabilizar os quatro Elementos?

Quando um elemento está pronto, isso quer dizer o quê?
Que a ressonância, desde os Hayoth Ha Kodesh, passando pela primeira expansão da consciência (em um

determinado sistema solar, em uma determinada Dimensão), até o Elemento que está em vocês, e as funções



que estão ligadas ao Triângulo Elementar, estão estabilizadas.
Quando isso se revela.

Agora, UM AMIGO lhes disse (há mais tempo) que havia três dedos que vocês podiam colocar nos Triângulos.
Podemos muito bem imaginar estimular, Vibratoriamente, pela Luz, um dos Triângulos.

Isso foi dito (ndr: ver a série “protocolos / Yoga da Unidade”) (2).
Mas hoje, vocês não estão mais realmente nisso.

É a própria consciência que age.
Isso quer dizer o quê?

Humildade, Simplicidade e os outros Pilares.
O mais importante está aí.

Porque os fluxos, eles estão nesse nível.
Vocês podem sempre trabalhar na Humildade e na Simplicidade, trabalhando nos Triângulos do Ar e da Água,

mas se a sua consciência não for Humilde e Simples, vocês podem trabalhar por muito tempo.
É mais direto ser Humilde e Simples do que querer, pela Vibração, ativar tal Triângulo, até que se revele tal

Linhagem.
Há uma ressonância, desde os planos os mais elevados que são os quatro Hayoth Ha Kodesh, que se

encontram ao redor da Luz Central (que é denominado o Pai, ABBA, METATRON, enquanto imagem do Pai, o
Centro Galáctico, etc., A FONTE, se vocês preferirem).

Desde esse Plano, o mais elevado, em Vibração e em Dimensão, até os Planos os mais encarnados, é a
mesma ressonância.

***

Pergunta: eu ainda não compreendo.

Então, se não está claro, é que é preciso sair do “querer compreender”.
Você não pode viver e compreender, ao mesmo tempo.

É tão simples assim.
Nenhuma compreensão, do que quer que seja, irá fazê-lo viver.

Você pode ler todos os livros que quiser sobre o Despertar, você pode ler todos os mecanismos dos Yoga
(entre os mais sofisticados), você pode até praticar esses Yoga, mas se não houver as quatro Virtudes, que

estão inicialmente presentes, isso estritamente de nada serve: isso é apenas do conhecimento, isso é apenas
um princípio de divisão.

Acreditar (é a sua liberdade) que conhecer os mistérios dos sete universos irá lhes trazer a Liberdade é uma
ilusão do ego.

O ego, ele quer se apropriar, ele quer assumir, ele quer compreender, ele quer saber.
Tudo, não para viver.

É preciso viver plenamente o que é vivenciado: que isso seja não importa qual ato da vida cotidiana, que isso
seja nas Vibrações.

Tudo o que devia ser dado, foi dado.
Há as consequências das vivências Vibratórias.

Não há necessidade de ser um psicólogo para reparar nos efeitos da Coroa Radiante do Coração, nos efeitos
da Luz Vibral e na Onda da Vida, que desencadeiam um Êxtase.

Você não pode criar um Êxtase pelo seu mental, parece-me.
Isso é, justamente, quando há este abandono do “querer compreender”.

Querer compreender é querer, a todo custo, ter um sentido e uma significação.
Se houver isso, a experiência, ela se afasta: é um ou outro.

E, obviamente, o que ocorre é em função de como funciona o Irmão ou a Irmã.
Enquanto houver uma vontade de compreender alguma coisa, é sempre a personalidade que se exprime.

 Aquele que vive o Despertar, é justamente no momento em que ele nada compreende, é o momento em que
tudo cessa, em que o passado cessa, ou o futuro cessa, é o instante em que tudo cessa: e o Véu cai.

Não há mais qualquer interrogação, naquele momento.
Aliás, se houver uma interrogação, a experiência cessa instantaneamente.

Se vocês olharem bem a vida de vocês, é sempre essa necessidade de compreender que os afasta da vida.
A necessidade de compreender é importante para as coisas materiais.

Saber como funciona uma chave, como a pomos em uma porta, é preciso ter feito a aprendizagem do gesto.
Portanto, vocês compreendem que há um dispositivo que é plano, que se coloca em alguma coisa que

representa uma fenda, e que é preciso fazer um movimento para girar, para abrir a porta.
Mas isso não funciona assim, no Espírito.



***

Pergunta: em relação ao que está por vir, o que dizer aos familiares que têm alguma abertura?

Dizer?
Mas o que você quer dizer?

A abertura nada significa.
Há montes de gente que está pronta para acolher a Luz.

Mas se lhes dissermos que isso vai ser um tanto ou pouco perturbador ao que quer que seja da vida deles,
isso vai torná-los muito engraçado.

E, se, além disso, você lhes disser que o que eles concebem da vida não vai mais existir, tão simplesmente, o
que você quer que eles façam?

Isso não é questão de abertura intelectual, não é questão de estar aberto.
A única maneira de estar na Alegria, não é porque há uma transformação radical que está chegando, é porque

vocês vivem os efeitos, em vocês.
Portanto, aquele que não vive esses efeitos, que não vive esses Samadhi, que não vive esses Êxtases, como

vocês querem perturbar o mundo dele?

***

Pergunta: o que responder então às questões colocadas?

Não haverá questões a serem colocadas, já que a humanidade estará em choque.
Mas em um choque violento.

Quando a evidência estiver aí, não há mais questões: isso é visível.
Não se esqueçam de que, em um corpo encarnado, nós somos (como se diz, não animais) mamíferos, não é?

Nós temos também sinais interiores, mesmo se não os conhecemos.
Quando os sinais eletromagnéticos, que desencadearam todas as mortes de animais sobre esta Terra,

começarem a atingir os seres humanos em massa, vocês acham que eles vão fazer perguntas para saber o
que está acontecendo?

Mas eles vão sabê-los muito rapidamente.
Interiormente.

Eu irei ainda mais longe: se alguém, por exemplo, quisesse ler, intelectualmente, o que eu conto a vocês, se
ele não viver as Vibrações, no que ele está concernido?

Principalmente agora?
Nós nos dirigimos a todo mundo, desde sempre.

Mas há aqueles que não quiseram entrar nessas Vibrações e outros que preferiram permanecer em outros
lugares.

É a Liberdade deles.
Porque os seus sonhos e as suas projeções eram a continuação da ilusão.

Isso é tudo.
Portanto, adiantar-se ao Apelo, que foi nomeado a Advertência, estritamente de nada serve, exceto para passar

por louco.
E eles terão razão, do ponto de vista deles, porque eles nada vivem.

No momento da Advertência é que eles terão esse choque.
Mas, até lá (como eu disse em certo momento), são humanidades totalmente separadas.

Como eu disse de maneira humorística: por que vocês querem que todo mundo vá assistir ao mesmo filme?
Parentes ou não parentes.

Aí também, é preciso ver o que se expressa nisso.
Imagine alguém que esteja no caminho espiritual de autoconhecimento e interessado em um sistema filosófico,
trabalhando nisso há anos, e que você gostaria de dizer-lhe que isso é inútil, que dentro de um tempo ‘x’ a vida

tal como se conhece não existirá mais, porque não é ele que desaparece, é o mundo?
O que é que ele vai fazer com isso?

Na melhor das hipóteses, e, na pior, ele vai considerar você um intrometido tedioso, sendo da família ou não.
Desde alguns anos, desde as Núpcias Celestes, desde antes até, há Irmãos e Irmãs que vieram para esse

momento, às vezes aguardando por 40 anos, 50 anos.
A eles, não temos necessidade de dizer isso, eles não precisam olhar o que acontece no mundo: eles sentem,



já, neles.
Mas aquele que está bem distante disso, ele quer continuar o seu sonho.

Ele quer continuar a acreditar.
Mesmo chegando o momento, eles irão dizer: “isso não é verdade”.

Mesmo passado o momento, por sinal: é por isso que eles serão obrigados a permanecer na 3ª Dimensão,
porque, para eles, isso não pode existir.

Eles não concebem a vida fora dos mundos em carbono.
É a Liberdade deles, não?

Acreditar que uma pessoa, porque ela vai estar ciente de que está chegando tal coisa, vai se sentir melhor, é
um erro.

Não é a informação que é importante, é a vivência Vibratória.
Mesmo eles não vivendo as Vibrações, mas eles estão mortos de medo.

Há apenas a Vibração da consciência, os Samadhi, a Beatitude, o Êxtase, que permitem aceitar o que está
chegando.

Sem isso, não haveria qualquer razão de preparar o que quer que seja.
Bastaria aguardar simplesmente o momento oportuno.

Isso não acontece assim.
Sem isso, não haveria qualquer razão de esperar tanto tempo.

O Processo da Liberação é muito simples, do lado da Vibração, da Consciência Unificada, da Última Presença
ou do Absoluto.

Ela se torna delicada (não impossível, mas delicada) para aqueles que não estão em um estado de consciência
especial, ou unicamente intelectual.
Mas vocês nada podem mudar ali.

Vocês ali mudaram enormemente, Ancorando, Semeando a Luz.
Ser um Libertador não é tranquilizar com palavras.

Ser um Libertador é estar Transparente à Luz e deixar este Amor sair e se expressar tão somente do Coração,
sem qualquer vontade.

Agora, cada caso é diferente.

***

Pergunta: as quatro Colunas abordadas por SÉRÉTI estão relacionadas com as Linhagens estelares?

Certamente.
O que havia sido chamado de Fusão dos Éteres (há mais de um ano, em março e abril do ano passado)
correspondeu à instalação dos dois Pilares centrais, que são o Fogo e a Água, mais as duas Linhagens

complementares, os dois Pilares complementares.
É exatamente a mesma coisa.

***

Pergunta: é possível, ainda hoje, não se ter consciência de alguns medos?

Isso é muito simples.
Se a Onda da Vida subiu até a parte superior da cabeça: não há medos.

Se ela não subiu até a parte superior da cabeça, permanecendo nos pés ou não tendo nascido: obviamente
que há medos.

O único obstáculo à Onda da Vida é o medo, nada mais.
Principalmente agora.

***

Pergunta: e se a Onda da Vida subiu parcialmente?

Mas isso significa que ainda há medos.
Ou ela subiu até a parte superior (acima da cabeça), ou ela não subiu até em cima.

Não há alternativa ou meia-medida.



Ou ela não nasceu.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas perguntas apaixonantes.
Vocês viram, o mais importante, eu lhes repito também, é o único conselho que eu posso dar a vocês:

esqueçam.
Porque o que vocês irão ver (e mesmo as sensações que vocês irão ter no seu corpo, sobre este planeta),

vocês não poderão compreendê-lo, deste lado do véu.
Vivam o que vocês têm a viver.

Vivam o que vocês têm a viver porque isso é a Luz, isso é a Luz Vibral, isso é o Amor.
Todo resto é apenas bagatela, nada significa.

Portanto, não se esqueçam da frase que eu disse a vocês: quando vocês viverem alguma coisa
(especialmente se for novidade), não se coloquem a questão: “o que isso significa? O que isso quer dizer?”.

Vivam-no totalmente.
Isso é que é o mais importante.

Porque, por exemplo, se vocês estiverem em plena Vibração e de repente as Vibrações cessarem, isso são as
primícias da Última Presença ou do Absoluto.

E se, naquele momento, vocês dizem: “Ah, nossa, as Vibrações estão parando, o que isso quer dizer?”, vocês
irão Vibrar de novo, mas terão perdido a experiência e vocês terão perdido a vivência.

É preciso tomar por hábito ser (como se diz?) a água no lago, como na meditação, onde nada mais existe.
Vocês vivem o que há para viver.

No ano passado, dizíamos a vocês: “foquem a consciência nas Portas, nas Estrelas e em todas”.
Aí, não mais.

Vocês têm uma Vibração que aparece em um local da Coroa Radiante da cabeça, dissemos a vocês o que
isso queria dizer, mas vivam o que o que há para viver.

Não procurem dizer a vocês: “ei, eu sinto mais tal ponto do que aquele, do que aquele outro”.
Entre a parte da frente e a parte posterior, entre a esquerda e a direita, é grande o suficiente para não se

confundir, não é?
O mais importante é a vivência da experiência, no momento em que ela ocorre.

E quanto mais vocês se aproximarem de algumas coisas, mais será preciso realmente prestar atenção para
permanecer na vivência.

A explicação nada resolve e principalmente, quando vocês São Absoluto, realmente, não há qualquer questão
que possa aparecer: há a superfície tranquila de um lago.

Vive-se tal Vibração?
Tal Presença está aí?

Que ela tenha sido chamada ou não, ela está aí: eu deixo como está [atitude de não intervir] o que acontece,
durante a nossa Comunhão, a nossa Fusão, na Dissolução, eventualmente.

Mas eu procuro não dizer: “ei, bom dia / olá, como vai? O que você acabou de me dizer?”
Não é esse o objetivo.

Se vocês aceitarem isso, tudo vai acontecer bem.
É por isso.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o Fogo do meu Coração, e eu lhes digo até uma próxima vez.

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

1 – SRI AUROBINDO (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html


2 – ‘YOGA DA UNIDADE’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1589

02 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1589
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html


O.M. Aïvanhov - 4 septembre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

  ~ ÚLTIMAS LINHAS DE PREDAÇÃO ~~ ÚLTIMAS LINHAS DE PREDAÇÃO ~

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, ainda mais que a minha intervenção
de hoje será, eu diria, não como de praxe, não relacionada às suas perguntas, mas a coisas que me cabe dizer-

lhes durante este período.
Então, primeiramente, eu lhes transmito não somente as minhas bênçãos, mas, sobretudo, eu me instalo no

seu Canal Mariano a fim de comungarmos juntos.
Então, é claro, o que eu tenho a dizer para vocês (devido a esta Comunhão) terá, da minha parte, uma elocução

um pouco mais lenta, não é?
Isso não está ligado a qualquer alteração da minha forma, mas, é claro, ao modo de propagação da Luz, da

Vibração e da consciência, que eu estou adotando agora.
Então, inicialmente, eu faço silêncio com vocês alguns instantes, o tempo de preparar a nossa conexão.

E, depois, eu irei me exprimir sobre por que eu devo falar-lhes de “Ser a Luz e não mais manter a Sombra”.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, nós poderemos começar.
Os tempos que vocês vivem (e aí, eu falo do seu calendário) inscrevem-se em uma série de mecanismos que

nós lhes descrevemos e que eu vou retomar, para aquele que pegam, de algum modo, o trem andando.
Mas, antes de tudo, é preciso resituar este período no nível de dados gerais.

AÏVANHOV - As últimas linhas de predação (04/09/2012) - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
https://vimeo.com/
http://vimeo.com/lestransformations
http://1.bp.blogspot.com/-hBSRJ83M9GY/UEyrPIn_kBI/AAAAAAAAD08/T2zORcDBD8w/s1600/000omraam04_09_2012.jpg
http://vimeo.com/72734360


Este é o período que antecede, apenas pouco mais de três semanas do seu tempo, o que é denominado o
equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul) e no qual vocês têm vários encontros: encontros
geofísicos, encontros cósmicos, encontros MICAÉLICO e MARIANO (ndr: em particular, no dia 22 de

setembro – encontro apresentado na intervenção de MIGUEL, de 18 de agosto) (1).
O período atual traduz-se e irá se traduzir, até este equinócio, por um período onde vocês irão experimentar, de

modos diversos e variados, a saída do tempo linear, ou seja, o acesso à multidimensionalidade, em suas
diferentes facetas, enquanto estando instalados, de qualquer forma, neste corpo onde acontece esta última

transformação.
Então, retornemos ao início sobre uma série de elementos.

***

Nós sempre lhes dissemos que ninguém conhecia a Ascensão, no nível da sua data formal, porque ela era
decidida pela Terra e também, é claro, pelo trabalho que vocês realizaram, que todos nós realizamos, para

permitir à Luz se restabelecer neste Universo.
E nós sempre insistimos, de algum modo, na noção de que Terra, era ela que ia decidir.

Ou seja, que a Terra responde, de alguma forma, a um impulso que chega de diferentes locais.
Então, quais são esses impulsos?

Nós iremos primeiro tomá-los no nível, digamos, astronômico.
Há, atualmente, uma série de fatores que se desenrolam e que vão continuar a se desenrolar, durante este

período, e que começou, já desde perto de uma geração, no momento em que o Sol Central desta galáxia, ou
seja, Sírius, emitiu certo número de Vibrações, de irradiações (a polaridade feminina d’A FONTE), para

despertar, de algum modo, as estruturas que haviam sido colocadas, sobre a Terra, desde extremamente muito
tempo, no início dos ciclos falsificados.

Então, tudo isso desceu sobre a Terra com um efeito progressivo.
Isso foi, de diferentes formas, digamos, a irradiação de Sírius (se vocês preferirem, o Espírito Santo), etc., etc.,

etc..

***

A um dado momento, durante este período, abriu-se certo número de vórtices e de portais.
Quando o momento foi julgado satisfatório, o conjunto dos Arcanjos se reuniu no Conclave Arcangélico e

iniciou as Núpcias Celestes, onde foi visto um aporte diferente chegando, sobretudo, do Sol, que foi chamado
de radiação do Ultravioleta (que é um outro componente da Luz Vibral).

E depois também, gradualmente e à medida do tempo, juntou-se a irradiação da Luz branca, Metatrônica ou d’A
FONTE, se vocês preferirem: é sensivelmente a mesma coisa.

No final das Núpcias Celestes, houve então este período de desconstrução da ilusão, nos planos sutis e nos
planos físicos.

Esta desconstrução continua no momento atual e se limita, eu diria, à dissolução.
Houve, então, uma série de processos que se desenrolaram.

Esses processos estão então, de alguma forma, em ressonância com os acontecimentos cósmicos, se vocês
preferirem.

O primeiro foi a irradiação de Sírius.
O segundo foram as Núpcias Celeste, com o início de modificações do Sol, da sua radiação (do Ultravioleta)

que mudou, e com o início da entrada, não do seu planeta, mas do conjunto deste sistema solar, sob a
influência do Sol Central das galáxias, ou seja, de Alcyone (das Plêiades).

E vocês estão agora no final do que é chamado de ciclo de revolução específico, ligado às precessões dos
equinócios, que os levam a retornar a um ponto preciso situado no nível do signo zodiacal que é Sagitário.

E, pouco a pouco, vocês se aproximam, de maneira final (e a Terra também) pelo fato do sistema solar que se
desloca nessa irradiação e em sua plena potência.

Os três primeiros elementos.

***

Outro elemento: esses ciclos existiam, é claro, desde muito tempo, mas eles não permitiam à Luz se reinstalar
porque existia uma Embarcação (Embarcação essencialmente de sucata) que tinha por objetivo, orbitando ao
redor do Sol Negro, vir fechar o espaço-tempo e fechar a possibilidade de estar conectado com A FONTE.

Tudo isso vocês sabem.
Em agosto de 2009, as primeiras irradiações da Luz da estrela Bételgeuse permitiram retirar essa Embarcação,

obviamente, sem destruí-la.



A Luz jamais destrói alguma coisa, mas simplesmente a desviou da sua rota, que devia fechar o seu tempo,
dando-lhes a ilusão de viver em um tempo linear, ou seja, com um passado, um presente e um futuro.

***

Paralelamente a isso, o Guia Azul de Sírius, SÉRÉTI, anunciou a vocês, antes das Núpcias Celestes, uma
transformação importante deste sistema solar e colocando esse ciclo em um período de sete anos, entre os

meses de julho de 2005 e julho de 2012.
Está aí, isso foi o que aconteceu no nível cósmico.

Mais o conjunto da Confederação Intergaláctica (independentemente do Conclave Arcangélico, de nós, os
Anciãos, e das Estrelas de MARIA, em sua Embarcação) que regularam, de algum modo, da melhor forma,

essas chegadas, múltiplas e maciças, dos diferentes componentes da Luz.
Primeiro, é claro, interagindo no nível do Sol para que ele não começasse a sua transformação final antes da

Terra viver o que eu vou descrever depois.
Eu espero que vocês estejam acompanhando.

Eu vou fazer uma pausa de dois minutos a fim de que a Vibração se estabilize e eu continue no meu impulso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Todo esse trabalho (dos diferentes componentes da Luz), assim como o trabalho de vocês e aquele da
Confederação Intergaláctica, permitiram despertar, literalmente, sobre a Terra, as estâncias de acolhimento da

Luz, que foram denominadas Círculos de Fogo e que foram criadas, desde mais de 320.000 anos, pelos
Gigantes (que chamamos de Nefelim) que, justamente, vêm de Bételgeuse e que sabiam pertinentemente

quando a sua estrela estaria alinhada em um ciclo particular, a fim de que a precessão dos equinócios com o
famoso Sagitário estaria sincrônico, para esse raio de Luz, muito concentrado, permitir desviar a órbita da

Embarcação dos maus rapazes.
Isso foi realizado em um momento extremamente preciso que correspondeu à liberação das cinco novas
Chaves Metatrônicas correspondentes aos cinco novos Corpos que lhes foram, que nos foram, a todos,

cortados, desde a falsificação.
Isso é o que chega do Céu e que permitiu liberar, um, o Sol, e em seguida liberar, dois, a Terra.

Ou seja, a irradiação da Luz azul de Sírius realizou, no ano passado, a Fusão dos Éteres.
Esta Fusão dos Éteres guiou a Luz, de maneira mais densa, mais rica, sobre os Círculos de Fogo, até a

Intraterra.
Porque os Círculos de Fogo estão nas entradas intraterrestres, extremamente estratégicas, que permitem

liberar o núcleo cristalino da Terra.
O núcleo cristalino da Terra, é claro, que vem de Sírius e que eram aqueles que chamamos de Guias Azuis de

Sírius e também os grandes Golfinhos (ou acobreados), e também aqueles que chamamos de mestres
geneticistas de Sírius.

Isso foi realizado.
Houve um aumento desta conexão com Sírius que ocorreu no mês de fevereiro.

***

Naquele momento, as Estrelas (reunidas em substituição ao Conclave Arcangélico, em Conclave, elas
mesmas) assim como nós, Anciãos, criamos uma espécie de Vibração de Luz em turbilhão porque era preciso

conectar, de novo, o núcleo cristalino, não somente a vocês, mas também com Sírius.
Isso permitiu ao Manto Azul da Graça se despejar.

E também à Onda da Vida (porque é a Onda da Vida que vem do núcleo cristalino) subir através da Terra, subir
através das camadas isolantes que foram enfraquecidas, desde que todas as irradiações de Luz vieram

desagregar essas redes, se vocês quiserem, de Sombra, que os mantinham encerrados em uma realidade
tridimensional.

Isso começou, se vocês quiserem, a separar essas malhas que não são a malha etérea, mas a malha da
Sombra ligada ao que vocês denominam, comumente (por aí, não é perfeitamente isso, mas isso ali não fica

mal), as forças gravitacionais.

***

Portanto, tudo isso criou as melhores circunstâncias possíveis para a liberação da Terra.
Isso foi dito, mas eu o estou situando de novo, isso é importante.

Em 2008, devia ali ter algum cenário que se compusesse e que persistisse até agora, tendo visto o conjunto do
planeta e dos seus habitantes, Irmãos e Irmãs ou não, viver nas condições que estritamente nada têm a ver



com aquelas que vocês conhecem, pelo menos, hoje, no Ocidente, nos locais onde vocês não são afetados
pelos Cavaleiros ou pela loucura dos homens.

Portanto, gradualmente e à medida do tempo, a ação da Luz amorteceu, eu diria, esse processo de revelação
que eu havia nomeado, à época, a “grelha-planetária”.

E que permitiu realizar uma espécie de alquimia sobre a Terra, em vocês, no cosmos, possibilitando que tudo
isso se desenrole e se viva, de maneira satisfatória, para o conjunto da humanidade.

Esse é muito exatamente o trabalho que todos nós realizamos.

***

Então, em seguida, a Terra, desde o início do seu ano 2012, começou a nos dar os sinais objetivos da sua
Ascensão.

 Esses sinais objetivos, eu os descrevi, durante as minhas primeiras intervenções no Autres Dimensions, a fim
de definir que o momento final seria o despertar e, depois, a explosão do conjunto dos vulcões da Indonésia.
Naturalmente, daí, e como vocês também, se vocês tivessem interesse nisso, vocês podem constatá-lo, isso
foi amplamente realizado em vista do número de vulcões despertados sobre a Terra refletindo que o Fogo da

Terra está pronto para ser liberado, em resposta ao Fogo do Céu.
O Fogo do Céu e da Terra não é nada mais do que o Amor, obviamente.

Isso atingiu uma espécie de ponto, assim como para a sua consciência, de basculamento.
Esse ponto de basculamento, nós o constatamos a partir do momento em que a Onda da Vida começou a subir

em alguns Irmãos e Irmãs em número suficientemente importante, paralelamente ao momento em que se
despejava o Manto Azul da Graça e, portanto, quando se ativava, de algum modo, o Canal de Luz,

o Antakarana, que foi forrado, por vez, de partículas Adamantinas.
Isso foi restabelecido também de outras maneiras, como foi feito por um número restrito de Irmãos e de Irmãs

que estavam no Estado de Ser, naquele momento (em 2009 e 2010).
Mas a constituição do Canal Mariano, e o testemunho que vocês trazem, pela sua vivência das nossas

Comunhões, das Presenças que estão ao lado de vocês, nos deram a prova indiscutível, ao nível dos nossos
Irmãos e Irmãs, de que a possibilidade da multidimensionalidade estava prestes a se atualizar, na totalidade,

sobre a Terra.

***

Em seguida, nós, os Anciãos, nós especificamos, de alguma forma, as condições, os avisos, as comunicações
com os mundos multidimensionais que passam exclusivamente pelo Canal Mariano, dando-lhes a viver, sempre

em número mais considerável, esses contatos importantes.
As Estrelas definiram para vocês o que eram as funções desses contatos e dessas Comunhões: não é para se

divertir e para dizer ‘bom dia / olá’, é para permitir-lhes realizar, justamente, a fase que vocês vivem.
Sobre isso, outros Anciãos lhes expressaram uma série de elementos concernentes aos Véus que foram

colocados sobre o ser humano e o que representava o corpo físico, e todos os corpos sutis inferiores, como
Véus para a Verdade.

Nós começamos a falar dos Duplos.
Nós falamos da Transparência, em vocês, dando cada vez mais elementos referentes a isso.

Tudo isso (e o que acontece sobre a Terra, no nível dos vulcões, no nível dos Cavaleiros que foram liberados,
há algumas semanas), vocês o observam, em vocês, sobre a Terra, no Céu, e na Terra.

É a mesma conjunção, eu direi, como a Terra que devia aumentar de diâmetro, também, em alguns milhares de
quilômetros (perto de 3.000 quilômetros).

Tudo isso, é claro, vai resultar em modificações da crosta terrestre, dos polos magnéticos e dos polos físicos,
extremamente importantes, mas que irão ocorrer no momento em que houver uma sincronia total entre a

irradiação de Sírius, o alinhamento com Alcyone (ou seja, com o centro galáctico e que, ele, segue em plena
potência durante o mês de dezembro deste ano).

Paralelamente a isso, o Sol começou a sua última transformação visando a reabsorção de Mercúrio.

***

Em seguida, sobre a Terra, o núcleo cristalino estando liberado, o magma terrestre começou a sua expansão,
traduzindo-se pelo que vocês veem (se vocês se interessarem por isso): todas as modificações, eu diria, no

sentido amplo, do ambiente, que isso seja a morte dos animais, que isso sejam os sismos, que isso sejam os
tornados, os ventos que eu já tinha anunciado em 2005).

E a cada vez eu lhes dizia: é preciso agradecer que muitos locais sobre a Terra estejam ainda preservados (eu
diria, de certa maneira) dessas desordens, antes do momento em que a Luz der entrada, na totalidade, no seu

Céu.



Isso, vocês não poderão mais ignorá-lo.
Eu não falo sequer mais das Vibrações.

Eu não falo sequer mais do Canal Mariano, das Coroas Radiantes, dos Novos Corpos, e da sua consciência.
Mas eu falo, realmente, de algo físico.

Assim que a Luz for visível (e ela o será, não somente como as partículas Adamantinas que vocês tiveram
oportunidade de ver, ao cair da noite ou durante o dia: havia uma densificação desta Luz branca), aí, ninguém
poderá ignorar porque as mudanças colorimétricas do Céu, do Sol e dos planetas, serão realmente mais do

que visíveis.

***

Naquele momento, há sempre uma possibilidade de ajustamento, em relação a vocês, e também em relação à
resposta da Terra.

E tudo será feito de tal maneira que este período entre a expansão, a Ascensão da Terra (ou a sua Transição e
a de vocês), seja o mais próximo possível da situação de segurança máxima, ou seja, desse famoso mês de

dezembro de 2012.
O que acontece, agora, é a chegada, já, das partículas Adamantinas, a liberação do Sol e da Terra.

E a sua Liberação (para aqueles que já estão Liberados) vai dar-lhes a ver, aí também, de maneira tangível,
física (e não somente no nível da consciência Interior), o que é a Transparência, ou seja, quando esta Luz

aparecer, vocês verão que vocês se tornam, real e concretamente, transparentes.
Isso é a ação do Fogo do Céu e da Terra, da Onda da Vida, do Supramental, em vocês, que cria este

ajustamento celular, esta transformação celular, desde as cadeias de carbono, até as cadeias de silício.
E quando isso ocorrer, isso não será somente uma Vibração.

Há uma Vibração, se vocês quiserem, até a resolução.
O que é a resolução?

É quando o novo Corpo Etéreo está suficientemente presente, suficientemente carregado e empanturrado de
Luz (desde as três fontes de Luz, e desde o núcleo terrestre da Terra) para fazê-los entrar nesta saída, de

algum modo, do tempo linear.
Esta “entrada nesta saída” (eu estou usando esta expressão propositadamente) porque a saída do tempo

linear vai mostrar-lhes a Luz.
E é vendo a Luz (e não a luz do Céu, a de vocês), pela sua própria Transparência (que é também um

desaparecimento ou que, em todo caso, antecipa o desaparecimento da estrutura em carbono), que vocês irão
se ver e que vocês irão ser transparentes.

***

E, aliás, aqueles que, entre vocês, foram os primeiros a viver a Onda da Vida, lhes foi dado a ver, não somente
as auras, não somente a visão etérea, não somente a visão do Coração, mas a ver, concretamente, no nível
dos Irmãos e das Irmãs, no nível das egrégoras, o que foi falado pelos Anciãos, recentemente, referente às
linhas de predação, ou seja, ao confinamento que nós havíamos nomeado o ‘sistema de controle do mental

humano’.
E aqueles que o viram, é claro, modificaram a sua vida em consequência disso, porque o ‘sistema de controle
do mental humano’ é uma energia que não é uma energia sensível, não é tampouco a Luz Vibral: isso é o que

vocês nomeiam ondas de forma.
As ondas de forma podem ser confinantes ou liberadoras.

Esse foi o caso para a Embarcação dos maus rapazes que era maior do que a Terra.
Esse é o caso para algumas estruturas megalíticas que foram criadas sobre a Terra, com esse objetivo.

Mas não foi isso que aqueles que foram os primeiros a viver a Liberação pela Onda da Vida, viram.
Eles não viram os pensamentos das pessoas, eles não viram as auras, eles não viram a Luz Adamantina: eles

viram, eles perceberam as linhas de força ligadas aos campos de força do confinamento.
Esses campos de força do confinamento são mantidos, como vocês sabem disso, infelizmente, pelo

pensamento humano, pelas crenças, por tudo o que vocês creem, pela animosidade, pela falta de humildade,
pela falta de simplicidade, pelo medo, pela necessidade de controlar os outros ou o outro na sua família, o seu

marido, a sua esposa, os seus filhos.
E esses seres aí, que eram em pequeno número, naquele momento, no mês de fevereiro, viram as linhas de

força.
Isso não são linhas, se vocês quiserem, que estão ligadas ao Prana.
Isso não é, tampouco, o que está ligado às partículas Adamantinas.

Mas é a realidade do ‘sistema de controle do mental humano’, que é mantido, é claro, pelo conjunto das
religiões, pelo conjunto das crenças, pelo karma, pelo DNA, mas também pelo comportamento dos Irmãos e
das Irmãs que, talvez, tenham recebido a Luz, mas que açambarcaram esta Luz, por medo, estabelecendo

estruturas de controle, sem vê-lo necessariamente.



Eles não tinham consciência.
É nisso que é preciso não julgar os seres que, inconscientemente, mantêm, para eles e ao redor deles, esses

sistemas de controle.
Lembrem-se, esse sistema de controle não é sensível: ele está inscrito nas formas, ele está inscrito nas

formas arquiteturais, ele está inscrito no simbolismo, portanto, nas imagens.
É o famoso Eixo ATRAÇÃO / VISÃO e são também os pensamentos do homem, que não são o Amor, mesmo

vivendo a Luz Vibral.
E tudo isso, alguns seres começaram a vê-lo.

Agora, com a generalização e a Fusão que é produzida entre o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, sobre a
Terra como no Céu, vocês irão, como foi dito pelo IRMÃO K, ver o que eu denomino essas linhas de predação.

Essas linhas de predação não são a energia.
Elas não são o Prana.

Elas não são as partículas Adamantinas.
Elas não são Vibrais.

Mas são estruturas de densificação, de cristalização que são, se vocês preferirem, linhas de ressonância que
percorrem, ainda até agora, esta Terra, mas cujo efeito é cada vez menos potente.

 O que explica que muitos Irmãos e Irmãs vivem, nesse momento, mesmo sem a Onda da Vida,
transformações importantes em que eles chegam a estabelecer, sem demasiadamente compreender o

porquê, uma espécie de ‘terra de ninguém’, que não é denominada nem sono, nem despertar, mas um estado
de dissolução que vai favorecer, se vocês o aceitarem, o estabelecimento do Absoluto.

***

Todas essas linhas de força vão lhes aparecer, ou seja, é essa, a Revelação, em primeiro lugar.
É a iluminação da Luz, não somente na Transmutação e no reaparecimento dos novos Corpos, mas é a

vivência dessas linhas de predação, em sua compreensão, em seus efeitos diretos sobre a consciência, sem
passar pelo Prana e sem passar pela Luz Vibral.

É isso o ‘sistema de controle do mental humano’, a malha que era mantida artificialmente desde 320.000 anos
e que confinava tanto a consciência do homem, como este sistema solar (em todo caso, nesta 3ª Dimensão).
E foi isso que criou a ilusão do tempo, foi isso que criou o karma e foi muito exatamente isso que manteve o

confinamento.
É por isso que eu lembro vocês de que aquele que me antecedeu no meu lugar (ORIONIS, o grande

Melquizedeque que interveio sobre esta Terra) disse a vocês ser o Senhor do Karma: porque ele cuidou,
durante todo o tempo que esteve presente, em walk-in (no meu mestre Bença Deunov ou ainda, enquanto
Nostradamus), ele sempre tomou conta para que este confinamento não levasse à obliteração total da Luz.
E mantendo esta não obliteração, ou seja, deixando um mínimo de Luz Vibral, ele permitiu evitar a extinção,

pura e simples, da Vida.
Isso, vocês o veem e, aliás, mesmo os seres que não vivem a Onda da Vida, vocês veem ao redor de vocês, a

Verdade começa a surgir por toda parte porque vocês têm Irmãos e Irmãs que estavam do lado bastante
sombrio e que se dão conta, mesmo sem ver essas linhas de força, que há coisas, erros a corrigir, e isso faz

parte de todas as divulgações que ocorreram agora: no Céu, elas chegam, sobre a Terra e na Terra, mas
também no nível do que foi nomeado sociedade, na sua totalidade.

Eis as circunstâncias nas quais vocês se encontram.

***

Mas, lembrem-se: essas linhas de força, elas estão também presentes em vocês.
Elas são criadas pelos dois primeiros chakras que estão na parte inferior do corpo.

Esses dois primeiros chakras que representaram um desafio para a Onda da Vida porque, quando ela chegava
a nascer e ela subia, ela encontrava essas linhas de força e, naquele momento, o ser era submetido à Onda da

Vida (mas ainda mais submetido a essas linhas de força de predação), era obrigado a vivê-las e se liberar
disso.

Não desejando isso, mas olhando o que eram esses bichos-papão, se pudermos assim dizer, conectando-se
dessa maneira, mas não com Amor, com certo número de redes, com certo número de egrégoras, com certo

número de seres.
E foi preciso que esses seres aceitassem ver essas sombras que eram carregadas, mas principalmente sem

se opor porque a Luz, eu lembro a vocês, e nós sempre o dissemos, não pode se opor à Sombra.
Porque a Luz, se ela quiser combater a Sombra, ela vai fortalecer a Sombra, contrariamente, é claro, a tudo o

que podemos presumir.
Lembrem-se, para aqueles que me conheceram na minha vida, eu bem disse que havia entidades por toda
parte, os elfos, que havia entidades boas, os Anjos, e tudo mais, mas eu sempre dizia que era preciso se

ocupar da Luz, que isso existia, mas que de nada servia se opor a isso.



Aliás, eu tive a oportunidade, durante a minha vida, aí onde eu estava, de que órgãos oficiais viessem me pedir
para agir nos elementos.

Mas não era um ato de oposição, era simplesmente para iluminar, com o Fogo do Amor, a zona que
necessitada dessa intervenção.

***

Vocês serão confrontados, durante este período, com esta espécie de paradoxo.
Onda da Vida ou não, as linhas de predação vão aparecer para vocês, na consciência, como uma intuição

fulgurante, com a necessidade de se desengajarem disso: e isso pode se referir não importa ao que e, aliás,
mesmo as coisas que vocês acreditam, até agora, estarem colocadas sob o rastro da Vibração do Amor e que

vão ao sentido da Luz.
Mas, aí também, não há julgamento a fazer porque essas linhas de predação do ‘sistema de controle do mental

humano’, na escala do indivíduo, estão exclusivamente ligadas aos medos, ou seja, ligadas ao primeiro e
segundo chakras.

Basta que haja um medo, que foi vivenciado de maneira importante nesta vida, em outra vida, para criar uma
reação a este medo.

E esses seres que têm tido isso, e que, portanto, criaram linhas de predação, ao redor deles, no nível dos dois
primeiros chakras, não sabem disso.

Eles podem estar perfeitamente no Coração, no nível do Coração, mas eles não têm meios de ver essas linhas
de predação.

***

Então, hoje, a chegada da Luz no Céu, e que sobe da Terra, em vocês, vai permitir-lhes, não julgar, mas ver se
vocês são a Luz ou não, e ver (por transparência física, desta vez) o que pode restar, se a Onda da Vida não
tiver nascido ou não tiver subido, nos seus próprios sistemas de predação interior, que não são os jogos do
ego, que não são os jogos do orgulho espiritual, mas que são simplesmente a ressonância do sistema de

controle humano, no seu nível.
Tudo o que está no nível da personalidade foi construído, elaborado, sem o conhecimento da sua vontade,
mesmo pessoal, da sua personalidade, sem o conhecimento mesmo do Si, mantendo, em suas estruturas,

uma espécie de predação, bem inconsciente, mas, entretanto, bem real.

***

É por isso que, todo o tempo, nós lhes dissemos também para não exercer qualquer poder sobre alguém.
Isso é extremamente importante e é por isso que o IRMÃO K lhes falou também longamente da Autonomia, da

Liberdade, das organizações e das estratégias porque isso (ou seja, as organizações, as estratégias, as
egrégoras, se vocês preferirem, quaisquer que sejam, mesmo espirituais) apenas reforçam essas linhas de

predação e, portanto, o confinamento.
Paradoxalmente, nós lhes dissemos, lembrem-se (e eu creio que o Arcanjo MIGUEL havia falado), que era o

início dos primeiros encontros objetivos entre Irmãos e Irmãs de Luz.
Aí não é uma egrégora, são Irmãos e Irmãs que se reúnem, não para eles, não para criar imagens, não para

criar uma energia, uma tomada de poder, uma ascendência ou uma subordinação, mas, muito mais, para
festejar a Luz.

E quando vocês comemoram a Luz, a Transparência está aí e então, no nível individual, vocês irão perceber,
além de toda Vibração, além de toda energia, os efeitos diretos das linhas de predação que podem ainda

existir e que podem então, em qualquer parte, bloquear a Onda da Vida, não por sua vontade pessoal, mas
pelos medos que mantêm as estruturas de predação.

Então, tudo isso, vocês estão em via de vivê-lo.

***

E quando eu falo de Transparência, no momento, isso pode lhes parecer um pouco abstrato, para aqueles que
não vivem a Onda da Vida, mas isso é um processo, bem real e bem concreto, cuja ação não ocorre na
energia, não ocorre, por exemplo, na Coroa Radiante do Coração, mas vem, por exemplo, modificar a

percepção e o Som do Canal Mariano.
Isso foi falado.

Mas, além disso, há um impacto direto da consciência que, da noite para o dia, não pode mais permanecer em
tal linha de predação.



Então, não há ninguém para acusar porque, se a linha de predação estiver presente entre vocês e uma
organização, entre vocês e o ser amado, isso significa que esta linha de predação, ela foi criada pelos dois,

pelo medo, pela necessidade de se preservar, pela necessidade de amar pessoalmente.
Então, é preciso não julgar tudo isso.

Mas quando vocês virem uma linha de predação (agora que elas vão se tornar visíveis, independentemente do
efeito sobre a sua consciência), vocês verão, por vocês mesmos, que há sombras carregadas e são essas
sombras que vocês carregam, que não estão ligadas ao ego, que não estão ligadas à vontade de prejudicar,

mas que, entretanto, se tornaram extremamente tangíveis e prejudiciais.

***

E lembrem-se: não é porque vocês veem uma linha de predação com outro ser humano, com um sistema, que
é preciso combater.

Não é porque vocês estão conscientes desta linha de predação que é preciso se opor a esta linha de
predação.

A única coisa que vocês podem fazer é se tornar ainda mais Transparente e acolher ainda mais a Luz, pedir a
nossa Comunhão, pedir as nossas Presenças, instalar-se no Samadhi ou na Morada da Paz Suprema, e vocês

irão constatar que essas linhas de predação, essas sombras que vocês ainda carregam, diminuem e
desaparecem, na totalidade.

A Autonomia e a Liberdade serão realizadas, naquele momento.

***

É exatamente o mesmo processo que ocorre em todos os planetas deste sistema solar.
Então, sobre a Terra, isso criou o quê?

Essa Embarcação dos maus rapazes que passava de maneira cíclica: isso curvou o tempo e o espaço, isso
fechou de novo a possibilidade de ser alimentado, na totalidade, pela FONTE e por Sírius.

Isso criou, no nível da Terra, forças de compressão.
Assim como isso criou, em vocês, forças de compressão que os impedem de revelar, na totalidade, o que
vocês São, de deixar revelar a Onda da Vida, na totalidade, e de se instalar, realmente, neste Absoluto com

forma.
De nada serviria falar, antes desta semana, sobre tudo isso.

Nós os levamos ali gradualmente pela descoberta do Abandono à Luz, pela vivência das Vibrações, pela
vivência de tudo o que nós havíamos anunciado e, naturalmente, aqueles que acompanharam isso, vivem-no.

Naturalmente, aqueles que nada vivem, hoje, não devem mais se colocar questões.
Porque, se vocês não vivem nenhuma Vibração, nenhuma energia, significa que o que acontece atualmente

não irá concerni-los em momento algum, exceto no momento final que eu nomeei a grelha do planeta.
Enquanto isso, vocês não têm qualquer meio, em todo caso a partir do dia 22, de modificar o que quer que

seja.

***

É durante este período que vocês irão descobrir, não mais as suas sombras, não mais os seus defeitos, não
mais as suas falhas podendo existir quando eu falava da poeira debaixo do tapete, ou do excesso mental, do

delírio, ou do excesso de emoções.
 Mas aí, vocês têm acesso às forças que estão por trás do confinamento.

E é exatamente a mesma coisa, que isso tenha sido a Embarcação dos maus rapazes, que isso tenha sido
todos os sistemas de controle do ser humano pelos próprios humanos (no nível dos grupos, no nível dos

países, no nível dos estados, no nível dos grupos sociais), que mantiveram as crenças, que mantiveram um
monte de ideias que não têm qualquer realidade para a Luz.

E através deles, também, as formas com as quais eles construíram as cidades, tais como vocês as conhecem:
as grandes cidades.

As grandes cidades jamais foram construídas ao acaso porque havia um rio que passasse aí.
Elas foram construídas sobre linhas de força.

E para aqueles que ali se interessam, vocês sabem que há linhas telúricas, as redes Hartmann, e tudo isso.
Há redes sagradas, mas há também as redes da Sombra, e aqueles que têm este conhecimento sempre

construíram monumentos, cidades, sobre essas linhas de força para poder drenar, de algum modo, a energia
vital, a energia emocional, a energia mental, de todos os Irmãos e Irmãs que viviam nesses locais, e manter, à

sua maneira, esta subordinação.
Isso terminou.



Isso termina e isso vai terminar cada vez mais ruidosamente, porque a Liberação da linha de força principal do
confinamento, ela não passa muito longe do Equador, logo abaixo.

É aí onde MIGUEL vai intervir, de maneira visível e tangível, muito em breve.

***

Portanto, tudo isso se desenrola, também, em vocês.
Portanto, tudo isso, isso vai chamá-los a esta Transparência, não unicamente pela Humildade, pela

Simplicidade e pela Integridade, mas também a perceber (além da Vibração, além da Onda da Vida, pelos
sinas nos ouvidos, mas também pelo efeito sobre a consciência) o que pode restar do que vocês ainda

carregam como sombras que não lhes pertencem, e que estão ligadas a essas linhas de força de predação
que estão presente nos dois primeiros chakras.

Aceitar ver-se, não se culpar: nós insistimos muito longamente sobre isso, porque isso era capital.
Não julgar.

Porque (mesmo se vocês julgarem na sua cabeça, sem dizê-lo) vocês irão se aperceber de que, quando vocês
julgam, o que é que vocês fazem?

Simplesmente, mesmo se vocês não enviarem energias ruins para o outro, mesmo se o seu Coração não se
fechar, no nível dos dois primeiros chakras, isso acabará nutrindo as linhas de predação que restam.

***

Portanto, este período de Liberação é o momento em que as últimas linhas de predação individuais são
levadas a desaparecer.

Não pela sua vontade de derrotar essas bestas aí, mas porque, gradualmente e à medida que vocês aceitarem
a Transparência, vocês não têm mais que se preocupar com o que vocês carregam como Sombra: é a Luz que

faz o trabalho.
Se vocês acreditarem que são vocês que serão capazes de fazê-lo, parem imediatamente.

Vocês estão enganados.
Vocês não estão mais nos tempos da Ação / Reação.

Eu apenas disse que vocês estão saindo, cada vez mais, desse tempo linear e, portanto, vocês estão, cada
vez mais, sob a Ação da Graça.
Vocês saíram do tempo linear.

Então, é claro, não de maneira completa já que o corpo físico e o corpo da Terra ainda estão na densidade que
vocês conhecem.

Mas esta Liberação, que está em andamento, das linhas de predação, vai se tornar cada vez mais intensa.
É isso que leva à Revelação.

E, para aqueles que não querem ver a Luz, é o Choque da Humanidade.
É ver tudo o que foi a mentira que foi contada por aqueles que os confinaram e por aqueles que os seduziram.

Porque tudo isso deve ser revelado e é a Luz que revela isso.
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que não se colocaram dentro, que não deram os primeiros

passos, na não linearidade, vão, evidentemente, entrar em reação.
Não há nada de pior do que um ser humano que se apercebe de que ele foi enganado desde sempre,

principalmente se ele não estiver aberto, principalmente se ele não tiver a Transparência.

***

Portanto, vocês, o seu trabalho de Libertador, é nisso que vocês liberam a Terra e o conjunto da humanidade
porque são vocês que podem, pelo Absoluto, pela Onda da Vida e pelo Manto Azul, permitir ver o que vocês

carregam como Sombra e o que resta como Sombra carregada pelo conjunto da humanidade.
Se vocês forem o Amor, se vocês aceitarem essas sombras que carregam, se vocês as virem, se vocês não

se moverem nenhum pouco, mas que, naquele momento, o único pensamento for a Vibração da Luz,
o Samadhi, a Shantinilaya, o que quer que vocês façam, naquele momento, na sua vida, vocês irão constatar

que a sombra carregada desaparece.
E então, para aquele (ou a organização) que está na outra extremidade da linha de predação, vocês são

Liberados, todos os dois.
E esta Liberação, às vezes, pode apresentar aspectos difíceis, mas isso é obrigatório.

Então, é realmente a limpeza final dessas sombras carregadas, dessas linhas de força de predação.
Em especial, lembrem-se: sob o Equador, o ferrolho central que vai saltar, incessantemente, em breve.

Eis o que eu tinha para dizer a vocês.



***

Portanto, ser Transparente é ser a Luz e a Luz não faz mal algum.
Ela não conhece nem o bem, nem o mal.

Ela é Amor Absoluto, ela é Integridade e ela não age contra a Sombra.
Sem isso, ela não é mais Luz.

É aí que queremos levar todos os sistemas de predação.
É esta luta infinita, eterna, que jamais tem fim, entre o bem e o mal.

A Luz É.
Ao redescobrir o que vocês São, na totalidade, nenhuma Sombra pode afetá-los.

E, ao ver as linhas de predação, vocês liberam a Terra e vocês liberam também os seus Irmãos e as suas
Irmãs, ao lado de vocês como na outra extremidade do planeta, porque o que vocês criam, pelas primeiras
pessoas que se encontram e que vivem momentos de Comunhão, várias agora, põe fim a este sistema de

predação.
E, aliás, vocês constatam, para aqueles de vocês que vivem o término, se eu puder dizer, de uma relação de

predação, que a Onda da Vida vai subir.
Ela vai subir ainda mais depressa.

Ela virá apagar as últimas linhas de predação que existem em vocês, que vocês carregam, mas isso não é
vocês.

É por isso que eu disse que a Transparência da Luz, e o Fogo da Luz, e ser a Luz, não devem mais fazê-los
carregar a Sombra porque isso não é mais possível.

Não é porque vocês decidem agir, mas porque vocês aceitam, simplesmente, não agir, mas ser a Graça.
Aí está a ação real, palpável e cada vez mais palpável da Luz, tal como o vive este sistema solar e tal como

vocês o vivem, nesta forma na qual vocês ainda estão.

***

Então eu me apercebo de que eu não fiz pausas suficientes, mas eu lhes asseguro, eu paro de falar agora e,
antes de me retirar, eu proponho a vocês um momento sob a égide, não somente da Comunhão, ligada à

nossa Presença e à nossa reunião, mas diretamente pela ação do Manto Azul da Graça e, para aqueles que o
podem, da Onda da Vida.

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para entregar-lhes, agora.
Não foi por nada se eu disse isso agora.

De nada ia servir conhecer isso antes, porque vocês não tinham qualquer meio de identificar e qualquer meio,
sobretudo, de poder ver isso desaparecer, o que não é mais o caso agora.

Então eu faço silêncio, eu prometo, e nós nos instalamos alguns minutos, juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Caros amigos, eu rendo Graças pela sua benevolência e eu lhes digo até breve.

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

1 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

***
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Então, eu lhes deixo a palavra e nós iremos discutir juntos.

***

Pergunta: recentemente, eu fiquei aterrorizado e paralisado ao me encontrar na obscuridade completa, sem
poder superar esta situação, nem refutá-la. Por quê?

Mas o escuro, cara amiga, é o que precede a chegada no Absoluto.
Quem tem medo?

É o ego.
É a recusa ao Abandono, total, do Si.

Esses mecanismos (que isso seja os mecanismos onde vocês perdem o sentido do corpo, o próprio sentido
da Luz, o próprio sentido do “Eu Sou”, o momento em que não há mais nada) podem se acompanhar,

efetivamente, de uma grande aflição.
Eu o convido, para isso, a ler o testemunho de UM AMIGO (ndr: suas intervenções de 15 de maio de 2010, de

19 de novembro de 2011, de 02 e de 18 de julho de 2012) (1) porque é exatamente isso que acontece.
É em um momento em que não há mais nada, em que não há mais nada a se prender, que a Luz É.

Portanto, este episódio, para você, corresponde certamente ao Choque da Humanidade, mas ao Choque
pessoal.

É nos momentos em que não há mais nada a se prender, em que há uma espécie de angústia existencial do
ego, que se realiza o Abandono do Si.

É nesses momentos que é preciso capitular, abandonar tudo.

***

Pergunta: mas eu era então incapaz de fazer qualquer coisa.

Melhor.
É sempre a personalidade que quer fazer alguma coisa, nessas circunstâncias: o “eu”.

Como diria BIDI: esqueça-se.
Então, é naquele momento que o salto ocorre.

Como vocês sabem, isso não é um estado, não é uma passagem, mas é preciso mesmo assim tentar colocar
palavras, não é?

Cada um vive a sua experiência de acesso a este Absoluto, onde não há mais referência, não há mais corpo,
não há mais espaço, não há mais identidade, não há mais Luz em parte alguma.

É isso, o Abandono do Si, para muitas pessoas.
É o que deve acontecer sobre a Terra também, é claro.

O.M. AIVANHOV - 18 de setembro de 2012 - Autres Dimensions
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***

Pergunta: quais são os mecanismos do Céu de que nos falou TERESA, em 03 de setembro?

Mas, os mecanismos do Céu, o Arcanjo MIGUEL, MARIA, nas duas últimas intervenções, falaram
profundamente disso a vocês (ndr: intervenção de MIGUEL de 18 de agosto de 2012 (2) e de MARIA de 21 de

agosto de 2012 (3)).
O que contou a nossa amiga, antes (ndr: pergunta anterior), foi sobre um dos mecanismos do Céu.

Então, o que vocês denominam ‘a noite escura da alma’, o Abandono do Si, o Abandono à Luz, a perda de
todas as referências, a perda de toda vida (como vocês a conhecem), é isso, os mecanismos do Céu.

É tudo o que nós lhes dissemos, desde anos.
É isso que, já, eu havia dito no ano de 2006, muito antes das Núpcias Celestes (ndr: sua intervenção de 30 de
novembro de 2006 (4)), referente aos vulcões, que eu falei de novo a propósito das linhas de predação nas

minhas últimas intervenções (ndr: sua intervenção de 04 de setembro de 2012 (5)).
É a mesma coisa.

Eu não sei como ali deve ser dito a você.
A grelha planetária, se você preferir.

***

Pergunta: como chegar a exprimir igualmente com respeito às nossas relações, como vocês mesmos,
entre vocês, Arcanjos, Anciãos, Estrelas?

Lembrem-se, os Arcanjos, há primeiramente a Unidade.
Isso é um fato conhecido.

E há também a organização de uma estrutura temporária, transitória, que denominamos as Estrelas, os
Anciãos, o Conclave Arcangélico, o Conclave das Estrelas, o Conclave dos Anciãos, em, como dizer, uma

organização Vibratória que permiti retransmitir até vocês um mínimo de coerência, não é?
Mas é evidente que, quando há um Melquizedeque do Fogo que se dirige a um Melquizedeque do Ar, isso

pode reforçar o Fogo, não é?
E isso é lógico, isso é lógico, é perfeitamente normal.

Há, para equilibrar tudo isso, os Melquizedeques da Água e da Terra que, eles, são muito mais, não centrados,
isso nada quer dizer, mas que a Vibração (mesmo como em vocês, aliás, no nível dos Elementos) é muito mais

estabilizante.
Vocês sabem muito bem que o Fogo é impetuoso, que a Terra é o Elemento mais rígido, entre aspas.

Tudo isso se encontra na mesma arquitetura de organização (temporária, para este trabalho).
Enquanto vocês, até prove o contrário, vocês estavam sozinhos no seu canto ou vocês conhecem alguns seres

entre vocês (ou entre vocês, nas famílias) que vivem a mesma coisa.
Mas vocês ainda têm um elemento da personalidade que os impede de perceber o sentido do que vocês

vivem.
E isso explica a diferença.

Vocês estão em um meio onde tudo é resistência, onde tudo é atrito: é a própria característica da 3D.
E é nesta resistência que vocês devem elevar as Vibrações de vocês, elevar a Luz, acolher a Luz, tornar-se

esta Luz.
Mas vocês, ainda (mesmo se as Portas da Transparência se tornaram mais sensíveis para vocês), não se

tornaram Transparentes.
Mesmo quando vocês são, como diria BIDI, Absoluto com forma, resta uma forma e esta forma, ela é muito

mais rígida do que a nossa.
Portanto, ela está ainda mais submissa às leis de resistência, em vocês como nas relações e nas interações

entre vocês.
Porque há coisas que vocês sentem (as energias, as Vibrações), mas há também componentes da

personalidade como algumas doses, como eu explicava isso, de Fogo, de Terra ou de Água.
O Fogo e a Água vão, entre aspas, não aniquilar, mas equilibrar.

Mas imaginem uma relação entre alguém que é realmente mais Fogo e alguém que é muito Ar: isso vai nutrir o
Fogo.

Isso é normal.
Os Elementos são os mesmos, aqui, sobre esta Terra, até o mais elevado, ou seja, os HAYOT HA KODESH

(que circundam o Trono d’A FONTE).
É preciso bem compreender que há interações que escapam a vocês, que não estão ligadas às palavras que



vocês dizem, que não estão ligadas aos conflitos que vocês têm, mas que estão, de alguma forma, ligadas à
ação dos Elementos no interior de vocês.

E que não passam necessariamente por um aspecto totalmente consciente e isso vocês ali nada podem.
É isso que dá esta aparência.

***

Pergunta: os Arcanjos, as Estrelas, os Anciãos, por que vocês escolheram se expressar através de um
Canal de língua francesa quando o francês não é o idioma mais falado no mundo?

O francês é, o que vocês nomeiam, a língua dos pássaros, ou seja, a pronúncia das sílabas francesas tem uma
ação muito mais precisa no cérebro.

Nós já explicamos que o aspecto Vibral se exprime através do idioma francês.
E isso é extremamente importante.

Vocês talvez saibam que há pessoas que nos escutam em francês e que vivem as Vibrações muito melhor do
que quando elas escutam simplesmente uma tradução.

Isso é normal.
Isso é perfeitamente lógico.

As zonas cerebrais ativas, as zonas dos chakras, das Coroas, da própria Kundalini, são muito mais sensíveis
ao que chamamos de linguagem Vibral que é o “Gina Abdul” (ou seja, o sumério original), que é a linguagem

que se aproxima mais da língua dos pássaros.

***

Pergunta: como superar o medo arquetípico da morte?

Mas isso está inscrito em todo ser humano, uma vez que existem exercícios que lhes foram dados, justamente,
para superar este medo, porque ele está inscrito desde o nascimento (ndr: ver na série “Protocolos a Praticar”)

(6).
Esse é o paradoxo.

Vejam, por exemplo, os seres, os Irmãos e as Irmãs que fizeram experiências de morte iminente.
Eles saíram, como eu disse, do primeiro frasco, e eles foram dar no segundo frasco, eles não têm mais medo

de perder o primeiro frasco.
A única forma de resolver, de maneira definitiva, o medo da morte (que está inscrito nas estruturas deste corpo,

deste saco, como diria BIDI), é o Absoluto, não há outra.
Já que, até mesmo, vocês tiveram testemunhos: falamos de UM AMIGO agora, mas vocês têm o IRMÃO K
(ndr: suas intervenções de 12 e de 15 de setembro de 2011, de 05 de novembro de 2011, de 10 de abril de

2012) (7), vocês têm as Estrelas que lhes falaram.
É no momento em que este medo da morte se torna terrificante que se descobre o Si ou o Absoluto.

Portanto, isso faz parte das estruturas, isso faz parte do que vocês têm que enfrentar.
A cada morte, todos nós enfrentamos isso.

Mas da quantidade que nós temos consciência e que nós temos a vivência Real, ou do segundo frasco (e ainda
isso não basta para enfrentar a morte) ou do Absoluto (ou seja, do que há por trás do segundo frasco), o medo

da morte, ele está sempre aí.
Todas as preparações que foram realizadas, no nível Vibratório, para a Unidade, para o Si, visam apenas

amortecer, como isso havia sido dito por SRI, esse Choque da Humanidade (ndr: intervenção de SRI
AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (8).

Portanto, todo mundo tem isso.
Não há exceção.

A não ser aqueles que vivenciaram que eles existiam, como dizemos, fora do primeiro frasco e fora do
segundo frasco, ou seja, o que BIDI chama de Liberados Viventes, porque essa é a Verdade.

Mas todos os outros, vocês acham que vocês irão se livrar, apesar de tudo o que vocês fazem, do medo da
morte, assim?

É impossível, exceto quando ela está aí.
Há sempre uma apreensão.

Há sempre (apesar da Luz que vocês acolheram, apesar das experiências que vocês vivenciaram) este medo
da morte: ele está inscrito na própria estrutura do mental.

O mental faz de tudo para evitar se encontrar confrontado com a sua própria extinção.
Tudo o que vocês realizaram, tudo o que nós realizamos, com vocês, é uma preparação para esta

transmutação final.



Então, isso não é uma morte, mas vai dizer isso à personalidade e vai dizer isso ao mental.
Não vão acreditar em vocês.

Portanto, nada mais há senão o que vocês fizeram, com a Vibração, com os exercícios, com a Nova Aliança,
com a ativação das Coroas, com a Onda da Vida.

Há apenas o caso em que a Onda da Vida percorreu completamente o corpo e que o ser, não somente saiu
deste corpo (porque isso é fácil), mas se tornou realmente Absoluto.

Vocês acham que, para alguém que é Absoluto, a morte deste saco muda alguma coisa no que ele É?
Isso não é a mesma coisa quando vocês ainda estão instalados na personalidade, tendo acolhido a Luz, ou

seja, realizado o Si.
Ou ainda, talvez a Infinita Presença ou a Última presença, esta etapa final, pode se traduzir por uma capacidade

maior para viver, no momento em que isso chegar, um esquecimento deste corpo, desta pessoa que vocês
acreditam ser.

Mas até o último sopro, se vocês não tiverem vivenciado a Onda da Vida, na totalidade, vocês ali ficam
submissos.

Mas há diferentes modos de estar submisso: podemos estar submissos com uma intensidade desmedida e
com angústias terrificantes, ou estar ali submissos como algo comovente, mas não mais do que isso.

Portanto, isso é perfeitamente normal.
Não foi por nada que eu disse: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento”.

Mas a lagarta, ela vai continuar a chamar isso de morte, até o fim.
Quando vocês são borboleta, vocês sabem que a lagarta não é nada disso.

Mas não antes, qualquer que seja a Luz que vocês tiverem recebido, quaisquer que sejam as experiências que
vocês tiverem vivenciados.

É nesse sentido que as Núpcias Celestes, e tudo o que foi realizado desde trinta anos (desde as primeiras
efusões do Espírito Santo), tiveram apenas um único objetivo, porque se ali houver um medo tornando-se

demasiadamente importante, o que acontece?
Há uma retração da energia vital, da Luz Vibral, da alma e do Espírito, que os enreda e que mantém o

confinamento, mesmo se o confinamento da Terra não mais existir.
Portanto, é tudo isso que foi preparado, desde quase trinta anos agora.

E é por isso que eu digo a vocês, a cada vez: agradeçam à Luz por tudo estar bem, ainda por enquanto, para
vocês, no Ocidente.

Mas há países onde ali já não se diz isso, hein.
É uma preparação que vocês fizeram, todos vocês.

***

Pergunta: ao que correspondem os bloqueios no nível dos pulsos?

Simplesmente, os bloqueios dos tornozelos impediam-nos de partir, ou no Estado de Ser, ou de serem
confrontados, de maneira brutal, com a Onda da Vida.

Porque, vocês se lembram, quando a Onda da Vida sobe, ela encontra todos os medos que estão inscritos nos
dois primeiros chakras.

Isso é normal.
Mas assim que a Onda da Vida tiver chegado ao nível do Coração, ela se estende lateralmente.

Também, tudo isso foi explicado, eu creio, por UM AMIGO, com os diferentes circuitos que conectam com os
chakras de enraizamento da alma e do Espírito, com KI-RIS-TI, mas também com os braços (ndr: suas

intervenções de 17 de março e de 07 de maio de 2012) (9).
Aliás, há muitos, entre vocês, que constatam que, durante os Alinhamentos, durante as meditações e durante a
noite, acontecem coisas estranhas no braço esquerdo, como por vezes dores, como dormência, como se ele
já não respondesse mais: é a ativação do Canal Mariano que começa (já pelos processos de Comunhão, de

Fusão, de Dissolução) a trabalhar no nível das estruturas cerebrais, do outro lado, e que vão criar, às vezes, até
uma sensação de paralisia.

 Portanto, os pulsos, as ligações dos punhos, evitam, em alguns de vocês, serem confrontados muito cedo
com isso ou de maneira pouco casual.

Isso faz parte dos processos que vocês denominaram a mobilização da estase, os três dias de trevas, etc., no
nível individual (como agora na primeira pergunta, é a mesma coisa).

Mas, aí, isso não se refere o acesso ao Estado de Ser, à saída do primeiro e do segundo frasco, isso se refere
simplesmente à integridade deste corpo físico para o que for necessário, para cada um de vocês, em relação

ao seu modo de Ascensão.

***



Pergunta: eu sinto o Canal Mariano e a Coroa da cabeça, mas não as Portas do peito.

É o mesmo processo.
Há quem sinta a Kundalini, outros que jamais a sentiram.

Há quem esteja começando a viver a Onda da Vida, sem jamais ter percebido a Coroa Radiante do Coração.
Aí também, isso dá (e eu não posso lhes dar agora) orientações sobre o seu mecanismo ascensional.

Nós já falamos: há muitas maneiras de ascensionar.
Com este corpo físico, de forma temporária, sem este corpo físico.

E há ainda outros modos, mas não é ainda o momento de falar disso.
Mas isso explica porque alguns vivem o Canal Mariano não tendo vivenciado, por exemplo,

a Merkabah interdimensional no nível da Tri-Unidade do Coração.
Outros vivem a Kundalini, sem ter vivenciado a Onda da Vida.

Alguns vivem a Coroa Radiante da cabeça e outros ainda nada vivem.
Isso é perfeitamente lógico.

Isso depende unicamente, como dizer, do seu caminho de Ascensão.
Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: este caminho de ascensão já está definido para cada um de nós?

Ele não está definido, mas ele está traçado, podemos dizer.
Evidentemente.

Já que, como eu disse, desde o ano passado, no nível individual, tudo estava Consumado.
Faltava o último elemento (que apareceu no mês de fevereiro) que era a Onda da Vida, a Liberação da Terra e

a Liberação de vocês.

***

Pergunta: poderia definir o que é a Infinita Presença e o que é a Última Presença?

Seria uma perda de tempo explicar de novo o que foi explicado porque, aí, isso foi amplamente explicado, que
isso seja de maneira poética, por URIEL, que isso seja por HILDEGARDA de BINGEN, que isso seja pelo

IRMÃO K, por UM AMIGO, tudo isso foi explicado.
Mas, ainda uma vez, a explicação não é a vivência.

Não é porque você vai ter a explicação que isso vai confortá-lo.
Agora, se for para situá-lo, cabe a você ver o que você vive como Vibração e como Consciência.

Portanto, para a Infinita Presença, para a Última Presença, eu o remeto, prioritariamente, a todos os conceitos
de Reversão e de Basculamento que foram expressos, de diferentes modos, por UM AMIGO, etc., mas isso já

foi dito.
É esse famoso momento em que o Si, e o que é chamado de Samadhi (os Samadhi mais profundos),

desaparecem repentinamente.
Não existe um limiar.

É o momento em que podemos perceber, com a consciência, que a própria consciência desaparece.
É a experiência que foi descrita durante a primeira pergunta.

Mas esse processo é também o que foi nomeado, pela FONTE, o Juramento e a Promessa, a recordação do
que vocês São, na Eternidade, além deste corpo, além deste mundo, além de todas as suas vidas passadas,

aqui.
Este é o momento disso.

E a distância que pode existir entre a consciência que vocês têm no momento em que isso chegar e a sua
consciência habitual, eu diria (as experiências que vocês realizaram) e o estabelecimento no Si, ou então no

Liberado Vivente, vai colorir a sua experiência de múltiplas formas.
Para aquele que é Liberado Vivente isso (como vocês dizem) é feito com facilidade: isso é uma formalidade.

Para aquele que está apegado ao seu Si, isso vai ser um pouco mais difícil.
Mas para aquele que nada conhece (para a maioria dos seres, exceto aqueles que foram obrigados a aguardar

até o final, sem isso, eles teriam partido há muito tempo), a Luz Vibral, em sua totalidade (o retorno à
Eternidade), é um drama porque isso é a perda da personalidade, é a perda do primeiro frasco e do segundo

frasco.



Imaginem um peixe que conhece o seu aquário, retiramos o aquário.
Ele não sabe o que é o segundo aquário.
Ele nada vivenciou do segundo aquário.

O que ele vai se tornar?
É claro que ele será Liberado, mas as circunstâncias (como isso foi dito) da Liberação não são as mesmas.

Conforme a intensidade das emoções, do mental, dos medos que podem se apresentar, ele arriscaria ter um
novo encerramento em meio a um sistema fechado.
Aí, isso não é mais possível, vocês sabem disso.

Mas foi preciso que houvesse Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz e, agora, os Libertadores (porque eles
próprios estão Liberados) para, de algum modo (e isso é uma imagem), contrabalançar, eu diria, esse famoso

Choque da Humanidade.
Aquele que está no segundo frasco, ele sofre quando ele acaba no primeiro frasco: é o nascimento e a queda

na encarnação.
E aquele que está no primeiro frasco, quando ele sai para o segundo frasco, ele sofre também porque não há

continuidade da consciência.
Era preciso restaurar esta continuidade da consciência, para o Sistema Solar, para o planeta, para o ‘sistema de

controle do mental humano’, para que não ficasse demasiadamente estreito.
Era preciso liberar a Terra e era preciso que houvesse, sobre a Terra, alguns seres Liberados.
A Liberação não é fugir deste mundo, não é fugir da vida, é ser capaz de suportar o Choque.

E que houvesse seres o suficiente capazes de ter vivenciado a totalidade da Onda da Vida para abrandar
aquele que vai se encontrar, de um dia para o outro, no seu corpo, na sua pequena pessoa, que não crê em

nada mais, que nunca vivenciou qualquer outra coisa, que está em uma sociedade onde ele consome (metrô,
trabalho, dormir) e, de repente, ele vai se encontrar confrontado com a Eternidade.

Mas, para essas pessoas, coloquem-se no lugar delas (exceto aqueles que aguardam este momento final, mas
a grande maioria, não): eles não suspeitam por um segundo porque eles estão também confinados, eles

próprios, no medo.
Não unicamente no Sistema Solar, mas eles estão confinados porque este mundo é um mundo de medo.

Eles não têm qualquer conexão com a Verdade.
Eles não têm experiência alguma, nem astral, nem do Estado de Ser e, menos ainda, do Absoluto.

Como vocês querem que essas pessoas, de um dia para o outro, superem isso, se ali não houvesse seres que
tivessem pacientemente Ancorado e Semeado a Luz, se a Terra não fosse Liberada paulatinamente.

Isso seria impossível.
Vá e diga ao peixe que está no primeiro aquário que, quando o seu aquário desaparecer e o segundo aquário

desaparecer, ele vai se tornar infinito, ele vai ser todos os peixes possíveis, todos os mundos possíveis e
todos os golfinhos possíveis que lhe demos como alimento.

Isso é inconcebível.
Isso é inimaginável.

É isso que é preciso aceitar.
Os Elementos da Terra (como SNOW lhes disse, há alguns meses), os Cavaleiros, foram soltos: vocês os

veem todos os dias, sobre a Terra.
Não vocês, na França, aí onde vocês estão, mas por toda parte em outros lugares.

Informem-se.
Vejam a quantidade de terras que estão sob as águas.

Vejam os buracos na terra.
Vejam os vulcões.

Vejam as tempestades.
Tudo isso eu disse há anos.

Mas uma coisa é saber disso, outra coisa vivê-lo.
E aqueles que foram Liberados (desde fevereiro ou nesse momento) são aqueles que vão permitir, justamente,

aos outros se apoiarem nesta Consciência.
Isso é extremamente importante.

Imaginem alguém que não crê em nada, que nada vivenciou, e que um Ser de Luz chega a lhe dizer: “bem-
vindo a você, deixe tudo isso”.

Vocês acham que isso vai ficar bem?
E isso faz sentido.

Alguém cuja consciência tem medo, alguém cuja consciência é dependente deste corpo, que não crê na Luz (e
mesmo se ele ali acredita, se ele não a vivenciou), alguém que está inserido nos projetos para o futuro, de um
mundo melhor, de uma Idade de Ouro, de algo que vai ser magnífico, aqui, neste plano, isso vai torná-lo muito

engraçado, não é?
Qual foi a melhor maneira de preparar isso?

Foi o que vocês conduziram, e o que nós conduzimos, com vocês.



Não se esqueçam de que vocês estavam confinados, vocês estavam na prisão.
Mas aquele que conhece apenas a prisão não pode imaginar que haja outra coisa.

É como o pássaro que jamais esteve fora da gaiola: vocês podem abrir a porta para ele, ele não irá sair, exceto
os mais intrépidos.

***

Pergunta: as ondas de forma podem ser liberadoras e ser também confinantes?

É com ondas de forma que vocês foram confinados.
Eu falei das Linhas de Predação.

Eu fiz a relação entre as ondas de forma e os sistemas de predação.
Eu fiz a relação entre as ondas de forma que guiam a Luz e que rompem essas Linhas de Predação.

Não são as mesmas formas.
A arquitetura dos mundos, mesmo nas Dimensões as mais elevadas (exceto o Absoluto) é ligada às formas, ou

seja, a tomadas de forma que são as formas, das mais simples às mais complexas.
 Algumas formas são confinantes, outras formas são liberadoras, em escalas de tempo que nada têm a ver

com a vida humana.
O hexágono é uma forma liberadora.

O círculo é uma forma confinante.
O cubo é uma forma liberadora.

***

Pergunta: eu não tinha mais desejo e ultimamente eles estão reaparecendo. Por quê?

Lembre-se de que a Onda da Vida, quando ela encontra os dois primeiros chakras, vai despertar todos os
demônios que foram colocados sob o carpete, sob o tapete e que não eram vistos.

Mas, aí, eles não são somente vistos, eles estão ativos.
Cada um se revê, quando a Onda da Vida chega ao nível dos dois primeiros chakras, em tudo o que está

inscrito, nele, em relação à morte, em relação à sexualidade.
Tudo isso está inscrito nesses dois primeiros chakras: os reflexos de sobrevivência.

E, dependendo da história pessoal, vocês irão encontrar o que está nesse nível.
É por isso que, para alguns seres que vivenciaram esse despertar, era mais importante que os Duplos

(Monadários, Crísticos, MARIA) estivessem aí, justamente, quando vocês atravessaram esses obstáculos: para
que isso não estivesse mais ativo.

Lembrem-se de que a predação (através do ‘sistema de controle do mental humano’, das Linhas de Predação)
está inscrita também nos dois primeiros chakras.

Seja qual for a expressão, isso ultrapassa amplamente a sobrevivência, a sexualidade: tudo o que está ligado
aos medos.

A predação, é claro, resulta do medo.
O que quer dizer assim que, quando a Onda da Vida vem despertar os dois primeiros chakras, há uma espécie

de inversão.
 Assim como houve uma inversão da alma, no nível do Triângulo Luciferiano, assim como houve uma inversão
da alma no nível da Porta Visão, do mesmo modo, no nível desses dois primeiros chakras, há uma inversão do

fluxo, e esta inversão do fluxo vai, efetivamente, fazer manifestar tanto estados de êxtase extremamente
potentes, como tudo o que não foi, na totalidade, purificado e que vai voltar a subir.

E é nesse nível que pode ali haver alguns perigos.
É por isso que nesse nível, para esses seres que vivenciaram esta subida da Onda da Vida, até aí, o Canal
Mariano apareceu bem depressa para permitir estabilizar, de algum modo (ou com um Duplo Monadário, ou

com MARIA, ou com KI-RIS-TI), para transcender totalmente o que estava nesse nível aí.
Porque, nos mundos Unificados (de carbono, mesmo), mesmo quando não há atividade dita sexual nem de

procriação, há mesmo assim um êxtase.
Mas o êxtase, ele está ligado ao Coração, ele não está ligado à manifestação de algum poder ou de alguma

ascendência sobre alguém.
Em vocês, a conexão entre a Onda da Vida e os seus chakras inferiores estava cortada.

E quando isso é desbloqueado, isso pode ser extremamente violento, extremamente potente.

***



Pergunta: se o círculo é uma forma geométrica confinante, o que é então do que chamamos de Círculos de
Fogo que vão participar da nossa Liberação?

Mas isso não é um círculo.
São hexágonos, em círculo, que geram uma energia de Fogo.

Os hexágonos são dispostos em círculo.
Eles estão em círculo, e em quincunce [grupo de cinco, formando quatro um quadrado e ficando um no centro],

e eles estão em seis camadas porque é a forma geométrica a mais apropriada para a Liberação do
confinamento ligado ao círculo, simplesmente.

Mas o círculo é uma forma redonda.
Quando eu falo de círculo, ele teria que ser um círculo uniforme de pedras.

Há outras estruturas confinantes.
Lembrem-se: nós dissemos que os Círculos de Fogo são hexágonos de pedras.

Vocês apenas veem a parte visível.
De acordo?

Esses Círculos de Fogo estão ligados diretamente à Intraterra, mas eles não estão ligados por círculos.
Disso, nós jamais falamos.

Eles estão ligados por cubos.
É por isso que o Autres Dimensions (logotipo) tem um cubo com o círculo dentro.

E a inversão vinha do círculo com o cubo no interior.
Tudo isso são movimentos geométricos e ondas de forma, como vocês dizem.

As ondas de forma atuam em espaços de tempo que são incomensuravelmente mais longos do que a vida
humana, como vocês a conhecem.

Isso atua em milhares de anos.
A Terra, ela própria, ressoa com essas ondas de forma, com gradientes elétricos.

Vocês têm isso nas pirâmides.

***

Pergunta: o que explica as diferenças entre os caminhos ascensionais?

Elas são múltiplas.
Isso nada tem a ver com as vidas passadas.

Estritamente nada a ver.
Isso apenas tem a ver com a estrutura da personalidade que vocês têm, hoje, e principalmente isso tem a ver

com as suas linhagens estelares e com a sua origem estelar.

***

Pergunta: como superar os medos quando a Onda da Vida permanece no segundo chakra?

Esqueça-se.
Abandone o Si.

Desapareça.
Não há alternativa.

Se a Onda da Vida ficar bloqueada nos dois primeiros chakras, significa que você se mantém na sua pequena
pessoa, portanto, naquele momento, não há qualquer meio de sair da personalidade e do Si, senão morrer para

si mesma.
Enquanto você não passar a Porta Estreita, você não pode ser Liberada.

Enquanto você se mantiver na sua pessoa, enquanto você acreditar ser uma pessoa que vive esta vida, que
está casada com tal pessoa, que tem tal trabalho, que mora em tal lugar, você não pode ser Liberada.

Não é questão de exercitar alguma coisa.
Você pode fazer milhares de exercícios.

Isso nada irá mudar.
E tudo isso, eu creio que BIDI lhes gritou de milhares de formas.



Agora, se vocês não chegarem a apreender o sentido do que foi dito, isso prova que vocês estão incapazes,
por enquanto, de abandonar o Si.

Vocês têm medo da morte.
Aliás, todos os sonhos de projeção de uma Idade de Ouro, nesta Dimensão, estão ligados, exclusivamente, ao

medo da morte.
Lembrem-se: BIDI lhes disse que a personalidade se crê imortal.

E enquanto você aderir à sua pequena pessoa, você não está Livre.
Vocês nada levam.

A borboleta não pode levar a lagarta.
Lembrem-se disso.

Enquanto vocês acreditarem que a lagarta vai permanecer lagarta, em alguma parte, tornando-se borboleta,
vocês se enganam.

É preciso aceitar olhar as coisas de frente (não o medo porque, se houver medo, você vai ali se identificar),
mas, de algum modo, realmente colocar-se esta questão: “quem vocês são?”.

Quando BIDI disse a vocês: lembrem-se de quem vocês eram antes.
O que você era antes, você não o conhece.

Enquanto você permanecer no conhecido, como ele diz, você vai sentir medo.
Isso é inevitável.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

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

1 – UM AMIGO (15.05.2010, 19.11.2011, 02.07.2012 e 18.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-15-de-maio-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autres.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html

*

4 – OMRAAM (Aïvanhov) (30.11.2006)
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-12-30-de-novembro-de-2006.html 
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-22-30-de-novembro-de-2006.html

*

5 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html

*

6 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de setembro de 2012

http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-22-30-de-novembro-de-2006.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-12-30-de-novembro-de-2006.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-15-de-maio-de-2010.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
*

7 – IRMÃO K (12.09.2011, 15.09.2011, 05.11.2011 e 10.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-12-de-setembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-15-de-setembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-5-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-10-de-abril-de-2012-autres.html

*

8 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

9 – UM AMIGO (17.03.2012 e 07.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1604

18 de setembro de 2012
(Publicado em 19 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-12-de-setembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-15-de-setembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-5-de-novembro-de-2011.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1604
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-10-de-abril-de-2012-autres.html


E bem, caros amigos, eu estou de novo com vocês.
Desta vez, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, mas antes de lhes passar a palavra, eu vou lhes

transmitir um pouquinho de determinados elementos.
Eu intervenho então, hoje, enquanto Comandante da Ordem de Melquizedeque, a fim de lhes dar uma série de

elementos.
Então, o que eu poderei dizer refere-se não à lagarta, não à borboleta (porque muitas coisas lhes foram dadas

sobre isso), mas sim, de preferência, ao período que separa a lagarta da borboleta.
Porque, dentro de poucos dias, vocês irão começar (mas nós já sabemos que muitos de vocês começaram) a
perceber, sem ter as explicações, uma série de manifestações, no nível do corpo e da consciência de vocês.

Portanto, eu vou lhes falar (como isso se chama...) da crisálida, do casulo ou, se vocês preferirem, deste
estado intermediário que corresponde, se vocês preferirem, à metamorfose, à transubstanciação do que vocês
são, aqui sobre esta Terra, e do que vocês São, na Verdade, muito além e muito diferente do que lhes parece

sobre esta Terra.

***

Então, é claro, a preparação, vocês a vivenciaram de diferentes modos.
Agora, vocês irão começar a perceber, de maneira cada vez mais clara para vocês, que ocorre uma série de
processos, neste Templo ou neste saco (chamem-no como vocês quiserem), mas este saco, ele é levado a

viver algo profundamente novo.
Mas, ainda uma vez, algumas coisas que eu vou lhes dizer, muitos de vocês começaram a perceber esses

efeitos.
Então, como vocês sabem, durante anos, nós lhes dissemos que a consciência era Vibração.

Isso era perfeitamente verdadeiro.
E, depois, vocês tiveram BIDI que lhes disse que, além da consciência, havia outra coisa.

Então as palavras (Último, Absoluto, Parabrahman), ali haveria uma infinidade delas, apenas podem tentar
aproximar e dar uma ideia do que isso é, realmente, porque vocês apenas podem vivê-lo.

Mas, entre o momento em que vocês vivem o Si, a Unidade, a Presença, e o momento em que vocês São
Absoluto (alguns já o vivenciaram), e como nós lhes dissemos, há a Liberação da Terra, há eventos coletivos

que envolvem a Terra, que envolvem o Céu, que envolvem o sistema solar e o cosmos inteiro.
A partir da intervenção de MIGUEL (que é muito formal), vocês irão constatar novos impulsos, em vocês, e isso

corresponde perfeitamente ao que eu vou lhes falar, que é a instalação temporária, eu diria, de um estado de
crisálida ou de casulo, ou seja, o momento em que a lagarta cessa de fazer tudo o que ela estava prestes a

fazer e vai tecer o seu casulo, no qual a metamorfose irá ocorrer.
É exatamente a imagem que eu posso empregar, porque ela corresponde realmente ao que vai se manifestar,

mesmo em meio à consciência ordinária, a vocês.
E fiquem prevenidos, e não fiquem, como dizer, um tanto espantados pelo que vai se viver.

***

Naturalmente, a primeira coisa que vocês constataram é que os mecanismos Vibratórios, quaisquer que sejam
(que eles sejam as Coroas, que eles sejam o Supramental, o Manto Azul, o Canal Mariano, a Onda da Vida),

O.M. AIVANHOV - 19 de setembro de 2012 - Autres Dimensions
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levam, de qualquer modo, a fazê-los viver estados onde, às vezes, isso lhes parece desaparecer, ou seja,
quando não há ainda um novo estado, se eu puder me exprimir assim.

O antigo estado ainda está aí, mas há momentos, e que pode assumir diferentes aspectos para vocês (ou isso
passa pelos pés, ou isso passa pela cabeça, ou isso passa por uma Comunhão no nível do Canal Mariano),
mas o resultado é frequentemente o mesmo: ou seja, isso não é propriamente falando um Samadhi, não é

propriamente falando um Êxtase, mas é como uma espécie de desaparecimento, uma Dissolução, onde vocês
não estão ainda no Estado de Ser, não estão ainda no Absoluto sem forma, mas onde tudo o que está ligado à

consciência desaparece.
E, no entanto, para aqueles que vivem isso, vocês sabem pertinentemente que isso nada tem a ver como o

sono porque, quando vocês retornam, se pudermos expressar as coisas dessa maneira, vocês bem sentem,
no interior de vocês, neste corpo, na sua consciência, que há coisas que se transformaram.

Essas espécies de ir e vir que ocorrem, de maneira constante, nos seus Alinhamentos, nas suas meditações e
também no que vão lhes propor MIGUEL e MARIA, vão lhes permitir amplificar, de maneira considerável, esse

processo.
Vocês também constataram, para vários de vocês, que o cérebro cada vez mais funciona pior do que ele

funcionava antes.
Ou há momentos em que parece que vocês observam o seu próprio mental que pedala sem limite.

Mas vocês tomam consciência de que vocês não são o que se pensa e isso, de maneira cada vez mais
evidente.

***

Paralelamente a isso, alguns de vocês têm a sensação, por vezes cada vez mais nítida, de observar um pouco
este mundo como se ali houvesse, não um desinteresse, é claro, não como uma negação deste mundo no qual

vocês estão, mas, de preferência, como uma distância real, observando os seres, observando as situações,
observando até mesmo o que vocês dizem.
Há um sentimento, eu diria, de irrealidade.

Então, isso pode se expressar, depois, quando vocês retornam à personalidade, por um sentimento de
impaciência, um sentimento de esperança, às vezes de dúvida, às vezes, pelo que eu chamava, à época, de

ioiotagem da cabeça, de desnorteação.
Mas tudo isso participa do mesmo processo, ou seja, da crisálida que vai permitir, se vocês quiserem,

renascer, viver a Ressurreição, quando chegar a hora.

***

Portanto, é realmente uma preparação extremamente intensa, isso está muito além das experiências que vocês
puderam viver, isso está muito além das Comunhões, isso está muito além do Êxtase da Onda da Vida, da

Coroa do Coração ou da cabeça.
É algo inédito e o corpo, ele vai reagir.
Então este corpo, ele vai reagir como?

O que acontece quando a lagarta se imobiliza e se volta para ela?
Pouco a pouco, há como uma espécie de Dissolução da lagarta.

Se isso ainda não ocorreu para vocês, vocês irão perceber os locais do seu corpo que estão, habitualmente,
situados na periferia (ou seja, os membros, na parte de cima e embaixo), que vão começar, como dizer, como

a desaparecer, como se eles não existissem mais, como se vocês não o sentissem mais, como se eles
ficassem dormentes e, para outros que ainda têm resistências, isso pode acarretar mecanismos dolorosos  em

diferentes locais e que ocorrem, sobretudo, eu repito isso, nos momentos de Alinhamento.

***

Mas vocês irão se aperceber, depois desta data que lhes deu MIGUEL (ndr: 22 de setembro de 2012), depois
dessa reunião que se refere a todos vocês no planeta, de que vocês irão viver estados que eu qualificaria, no

momento, de curioso.
Ou seja, vocês irão realmente perceber que há esta distância, entre a atividade do mental, a atividade das

ideias, a atividade dos pensamentos, a atividade deste corpo e o que vocês São.
Vocês irão se considerar (a palavra não é muito forte) como estranhos a vocês mesmos.

Não será preciso se preocupar, hein, não é uma dissociação no sentido psiquiátrico.
Não é tampouco uma doença, mesmo se, efetivamente, e, alguns casos, o corpo possa apresentar anomalias

por vezes importantes, ligadas, justamente, ao que pode acontecer no cérebro, primeiramente.
Vocês sabem (para alguns de vocês, mesmo para muitos) que há, às vezes, manifestações extremamente

potentes da Luz Vibral, no nível dos setores da Coroa Radiante da cabeça, em ressonância e em relação com



um dos elementos sobre o qual há um trabalho que se faz.
Porque isso é um trabalho, mas não são vocês que decidem fazê-lo.

Então, vocês irão sentir, talvez, um dia, dores muito fortes, pressões muito fortes no Triângulo da Água, no
outro dia, no Triângulo da Terra.

Tudo isso, eu creio que as Estrelas já explicaram para vocês o que isso significava em relação aos elementos,
parece-me, principalmente SNOW, não é?

Tudo isso vai se amplificar.

***

Vocês irão constatar, paralelamente à manifestação sobre o eixo central (por vezes muito mais vibrante ou
muito mais presente), que partes do corpo de vocês se tornam ou hiperalgésicas, ou desaparecem.

Elas desaparecem realmente.
É isso efetivamente que está prestes a acontecer porque, quaisquer que sejam as expressões que eu pude

empregar a vários anos, o planeta grelha, o que é que isso significa?
É a Luz Vibral que desceu, desde a Liberação do Sol, em quantidade cada vez mais importante, que vai se

tornar cada vez mais sensível, cada vez mais penetrante, eu diria.
Mas a Luz Vibral, ela dissolve a Sombra, ela dissolve as resistências.

Aí, não é mais um trabalho da sua consciência, não é mais um trabalho dos exercícios que vocês fazem, nem
mesmo dos Alinhamentos.

 Isso vai incidir em vocês, assim, cada vez mais frequentemente.
Então, eu sei que nós tínhamos chamado isso (há alguns meses e no ano passado) de Apelo da Luz, mas aí,

isso não é mais o Apelo da Luz, hein, é a Luz que vai dar um encontrão.
E ela vai golpear cada vez mais forte, mas ela vai golpear o quê?

Ela vai golpear a Sombra, ou seja, tudo o que for resistência e que foi construído segundo um princípio de
ação / reação e que se refere, é claro, a este corpo, além das Portas, além dos Novos Corpos, além das

Estrelas, além dos Triângulos elementares.
Eu os lembro de que a Onda da Vida, ou a Coroa Radiante, provoca um deslocamento lateral, uma

amplificação do processo Vibratório que, paradoxalmente, vai, no nível periférico, não mais dar Vibrações, mas
espécies de nevralgia.

Ou, diretamente, vocês terão a impressão de que há uma parte do corpo que não está mais aí.
Mas não será preciso se preocupar, isso é perfeitamente normal.

Então, é claro, se vocês estiverem em circunstâncias em que vocês têm necessidade de se servir das pernas
e dos braços, isso não vai, em princípio, impedi-los de fazer o que vocês estiverem prestes a fazer com suas

pernas e pés.
Na maioria das vezes, isso vai começar por um membro superior e, sobretudo, aí onde há o Canal Mariano (que

está na parte superior à esquerda, eu os lembro disso, e que se apoia sobre o ombro).
O Manto Azul da Graça, Vibratoriamente, também, ele se apoia sobre os ombros.

E então vocês irão observar, ou pela manhã ao despertar, ou quando vocês meditarem (e, efetivamente, em
determinados momentos), este aparecimento de nevralgia em segmentos, nas extremidades, dos membros

superiores.
Isso não é absolutamente preocupante.

Isso corresponde realmente à crisálida que está em via de se constituir e que dá, no nível da consciência, às
vezes, a impressão esquisita, eu posso dizer, de lhes perguntar o que vocês estão fazendo aí, não como uma
rejeição do mundo, mas para observar este mundo como um filme que se desenrola, no qual vocês não irão
mais participar porque há, justamente, esta espécie de afastamento da Dimensão dissociada na qual vocês

estão.

***

A Luz é uma Transparência.
A Luz Vibral (a melhor imagem que eu posso tomar, além da lagarta e da borboleta), vocês imaginem: é como

se vocês estivessem em um filme e que, de repente, houvesse uma borracha, da Luz, que viesse apagar
algumas zonas.

Isso pode se refletir, no nível dos seus olhos, aliás, pela percepção fugaz (que vai se tornar cada vez mais
tangível) de coisas passando diante do seu campo de visão.

Então, isso podem ser rostos, isso podem ser Presenças (de repente vocês percebem um ser que está aí, e
vocês querem olhá-lo, e depois ele não está mais aí).

Então, isso é ou os amigos Vegalianos, ou seres relacionados com as suas Linhagens Estelares, com a sua
linhagem Estelar, que vêm dizer-lhes ‘olá’.

Bem, é claro, isso pode assustar, nas primeiras vezes, para aqueles que não têm o hábito disso, mas assim



que o medo voltar, isso desaparece.
Portanto, isso será, em um primeiro momento, extremamente fugaz.

Vocês se perguntam, até mesmo, se vocês não sonharam.
E depois vocês irão constatar também (sobre isso, MIGUEL lhes falou) que os sinais do Céu vão se tornar

extremamente numerosos.
Esses sinais do Céu são tanto meteoritos, objetos que passam no Céu, como, é claro, Embarcações,

Embarcações de todos os tipos.
Vocês irão ver cada vez mais.

Cada vez mais vocês irão ver fenômenos luminosos, não mais somente como Partículas Adamantinas, mas,
realmente, formas que vão se estruturar.

Vocês podem ainda esperar para ver formas extremamente brilhantes, no Céu, que representam a
interpenetração da sua Dimensão dissociada (devido à ruptura das camadas isolantes) com as nossas

Dimensões.
Ou seja, o que era, de algum modo, invisível e não perceptível, vai aparecer para vocês.

***

Então isso pode, em um primeiro momento, desencadear reflexos em vocês, é claro, porque tudo o que é
desconhecido e que chega assim, pode desencadear uma sensação estranha.

Mas, eu os tranquilizo, vocês ali irão se habituar bem depressa.
Rapidamente, vocês irão achar isso extremamente natural.

Vocês irão se perguntar, até mesmo (depois de um tempo que é variável para cada um), como vocês não
podiam ver isso.

Esta visão não é uma visão etérea, sequer é a visão do Coração: isso irá aparecer diretamente aos seus olhos
de carne porque os espectros de frequência nos quais vocês estavam confinados tornaram-se permeáveis.

Então, vocês terão até a impressão, às vezes, quando vocês constatarem que há Presenças (no Céu ou no seu
quarto, ou em outros lugares), que há como uma névoa de Luz, como se ali houvesse realmente uma névoa na

qual os objetos que estavam nessa névoa, ou por vezes vocês mesmos, irão desaparecer.
Mas vocês não desaparecem: simplesmente, vocês mudam de faixa de frequência e isso vai se tronar

realmente cada vez mais tangível.

***

Ao mesmo tempo, para aqueles que vivem a Onda da Vida, vocês irão viver mecanismos que são a nenhum
outro comparável, mesmo para aqueles que vivenciaram os Êxtases da Onda da Vida, durante os primeiros

momentos da Liberação da Terra.
A Onda da Vida vai se tornar extremamente penetrante.

Vocês irão se aperceber disso, de maneira cada vez mais precisa, principalmente quando deitados.  
E, aliás (isso é, por sinal, prático porque se isso lhes chegasse em pé, iria causar problemas), é nesta posição
deitada que vocês irão constatar que os mecanismos de desaparecimento de algumas partes do corpo tornar-

se-ão cada vez mais importantes.
Estando conscientes, vocês não irão saber mais onde está o seu braço, vocês não irão saber mais onde vocês

estão, vocês não irão saber mais em qual ambiente vocês estão.
Vocês estão no seu quarto, vocês estão deitados tranquilamente na natureza e, de repente, isso desaparece.

Então, tudo isso vai acontecer no ritmo de vocês.
Levem em conta (é a imagem que eu dou) que são as novas frequências que deixam ver coisas que vocês não
viam antes, que deixam ver coisas que, às vezes, podem tornar isso parecido com uma doença, mas isso nada

tem a ver.
Porque vocês verão, realmente, a Luz e vocês verão o seu braço, a sua perna, o seu quarto, a sua cama, o seu

companheiro, que desaparece na Luz.
Esses mecanismos podem durar um bilionésimo de segundo e durar, em última análise, cada vez mais tempo.

***

Portanto, tudo isso é extremamente importante.
Haverá, aliás, naqueles momentos, coisas a fazer, mas eu deixarei, é claro, MARIA se expressar sobre isso, já
que eu creio que Ela deve falar no momento em que MIGUEL lhes pediu uma Comunhão intensa às 22 horas

do mesmo dia.
Mas MARIA, ela irá falar às 17 horas, justamente sobre isso (ndr: ver a nota no final do texto).



Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que passado o primeiro momento de surpresa, vocês estarão
agradavelmente felizes: ou seja, que ver isso e viver isso, passado o momento de surpresa, dar-lhes-á uma

espécie de Alegria indizível no Coração porque vocês encontram o que vocês São, na Verdade.
Então, é claro, haverá muitos Irmãos e Irmãs que não irão viver isso e que não poderão compreender, até o

momento que será um conceito de limiar onde aí, para eles, isso será o planeta grelha, não é?
Mas tudo isso vai se desenrolar, passados os primeiros momentos de surpresa, em uma doçura muito grande

e esta doçura, ela está ligada, justamente, a todos os trabalhos que nós fizemos juntos, desde todos esses
anos, que permitem adoçar esse planeta grelha, em todo caso para um número de Irmãos e de Irmãs que é,

cada dia, maior.

***

Então, está aí o que vai acontecer.
Eu tentei descrever, tanto quanto eu pude, com palavras, muito exatamente o que alguns de vocês começam a

viver, mas isso vai (ao seu ritmo, para cada um) se tornar cada vez mais penetrante.
Lembrem-se: mesmo se houver uma dor no corpo (porque há uma resistência, por exemplo, do lado do Canal

Mariano, com dores nos membros), vocês irão constatar, com surpresa, que a dor está aí, mas que, para
vocês, isso não é uma dor.

É difícil explicar com palavras, mas vocês irão vivê-lo.
Portanto, tudo isso vai estimulá-los (e principalmente no que lhes dirá MARIA) a perceber, naquele momento,
que os mecanismos de Dissolução serão ajudados, ao mesmo tempo por uma das Estrelas, por um Ancião,

talvez, por um Arcanjo ou por Seres das suas próprias Linhagens Estelares.
Tudo isso é perfeitamente normal e, aliás, a palavra “normal”, uma vez passada a surpresa, como eu disse, isso

irá lhes parecer como totalmente evidente.
Mas ali haverá também momentos, é claro, em que vocês terão uma espécie, talvez, de apreensão porque,

paralelamente a esses estados maravilhosos do casulo, da crisálida que vai se instalar, vocês verão que, sobre
o mundo, isso não é tão cor-de-rosa, não é?

Porque, naturalmente, quando a Luz se tornar cada vez mais intensa, e quanto mais vocês se aproximarem da
visibilidade do que há no Céu, quanto mais vocês se aproximarem do alinhamento com Alcyone, mais isso vai

se tornar convincente e evidente.
Para vocês, mas para os outros também.

Os Irmãos e as Irmãs que não estiverem prontos para viver isso, isso vai ser realmente algo que pode ser
terrível.

Ainda mais que as circunstâncias terminais deste mundo, é claro, como eu disse há muito tempo, são
circunstâncias em que o vulcanismo tornar-se-á algo de terrível, onde os meteoritos tornar-se-ão cada vez mais
importantes, onde os movimentos da Terra tornar-se-ão extremos e onde também os movimentos do ar tornar-

se-ão consideráveis.
 São os quatro Cavaleiros do Apocalipse que vão se tornar cada vez mais visíveis, de tal maneira que a um

dado momento, mesmo querendo colocar a cabeça no buraco, como uma avestruz, vocês não poderão deixar
de ver o que está aí.

Mas, lembrem-se, tudo isso é a área de trabalho e vocês irão tomar cada vez mais consciência disso,
gradualmente e à medida que a Luz começar esta transmutação, esta metamorfose.

Isso irá lhes parecer cada vez mais evidente.
Estão aí as poucas palavras que eu tinha para dizer em relação a isso.

Se vocês tiverem perguntas mais específicas com relação ao que eu acabo de exprimir, então, agora, eu os
escuto.

***

Pergunta: como viver a crisálida já que alguns irão vivê-la e outros não?

Eles são obrigados a vivê-la, a um dado momento.
Todo mundo vai vivê-la, já que vocês estão Liberados.

Simplesmente, através do que eu disse, eu falo principalmente aos Ancoradores de Luz, aos Semeadores de
Luz e àqueles que estão Liberados, como ele disse (ndr: BIDI), os Liberados Viventes.

Não há condição.
Isso é sem condição e isso é irremediável.

***



Pergunta: nós iremos para mais agrupamentos ou não necessariamente?

Há pessoas que se encontram.
Aliás, foi pedido para vocês se encontrarem, se possível pelo menos em dois ou três, no dia 22, mais do que

estar sozinho.
Vocês sabem, as primeiras coisas novas assim, quando vocês estão sozinhos, isso pode parecer esquisito,

não é, para aqueles que ainda não vivenciaram isso.
Mas vocês não têm que antecipar, por uma decisão do mental, dizendo: “olhe, eu vou a tal lugar porque isso é

influente”, “olhe, eu vou a tal lugar porque ali eu estarei protegido”.
 Lembrem-se do que dizia CRISTO: “aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.

Portanto, permaneçam tranquilos.
O que vocês chamam de reuniões, de agrupamentos, irão acontecer por si só.

Vocês não têm que buscar seja o que for.
Isso seria um erro.

Mas é verdade que é mais agradável ver-se desaparecer, ao mesmo tempo em que se vê desaparecer o outro.
Isso pode chocar.

Imaginem que vocês estão na natureza, vendo uma árvore e, de repente, ela desaparece.
 Ao passo que se vocês estiverem acompanhados, isso é mais fácil, vocês não precisam se beliscar para

saber se isso é verdade porque isso é real.

***

Pergunta: um Liberado pode ser levado a ficar isolado, enquanto seria preciso irradiar?

Mas você pode atingir o máximo de mundo possível, do outro lado do planeta, na Austrália.
Você não tem necessidade de estar presente fisicamente já que você se torna multidimensional.

É uma heresia acreditar que vocês vão, como dizer, irradiar assim, avizinhando-se.
A Luz, sim: vocês irão vê-la.

Mas para vocês, é a multidimensionalidade que aparece, portanto, não há necessidade de presença.
Agora, nos momentos privilegiados, como esta data que lhes foi dada, isso é importante.

Depois, isso nada muda.

***

Pergunta: como os animais vão viver isso?

Muito bem.
Muito mais facilmente do que vocês.

***

Pergunta: será que convém permanecer nas cidades?

Eu repito a você a frase que eu disse: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la”.
As circunstâncias não têm qualquer importância.

Se a duração das tribulações, se as Núpcias Celestes não tivessem sido eficazes, evidentemente que vocês
teriam recebido impulsos para estar em locais privilegiados.

Mas esse não é mais o caso.
Aquele que desejasse, por exemplo, partir de tal lugar para ir a outros lugares, isso iria significar o quê?

Que ele espera preservar a sua pequena carcaça, este saco de comida, isso é tudo.

***

Pergunta: como permanecer centrado na Luz estando cercados pela violência?



Ah, mas, se você for, você mesmo, Luz, tudo o que é violento ao redor de você desaparece.
Coloque-se, de preferência, a questão de você.

É muito fácil dizer: “Ah, sim, há barulho, então eu não posso estar na Luz”, “ah, sim, há pessoas ao meu redor
que são violentas, então eu não posso estar na Luz”.

Um: o que é que provocou essas circunstâncias?
Dois: o que é que fez com que você, você se sinta afetada?

Isso remete inexoravelmente à dualidade.
Aquele que está imerso no Êxtase, no Samadhi e na Luz, um leão pode vir devorá-lo que ele não irá se mexer.

Principalmente com a intensidade de Partículas Adamantinas, do Supramental e da Onda de Vida que estão
chegando.

***

Pergunta: a partir do dia 22 de setembro, convém prosseguir a vida tal como ela era?

Isso será diferente para cada um: conforme, justamente, a dose de Luz que os penetra, conforme o que vocês
São.

Mas de nada serve antecipar-se ao Apelo.
Não vale a pena ir para a cama e esperar.

Ainda mais que, eu os lembro disso, os Cavaleiros do Apocalipse, eles não estão presentes, do mesmo modo,
em todos os países: há países, desde este verão, que foram marcados pelo Fogo, outros que são marcados

pela Água, outros que são marcados pelo Ar.
O que é que acontece na França?

Nada.
Isso será totalmente diferente depois do dia 22.

Não para a França, mas, de maneira geral, segundo o local que vocês estiverem.
E além dos países, a um metro de distância ou a alguns metros de distância, o efeito dos Elementos não serão

os mesmos.
Aliás, SNOW lhes disse: os Elementos nada podem contra vocês.

Aquele que estiver Abandonado à Luz, que for Transparente à Luz e que viver essas mudanças de frequência,
os Elementos (tais como eles são percebidos, na sua ação de Dissolução) não terão qualquer efeito sobre

vocês: é a Luz que os dissolve.

***

Pergunta: se uma árvore se apagar, outra coisa irá aparecer no lugar dela?

Bem, não, é apagada.
Será como em um filme: ela cintila, ela desaparece, ela volta, ela retorna, ela desaparece depois, de repente,

‘pluf’, mais nada.
Mas isso não é para agora.

Mas é iminente, assim mesmo.

***

Pergunta: qual é a escala de tempo, a partir do dia 22, em que tudo isso vai se desenrolar?

Nós esperamos o mais rápido possível.
Mas, como vocês sabem, há eventos astronômicos.

Um ciclo foi concluído, como disse SÉRÉTI, entre julho de 2005 e julho de 2012 (ndr: ver as intervenções de
SÉRÉTI (1)).

A instalação do novo ciclo (embora isso não seja um ciclo), a instalação da Liberação, da Liberdade, se você
preferir, pode ocorrer, em princípio, em algumas semanas, alguns meses, mas não mais do que isso.

***



Pergunta: podemos, ainda agora, oscilar entre as duas humanidades?

Todos aqueles que não realizaram a Última Presença ou o Absoluto.
Mas vejam bem, vocês mesmos, na sua vida, entre os momentos em que vocês se Abandonam, em que vocês

Abandonam o Si, parcialmente, e os momentos em que vocês resistem (independentemente mesmo dos
medos).

O que dá por vezes, o que eu explicava, esta espécie de agitação do mental.

***

Pergunta: por que ter sentido a espera de tudo isso, desde a juventude?

Vocês são muitos, entre as Sementes de Estrelas, tendo esta saudade do que vocês São, realmente.
Muitos de vocês (que seguiram as Núpcias Celestes, eu não sei a proporção) estavam prontos a ouvir o que

nós dizíamos porque vocês encontravam, em alguma parte, a sua pátria.
Mesmo se vocês levaram a sua vida, se vocês tiveram uma vida dita normal, para muitos de vocês, permanecia,

no fundo (mesmo se isso foi um pouco confuso), a saudade do que vocês São.

***

Pergunta: nesta divisão em duas humanidades, como se situam aqueles que não têm acesso a este tipo de
informação?

Mas, nenhuma importância, a informação.
Porque há seres humanos que vivem as transformações, que jamais ouviram falar do Autres Dimensions, de

energia ou de outra coisa.
Eu não vejo a associação que você pode fazer.

Por que, para você, a transformação está ligada à informação?
Mas a informação jamais foi uma transformação: é o Coração que decide.

Não é o acesso à informação, é o acesso ao seu Coração.
Há pessoas que têm zumbido no ouvido esquerdo há vinte anos e que começam a compreender o que é,
mesmo eles não podendo colocar palavras, não o chamando de Nada, não o chamando de Canal Mariano.

Mas, agora, a concretização, para essas pessoas, do que elas vivem, é uma confirmação: elas não têm
necessidade da informação.

A informação não é a transformação: é preciso não confundir os dois.
Como eu dizia, durante a minha vida, encarnado: o Sol, ele brilha para todo mundo, não é?

A Luz, ela desce para todo mundo.
Há aqueles que a aceitam e aqueles que a recusam.

E isso absolutamente não passa pela compreensão intelectual: vocês são permeáveis à Luz, ou vocês não o
são.

Vocês são Transparentes, ou vocês não o são.

***

Pergunta: enquanto nós não vivenciamos isso, nós apenas podemos estar na crença?

Mas ninguém lhe pede para estar na crença.
Parece-me que o IRMÃO K, ele lhes falou e ele lhes disse para nunca acreditar em nada.

Eu não lhes peço para creditar em mim.
Se você acredita em mim, e se você não vive isso, o que é que isso muda para você?

Explique-me um pouco?
Absolutamente nada: você permanece na Ilusão.

Aquele que não vive isso, de nada serve ali acreditar.
Não é a crença que desencadeia os processos.

Não é porque você sabe que existe esse mecanismo (que eu chamei de planeta grelha) que vai fazer você
vivê-lo serenamente.
Isso seria muito fácil.



Todos vocês sabem que vocês são mortais, sobre esta Terra.
No entanto, será que a morte acontece bem?

Bem, não, porque isso é uma crença.
É apenas no momento em que isso chega que vocês podem saber se vocês superaram a crença.

Não antes.
Isso é uma verdade, uma verdade muito evidente, não é?

É a mesma coisa para o que está chegando.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Caros Amigos, eu lhes transmito, de novo, todas as minhas Bênçãos.
Até logo.

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

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (para mais detalhes,
nós os convidamos a consultar suas intervenções no nosso site):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de Agosto de 2012:
“...e eu lhes dou, portanto, um encontro formal a fim de que nós vivamos uma Comunhão, onde quer que vocês

estejam sobre esta Terra, em 22 de setembro de 2012 às 22 horas. Este momento será silencioso, não
demandará qualquer comentário, nem qualquer palavra de minha parte. Este será um momento privilegiado de

Comunhão comum para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com minha Presença...”

MARIA: em sua intervenção de 21 de agosto de 2012:
“...Eu retornarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e eu os convido a se reunirem a mim, onde quer que

vocês estejam sobre esta Terra (ndr: o 22 de setembro). E também, se isso lhes for possível, de se reunirem
entre vocês, por que CRISTO havia dito: “quando vocês estiverem reunidos, dois ou três em meu nome. Eu
estarei no meio de vós.” E esse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é também o dia em que, todos juntos, no

Manto Azul da Graça e no instante presente, nós nos acolheremos uns aos outros. Isto poderá ser, segundo
seu emprego do tempo e suas ocupações, no momento em que vocês julgarem oportuno em seu dia, mas

antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou um cronograma preciso, mas vou ter a oportunidade de falar
também durante este dia.”

As horas indicadas correspondem à hora francesa, local. O link Décalage Horaire
 (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá lhes permitir deduzir a sua hora local.

***

1 – Mensagens de SÉRÉTI:
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1608

19 de setembro de 2012
(Publicado em 21 de setembro de 2012)

***

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1608


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu intervenho, mais precisamente, esta noite, enquanto Melquizedeque do Fogo, e eu transmito a vocês, é

claro, mais uma vez, todas as minhas bênçãos.
E o que eu tenho a dizer-lhes vai se fazer, se vocês o desejarem, através desta frase que eu vou lhes dizer e

do que vocês irão me perguntar, em relação a esta frase.
Isso é simples, não é?

Isso não é um jogo, é simplesmente para ver o que vocês entendem, vocês, quando eu digo esta frase e o
que, eu, eu posso responder sobre isso.

Porque, evidentemente, vocês podem supor que muitos Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, começam a sentir
coisas um pouco particulares, não é, além das Vibrações.

Eu falo um pouco do aspecto coletivo da humanidade, onde nós podemos ver, dali onde nós estamos, as
agitações de perguntas, de preocupação, de impaciência e por vezes de medo, que estão ligados, é claro, ao
que nós dissemos, mas, de preferência, ao próprio desenrolar da vida de vocês, nesse momento, onde quer
que estejam sobre esta Terra, mesmo se eu sempre disse que, vocês, na Europa, vocês estavam um pouco

mais tranquilos.
Mas, é claro, vocês não estão sem ignorar uma série de elementos, pelo menos alguns deles.

A frase que eu desejo dizer-lhes e sobre a qual vocês irão tentar fazer perguntas, e eu esclarecer um pouco
disso, segundo a visão de vocês, é: “Tudo foi dito e tudo está aí”.
Então, eu lhes dou a palavra e nós teremos discussões filosóficas.

***

Pergunta: se tudo foi dito, seria então melhor ficar em silêncio, doravante?

Oh, eu creio que vocês tiveram uma intervenção poética do Arcanjo URIEL que colocou de novo o Canto e o
Silêncio, em perspectiva, ambos, um em relação ao outro, não é?

Mas, é verdade que sobre a Terra, como eu dizia, há uma espécie da cacofonia.
Vocês emitem ondas, eu não falo da Luz Vibral, mas eu falo das linhas de predação que estão rompidas, dos

circuitos elétricos, eletrônicos, dos pensamentos, das emoções, da Terra.
É verdade que se vocês olharem simplesmente o ser humano (o conjunto da humanidade, atualmente), há

aqueles que sempre irão dormir, mesmo se o Céu cair sobre a cabeça deles.

O.M. AIVANHOV - 21 de setembro de 2012 - Autres Dimensions
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E há aqueles que se interessam um pouco sobre o que acontece neles (isso é fácil, vocês vivem isso) ou que
começam a viver coisas, mas que não têm a oportunidade de ter as suas explicações, sobre tudo o que vocês

realizaram, para alguns de vocês.
Mas isso virá.

E depois, há aqueles que estão atentos ao ambiente, de maneira geral, que se apercebem bem de que há uma
espécie de ‘yoyotagem’ geral, no planeta, que está prestes a se instalar.

Quando eu lhes digo: “tudo foi dito”, isso quer dizer que nós utilizamos, por vezes, até mesmo de repetições,
para dar-lhes o máximo de elementos Vibratórios e, também, possibilidades de comparação (entre os nossos
intervenientes, entre os Anciãos, como para as Estrelas, como para os Arcanjos), dando-lhes a trama, eu diria,

pedagógica, do que nós lhes demos e também a trama, é claro, Vibratória, com esta sequência lógica de
acontecimentos que ocorreram desde trinta anos e, sobretudo, desde as Núpcias Celestes.

Portanto, quando eu digo que tudo foi dito, é que tudo o que será dito a partir de amanhã, depois de MARIA e
de MIGUEL, serão apenas confirmações, explicações suplementares, mas que sempre terão esse mesmo

aspecto pedagógico (ndr: suas intervenções de 22 de setembro de 2012) (1 e 2).
Não haverá nada de novo, a mais, exceto comentar, com vocês, sobre o desenrolar deste período palpitante.

Agora, tudo está aí nos outros Planos, mas faz quando mesmo um ano e meio que eu digo a vocês: “tudo está
consumado”.

Então, é claro, nós não estamos no mesmo espaço-tempo, mas, agora, tudo está consumado, também, para
vocês, ou seja, o conjunto dos Hayoth Ha Kodesh, que está em ação sobre a Terra, irá atingir a sua potência

máxima dentro de muito pouco tempo, isto é, neste momento, podemos dizê-lo.
Isso se refere tanto ao elemento Terra, como ao elemento Fogo, como ao elemento Água e como ao elemento

Ar.

***

Pergunta: uma intervenção Micaélica está prevista ao sul do equador?

Vocês estão tão impacientes assim?
Eu lhes disse que quanto mais isso demorasse, melhor seria.

O conjunto dos vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico despertou, as placas tectônicas estão se
movimentando como nunca sobre a Terra.

Os meteoritos que colidem com a Terra são uma realidade, mas enquanto isso não colidir com a sua cabeça,
você considera que isso nada quer dizer.

Agora, no nível Interior, informem-se ao redor dos Irmãos e das Irmãs que vivem esta Liberação e este
Despertar.

Quantos foram chamados pelo seu primeiro nome?
Vocês são uma multidão.

Quantos ouvem o Canto da Alma, o Canto do Espírito, o Canto do Céu, nos seus ouvidos, como nunca?
Muitos começam a ver o que acontece no Céu, mas, para saber do que acontece no Céu, é preciso olhar para

o Céu, isso me parece lógico porque ninguém irá olhá-lo no seu lugar, nem irá lhes dizer o que se passa ali.
É o princípio da avestruz.

Agora, na França, aí onde vocês estão, vocês não têm grande coisa para olhar.
Mas lembrem-se do que eu disse também, neste verão [inverno, no hemisfério sul]: quanto mais vocês

avançam no tempo (o seu tempo para vocês que ainda estão aí, quer queiram ou não), quanto mais vocês
avançam nas escalas astronômicas, mais haverá simultaneidade, uma simultaneidade tal de acontecimentos

que vocês não poderão mais acompanhar.
A vantagem é que, ao invés disso ter sido escalonado ao longo dos anos, nós lhes dissemos que isso seria em

período de tempo extremamente curto.
Esse período de tempo extremamente curto diminui a cada dia, é simples de entender.

Mas observem o Céu, olhem-no à noite, olhem o que há no seu Céu.
Eu digo bem à noite.
Nós os espreitamos.

Não eu e com a minha Embarcação (eu não posso me aproximar), mas todos os Seres e todos os Irmãos e as
Irmãs da 3D Unificada, não param de espiar vocês.

Mas se vocês estiverem na sua cama, vocês não verão o cuco, exceto se os Vegalianos vierem vê-los.
Mas se vocês quiserem ver os Pleiadianos, os Arcturianos, os Andromedanos, saiam para fora e olhem.

Mas o que será que isso vai lhes adiantar?
A prova, ela está no Interior.

Ela jamais estará no exterior, mesmo quando tudo cessar.

***



Pergunta: a Onda da Vida parece estar mais intensa ou um outro elemento foi ali adicionado?

Há um outro elemento, é claro.
E vocês começam a se aperceber disso, para aqueles que vivem a Onda da Vida.

Há, ao mesmo tempo, uma circulação (porque isso circula mais rápido) e uma qualidade Vibratória que é
diferente, que é menos, como dizer a vocês, menos extática, mas mais transcendente, agora.

É isso que permite (para aqueles de vocês que o vivem) estabelecer os contatos, quase instantâneos, pelo
Canal Mariano ou no Coração, com quem vocês quiserem.

Isso é condizente com o que eu sempre disse, ou seja, com o despertar dos vulcões.
Despertar ou acordar ou explosão, para muitos deles.

Há o Fogo, isso vai queimar: é a pequena grelha planetária individual.
E depois, também, vocês devem observar o contexto da minha intervenção de dois dias atrás (ndr: intervenção

de 19 de setembro de 2012) (3): eu expliquei a vocês que a partir do dia 22 (ndr: de setembro), mesmo
havendo, entre vocês, quem viva isso cada vez mais facilmente, há partes do corpo, ou da consciência, que

parecem desaparecer.
É isso o mais importante.

***

Pergunta: o Fogo do Céu já partiu do seu ponto de emergência e esse ponto de emergência é o Centro
Galáctico?

Na totalidade.
Associado à irradiação de Bételgeuse, associado à transformação do Sol, associado a Hercólubus, associado

à Liberação da Terra, à Liberação de vocês e à nossa Presença.
 É a megafesta Cósmica.

Tudo o que é observável, em vocês como sobre a Terra, participa do mesmo processo e do mesmo ponto
focal, eu diria, como o lugar onde tudo é reunido, que é o Nó [ponto crucial] da passagem.

O Nó da passagem, o de vocês, é a Porta OD, mas há também a Porta das Estrelas para passar, que é
ilustrada pela conjunção de Hercólubus, pela conjunção da Liberação do Sol e da Terra, pelo alinhamento com
Alcyone, pela irradiação de Bételgeuse e também pelo Serpentário, em menor grau, no qual vocês irão passar

em breve.

***

Pergunta: o Serpentário seria o que chamamos de Onda Galáctica?

Não, é um signo zodiacal que foi escondido [Ophiuchus - 13º signo - o
Serpentário, é uma constelação localizada no hemisfério sul, entre Escorpião e

Sagitário].
A Onda Galáctica, é claro, já penetrou os planetas mais externos do Sistema
Solar, o que explica as modificações que ocorreram, mas, aí, é preciso ter

equipamento óptico, vocês não os veem a olho nu.
Eu falo do seu Céu, a olho nu, simplesmente.

***

Pergunta: por que o Fogo do Céu não queima?

Ele é demasiadamente quente para queimar.
É muito mais uma vaporização, como dizia SNOW (ndr: intervenção de ANNA de 03 de setembro de 2012) (4).

Mas não é o fogo, tal como vocês o veem ou tal como vocês o vivem, sobre a Terra,
É um outro tipo de fogo: é o Fogo do Amor.

O Amor é um Fogo.

***

http://api.ning.com/files/-C*P5VjhUieHrh2wPpLZ7Sg6pQMtYIHXq36Cbra1rzHYzR-PcJATlpCU4EOB1B3lcrggs*rB6NIZQIErvKWTh9Q4a0fGY36q/0000Ophiuchus.PNG


Pergunta: a evaporação dos lagos, dos rios, está ligada ao aumento do Fogo da Terra, à chegada do Fogo
do Céu, ou a ambos?

O Fogo do Céu, vocês o viram, por enquanto, de maneira extremamente limitada, já no ano passado, durante a
Fusão dos Éteres, em alguns locais do planeta, com flashes azuis.

Em seguida, vocês viram as Partículas Adamantinas se reunirem, dando o que eu expliquei há dois dias (ndr:
sua intervenção de 19 de setembro de 2012) (3).

Isso é, evidentemente, o Fogo do Céu e da Terra, bem como o seu Fogo em vocês.
É a mesma essência, digamos.

Não é completamente o mesmo Fogo, mas os efeitos se sobrepõem.
Isso é efetivamente tudo o que acontece, como eu disse, já há algum tempo, que se amplifica, concernindo

todos os aspectos geofísicos, geocósmicos, digamos, geocelestes, que acontecem no nível da Terra.
Quanto mais o ser humano for capaz de se defender, de guerrear contra o seu vizinho e de aceitar isso, mais

ele é incapaz de aceitar, enquanto ele for lagarta, o que chega do Céu.
Vocês verão, isso é perfeitamente verdadeiro.

Enquanto houver um inimigo identificável ou enquanto criarmos um inimigo, na dualidade, o vilão é o outro, é
claro, é a guerra.

A guerra sempre foi considerada, na humanidade, como normal.
Mas quando é o Céu que vem ao encontro da Terra, aí, é a punição Divina.

É assim que o ser humano funciona.

***

Pergunta: se não vivenciarmos a subida da Onda da Vida, antes do dia 22 de setembro, poderemos vivê-la,
a título individual, antes do efeito coletivo global?

Para a Onda da Vida, não.
Por outro lado, para o Fogo Celeste, é a descida total do Supramental, que é o Fogo do Céu e a grelha

planetária.
Aí, vocês tiveram fragmentos, impulsos, se vocês preferirem, com, se vocês quiserem, o reflexo induzido

pelos planetas que, circundando ao redor do Sol, encontram o Centro Galáctico, talvez mais facilmente do que
vocês que estão sobre a Terra, no centro, não muito longe do Sol, se pudermos dizer, em relação a Saturno, a

Netuno e a Plutão.
 Então, esses planetas, no momento em que eles encontram (eu diria, de uma maneira ou de outra) a Luz do

Centro Galáctico, eles refletem esta Luz para vocês.
Mas, vocês, como eu disse, as camadas isolantes foram todas inteiramente rasgadas.

Elas estão ainda aí, sem isso, vocês teriam visto o Fogo do Céu, mas elas foram rasgadas.
O que explica o basculamento dos polos magnéticos e, depois, os físicos.

Isso explica o porquê de vocês ouvirem os Sons do Céu, de verem a partida (ou Ascensão) de algumas
classes de animais.

As transformações (de que falamos agora), a evaporação de lagos e de rios, ou as mudanças de cor de lagos
e de rios ou dos mares: tudo isso tem a mesma origem.

Novamente, nós falamos de tudo isso há anos.
Não há qualquer noção de querer causar medo seja do que for, já que aquele que é borboleta, como poderia

ter medo?
Mas, simplesmente, de atrair a atenção de vocês para a realidade do que iria acontecer.

Vocês têm muito poucos seres, sobre este planeta, que tiveram a oportunidade de ver, realmente, o que iria
chegar.

Esse foi o caso para o meu Mestre, Bença Deunov, mas eu jamais acreditei, durante a minha vida, porque,
evidentemente, quando estamos encarnados (todos nós cometemos erro), nós temos uma aspiração tal,

quando estamos em uma abordagem espiritual, de ver esta Terra melhorar, de ver a Fraternidade se expandir,
de ver desaparecer, como dizer, tudo o que é ilusório.

Isso foi semelhante para o Irmão JOÃO (SRI AUROBINDO, em sua vida) e para o IRMÃO K.
Havia um tal entusiasmo Interior para a transformação da humanidade que muito poucas pessoas, muito

poucos Irmãos, tiveram acesso aos mecanismos do retorno do Espírito Santo, ou do retorno da Unidade.
Eu diria mesmo que os cientistas sabem certamente mais sobre o modo que isso vai chegar, como as visões

que Bença Deunov teve, durante a sua vida (ou em outras).
Porque, quando Bença viu isso, ele descreveu a consequência para a humanidade, a renovação total da

humanidade, a humanidade estaria na Luz: ele via o aspecto do lado borboleta.
Esta frase que foi repetida, igualmente, pelas Estrelas: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de



nascimento”.
Eu creio que é certamente esta expressão que resume melhor: “tudo foi dito, e tudo está aí, e isso é agora”.

Então, agora, não busquem um momento.
Amanhã vocês têm um encontro importante, Micaélico, em toda sua potência (ndr: sua intervenção de 22 de

setembro) (2).
Mas o Fogo Micaélico, vocês não o veem unicamente no Sol, vocês o veem no Fogo da Terra.

***

Pergunta: depois do dia 22 de setembro não há mais evolução individual possível?

Parece-me, aliás, que BIDI lhes disse que a evolução não existia.
Há evolução para a personalidade, para a alma.

Não há evolução, no sentido em que vocês entendem.
O que acontece agora, como você disse, é um processo coletivo, totalmente coletivo.

É por isso que MARIA lhes falou sobre se reunirem, mesmo que apenas em dois ou três, para amanhã.
Mas lembrem-se, ainda uma vez, de que o objetivo não é, nem de causar medo em vocês, nem de fazer

trabalhar o mental.
Isso é para prepará-los.

Isso se denomina pedagogia, é para prepará-los para viver o que é para viver, Interiormente, porque, quanto
mais vocês viverem o que é para viver, Interiormente, mais vocês irão constatar que o exterior nada quer dizer,

ou seja, este Mundo, Maya, como dizem os nossos Irmãos orientais.
Uma coisa é dizê-lo.
Outra coisa é vivê-lo.

Portanto, se vocês vivem o fato de que isso é Maya, o que isso pode causar-lhes
quando Maya desaparecesse, na totalidade?

Estritamente nada.
Mas aceitem, como isso foi dito, que o ponto de vista da lagarta não seja realmente o mesmo que aquele da

borboleta.
Isso significa que o que devia ser aberto, foi aberto.

Se, para vocês, isso é o Canal Mariano, mais do qualquer outra coisa, ele está aberto.
Se, para vocês, isso era a Onda da Vida que lhes confere o Absoluto em meio a uma forma, isso foi feito.

Se isso é unicamente a Coroa Radiante da cabeça, isso foi feito.
Se isso é a Coroa Radiante do Coração, isso foi feito.

Se isso é o Despertar da Kundalini, isso foi feito.
Se isso é tudo isso ao mesmo tempo, isso foi feito.

Eis o que isso quer dizer.
Mas foi dito, por outro lado, que, até o extremo limite, pode ali haver abertura à Luz: é a Última Graça.

Mas para saber que isso é uma Última Graça, é preciso que muitos mais seres humanos (não unicamente os
Despertos e os Liberados) vivam este Apelo à Graça, antes do Anúncio de MARIA, coletivo, desta vez, e não

individual.
Porque eu sei que MARIA, e outras Estrelas, estão Chamando, permanentemente, cada vez mais.

Mas compreendam bem que elas não escolhem: “vamos chamar aquele lá”, “vamos chamar aquele lá”.
É a Luz que vocês emitem (que isso seja através da Onda da Vida, ou pelo acolhimento do Manto Azul da

Graça) que dá a possibilidade de ressoar junto, e de ouvir o Apelo.

***

Pergunta: podemos ter sido chamados, sem sentir a Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul?

Sim.
Naquele momento, você se beneficia, eu diria, de campos mórficos, de campos energéticos, dos Seres que

estão ao redor de você.
É por isso que nós lhes dizemos, sem parar, que vocês são extremamente importantes, no estado de

Libertador, porque estando estabelecidos no estado de Libertador, há uma contaminação Vibratória que pode
se estabelecer ao lado de vocês, principalmente quando vocês são muitos a viver isso, ou no outro extremo do

planeta.
Ou seja, de algum modo, MARIA se apoia nas estruturas existentes (Canal Mariano, Onda de Vida, Merkabah,



etc..) para passar, de próximo a próximo, para cada vez mais seres.

***

Pergunta: os Absolutos com forma podem então ficar isolados e os outros devem, de preferência, se
agrupar?

Compreendam bem que, para aquele que já é Absoluto com forma, tudo isso, vai lhe parecer como um teatro,
mesmo as Vibrações, mesmo se ele as viver.

Por outro lado, aqueles que não vivenciaram Vibrações, eles não são nem superiores, nem inferiores, hein, isso
é simplesmente uma escolha Vibratória, uma escolha da consciência, uma escolha que está também um

pouquinho, em parte, ligada às origens estelares e às diferentes Linhagens, que são importantes.
Mas, efetivamente (do mesmo modo que MARIA se apoia nos Libertadores), os seres humanos se

aproximando uns dos outros estariam muito mais suscetíveis de viver um mecanismo.
Mas eu não digo para viver junto, para dormir junto, não é?

É uma Comunhão de Espírito, antes de tudo.
O CRISTO disse: “quando vocês forem dois ou três, reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês”.

Isso é uma questão de Irradiação, de Radiância.
Efetivamente, vocês podem mesmo constatar que, quando vocês fazem os Alinhamentos (e principalmente

quando isso mudar, como MARIA irá dizer-lhes), vocês irão constatar que isso é muito mais intenso e que isso
fica muito mais intenso a cada semana (ndr: sua intervenção de 22 de setembro de 2012) (1), isso, é uma

coisa.
Mas, também, que isso fica muito mais intenso quando vocês são dois ou três, quando vocês estão na

natureza, quando vocês chamam MARIA, ou uma outra Estrela, ou um Arcanjo.
Portanto, há uma proximidade, e também uma facilitação, e nós iremos utilizar (a Luz irá utilizar) esta facilitação

até o extremo limite.
Mesmo depois de amanhã.

Mas, naquele momento, isso não fará mais nascer a Onda da Vida, em todo caso, até a grelha planetária com a
vaporização.

Mas, entre este momento e a grelha planetária, há uma possibilidade de uma Redenção e de uma
Ressurreição.

E nós esperamos que estes sejam cada vez mais numerosos a ouvir MARIA ou uma Estrela Chamá-los.
Mesmo se vocês não tiverem o Canal Mariano de comunicação, MARIA lhes disse que, três dias antes, todos

os humanos encarnados, todos os Irmãos e as Irmãs, irão ouvi-la ao mesmo tempo.
Como isso é possível já que 80% da humanidade não tem o Canal Mariano?

Coloquem-se a questão.
É que há uma estrutura, se eu puder me exprimir assim, de Luz, que faz o serviço de retransmissão.

Quem são os retransmissores?
São vocês.

***

Pergunta: no dia 22 de setembro, aqueles que não tiverem ainda vivenciado, por exemplo, a Onda da Vida,
poderão vivê-la nesse dia?

Sim, naturalmente.
Ou viver o encontro com um dos Duplos: todos os processos que nós havíamos explicado a vocês, revelado,

pacientemente, por mais de um ano, quase um ano.
Mas, lembrem-se de que nem todo mundo pode viver a Onda da Vida.

É preciso aceitar a Liberação para isso.
E como foi dito por diversos intervenientes, vocês não podem ser Liberados, totalmente, enquanto vocês

aderirem a uma identidade.
Mas o mais importante é a Liberação final.

Isso não é fazer um concurso para saber quem vivenciou a Onda da Vida e comparar com o seu vizinho que,
ele, vive a Coroa ou o Fogo do Coração, o outro que encontrou o seu Duplo Monadário, o outro que vive o

Encontro com KI-RIS-TI.
Cada um de vocês tem as suas especificidades.

Essas especificidades foram estendidas, no tempo, desde as Estrelas, passando pelas Portas, pelas Núpcias
Celestes, pelos Novos Corpos.

E vocês notem, quando vocês falam entre vocês, que há quem viva a Onda da Vida, outros não a vivem, alguns



têm o Canal Mariano mais potente, outros não.
Alguns permaneceram no Fogo do Coração, outros vivem o Despertar da Kundalini, outros vivem o Encontro

com os Duplos, etc., etc..
Foi uma sequência lógica, mas, agora, vocês vejam, ao redor de vocês, que há múltiplas manifestações que

são específicas do agenciamento dos seus Elementos.
Alguns vão sentir o Triângulo da Água mais forte do que o Triângulo da Terra.

Outros vão sentir mais a Onda da Vida e as modificações induzidas pela Onda da Vida.
Naturalmente, o resultado não é o mesmo, mas nem todos vocês irão para o mesmo lugar.

Vocês têm o direito de partir, para as férias, em locais diferentes, não?
Mas isso é o que chamamos de complexo do prisioneiro, vocês sabem: quando as pessoas ficam confinadas
juntas, mesmo se detestando quando elas estão confinadas, no momento de sair, elas querem também retirar

o outro.
É um reflexo humano.

***

Pergunta: por que não seria mais possível viver a Onda da Vida depois do dia 22 de setembro?

Oh, isso é extremamente simples: a intensidade Vibratória atinge, amanhã, o máximo, no nível da Onda da
Vida.

Atingindo um máximo, se a sua gama de frequência, para vocês, estiver muito longe do limiar de
permeabilidade, da sua própria frequência, vocês não serão mais afetados.

É como para as frequências auditivas: todos vocês têm uma audição diferente.
Algumas pessoas, em termos de frequência, podem não ouvir outras frequências.

Para elas, elas não existem, no nível do entendimento, em todo caso, mesmo se o efeito Vibratório estiver
presente.

É exatamente a mesma coisa para a Onda da Vida: a Onda da Vida apareceu progressivamente, ela subiu, de
diferentes modos, naqueles que a perceberam e vivenciaram isso.

Ela se modificou, efetivamente, desde muito pouco tempo, assim como os Sons se modificaram nos ouvidos.
Mas aqueles que não percebem os Sons, aqueles que não percebem sequer as Vibrações, o que eles vão

dizer, eles?
Eles não vivem isso pelas razões x ou y.

Novamente, não há nem culpa, nem motivo a buscar.
Alguns Irmãos e Irmãs, como eu disse, que, no entanto, nos escutam, nos leem, que veem o que ocorre, mas

que talvez jamais perceberam as Vibrações.
Lembrem-se de que a Vibração não está ligada, nem à idade, nem ao karma, nem a alguém que seja melhor

que outro.
É simplesmente a polaridade da alma.

Enquanto existir, como disse BIDI, o sentido de uma identidade, qualquer que seja, a Onda da Vida jamais
poderá subir e sair pela cabeça, já que a presença da própria pessoa é um obstáculo.

É por isso, eu creio, que ANAEL lhes deu protocolos com cristais, com exercícios que são muito importantes
também para fazerem sozinhos (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (5)).

Ou a Refutação de BIDI, para vocês se desidentificar: não para recusar a vida, mas para ver o que vocês São,
na Verdade.

Mas enquanto vocês acreditarem ser uma pessoa, enquanto vocês acreditarem ser um corpo, um mental, uma
história, uma vida, vocês não são Livres.

É tão simples assim e o obstáculo, ele está aqui.
Agora, este obstáculo, no momento do Fogo do Céu e da Terra, conjuntos, não será mais um obstáculo para

ninguém, porque há um limiar coletivo, assim como um limiar individual.

***

Pergunta: os maus rapazes poderiam usurpar o lugar dos Anjos do Senhor?

Vocês têm uma maneira que já lhes foi dada, há mais tempo, que é a Saudação de Órion (ndr: apresentada na
coluna “protocolos a praticar”, em 29 de abril de 2010 (5)) e depois também a Vibração do seu Coração.

Agora, se a Vibração do seu Coração lhes diz para se precipitar, como eu denomino, nas Embarcações de
sucata, um guarda-comida (despensa), significa que esse é o destino deste corpo.

Mas no que vocês são referidos por este corpo?



Que ele seja congelado ou que ele seja volatizado, isso nada muda, e isso não é uma piada.
Isso demonstra o nível de apego que vocês têm à sua pessoa.

Mas, lembrem-se: os fantoches, os maus rapazes, estritamente nada podem criar, eles apenas podem se
servir das circunstâncias, isso é tudo.

E eles sempre se serviram das circunstâncias: não há nenhuma razão para isso cessar, até o momento final.
Cada um de vocês representa um compartimento, cada um de vocês representa um papel na cena do teatro.

Simplesmente, os maus rapazes foram persuadidos de representar o papel deles.
Mas vocês sabem pertinentemente que eles não podem representar o papel da Luz, mesmo eles pensando

exatamente o contrário.

***

Pergunta: estando Unificados, como podemos ter pontos de vista diferentes?

A Unidade não é uniformidade.
A Unidade é uma ressonância, uma Fraternidade, uma ausência de distância.

***

Pergunta: CRISTO disse: “quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente”.
Você também disse que não seria necessário estar presente, fisicamente. Então, como se (re)conhecer nos

outros Planos?

Mas se conhecer, tal como vocês o entendem, não é se reconhecer.
O reconhecimento é Vibratório.

É isto que é importante.
Não é saber quem é Pedro, Paulo, Tiago, o que ele faz na vida e quem ele é.
O reconhecimento não é um reconhecimento da personalidade, nem da alma.

É um reconhecimento no Um, na Unidade, no Espírito, no Absoluto, na Presença.
Não é um reconhecimento de blablablá da vida.

Mais do que nunca, isso é novidade.
Isso nada tem a ver com a simpatia, a antipatia, as afinidades: é um reconhecimento Vibratório.

Há Irmãos e Irmãs que vivem a Onda da Vida, eles não têm necessidade de dialogar três palavras para saber
disso.

Eles não têm necessidade, se vocês quiserem, de viver junto, ou de frequentar ou de trocar palavras já que a
Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul da Graça, a Presença, a Unidade, reconectam vocês, uns e

outros, vocês mesmos, como nós, lá em cima.
Mas nós não temos mais necessidade de sinais de conhecimento ou de falar, de dialogar, para nos firmarmos.
É um reconhecimento Vibratório e isso pode ser feito com qualquer um, na rua, ou no outro extremo do planeta.

As regras de relacionamento e de comunicação mudam completamente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu vou transmitir a vocês todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Até logo.

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

1 – MARIA (22.09.2012)



http://www.portaldosanjos.net/2012/09/maria-22-de-setembro-de-2012-autres.html
*

2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html 

*

4 – ANNA (03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/anna-3-de-setembro-de-2012-autres.html

*

5 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1618

21 de setembro de 2012
(Publicado em 23 de setembro de 2012)

***

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

************
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http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/anna-3-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1618


- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120930_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, nós fazemos como de costume: eu os escuto, com grande prazer.

***

Pergunta: poderia definir de novo o que é o Antakarana individual e o Antakarana coletivo, e dar os
elementos sobre o seu papel nos tempos a vir?

Mas o Antakarana individual foi explicado em várias ocasiões (já, pelos textos antigos): é o Cordão Celeste, é
uma espécie de Canal de Luz que é representado, por exemplo, pelos chifres da deusa Hathor.

É o que põe em contato, em ressonância, em conexão, na capacidade para comunicação com as outras
Dimensões.

Na mecânica (se pudermos chamar assim) individual, todos vocês têm os elementos que foram desenvolvidos
durante esses anos, que participam, à sua maneira, do estabelecimento desse Veículo Ascensional na carne.

Agora, o Antakarana coletivo: vocês sabem que, além da ilusão da sua pessoa, tudo é UM: vocês São UM, nós
Somos UM, com vocês.

Então, quando vocês são várias centenas, vários milhares, vários milhões, tendo despertado
o Antakarana individual, o que é que acontece?

Isso cria, de algum modo, um Antakarana coletivo.
Este Antakarana coletivo é uma ressonância de Vibrações.

É uma ressonância que (como dizer) é contagiosa.
Assim como vocês contagiavam Ancorando a Luz (já que à medida dos anos vocês foram cada vez mais
numerosos), do mesmo modo, os Irmãos e as Irmãs que são portadores desse Canal Mariano põem à

O.M. AIVANHOV - 30 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120930_-_OMA.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


disposição, nos Planos multidimensionais, este Canal, que se torna então um Antakarana coletivo para a Terra.
E é através deste retransmissor, que é o Antakarana coletivo da Terra, que cada Irmão e cada Irmã, sobre

este planeta, vai ouvir MARIA quando chegar a hora.

***

Pergunta: quando um Elemento está desequilibrado em nós, é preferível, na natureza, aproximar-se
ou afastar-se?

Então, nem um, nem outro.
Porque, lembrem-se do que disse SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (1)), e que eu já
tinha dito: o local em que vocês estão situados, o lugar em que vocês estão situados (no país, na família, no
trabalho, nos diferentes setores da sua vida), é exatamente o lugar correto para viver o que vocês têm que

viver.
O que é para ser vivido, aqui, sobre este mundo (aí onde vocês ainda estão mais um pouco), não é a mesma
coisa para um Irmão que estaria vivendo na Ásia, para um Irmão que estaria vivendo na América Latina, e para

um Irmão que vive na França.
Naturalmente, o “final” de tudo isso, é a mesma coisa.

Mas os modos de ali aceder são diferentes, pois o teor dos Elementos não é o mesmo dependendo do país,
da cidade, da localidade.

Portanto, é sempre (e como sempre) a Inteligência da Luz que decide: não é uma decisão mental.
Você não vai dizer: disseram-me, é tal Elemento que está deficiente, então é preciso que eu encontre tal

Elemento.
Ou: é tal Elemento que está em excesso, então é preciso que eu encontre tal Elemento que vai completar, de

algum modo.   
Porque as suas decisões mentais (mesmo se vocês tiverem a percepção dos diferentes Triângulos

Elementares que se manifestam, nesse momento, no nível da cabeça), vocês vão constatar, bem depressa,
que há uma espécie de Alquimia que vai ocorrer, e esta Alquimia, ela vai colocar em ressonância Triângulos
Elementares diferentes, durante alguns dias. Portanto, não pode ser definido (por você, como por qualquer

pessoa) o que é melhor.
Isso é o melhor, hoje.

Pode ser que amanhã isso seja diferente, em função da metabolização desses Elementos que o restituem à
sua Integridade (à sua Totalidade, se você preferir).

 Então, é preciso observar.
Mas é sempre, aí também (mesmo para os próprios Cavaleiros), a Inteligência da Luz, em suas diferentes

partes, que vai colocá-lo exatamente ali onde você deve estar.
Ou seja, por exemplo, se você tiver que estar ao lado de uma árvore, que deve cair sobre você para matá-lo,

você vai estar exatamente no local correto para renascer.
Então, você poderia ter a informação, principalmente, para não ficar sob as árvores, naquele dia: não se

preocupe, as árvores irão encontrar outra coisa.
Ninguém pode evitar o destino da Liberação, e do Liberado Vivente.

Um, terá necessidade do Elemento Água: ele vai levar um tsunami na cara.
Para outro, isso será simplesmente estar na banheira, e desaparecer na sua banheira.

Então, querer fugir ou preservar algo da ilusão, nada quer dizer.
Lembrem-se do que Ele disse, CRISTO: “aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.

Então, como disse UM AMIGO: fique Tranquilo, e esqueça o que lhe diz a cabeça (ndr: ver especialmente
sobre este assunto a intervenção de UM AMIGO de 02 de julho de 2012 (2)).

 Nada há para preservar: o que você quiser preservar, vai desaparecer.
Então, siga o que diz, em você, a Vibração do Elemento.

E não dizer, por exemplo: eu sinto a Água, então o que é que isso quer dizer, se eu sinto o Elemento Água?
Isso quer dizer que, para mim, é benéfico ficar à beira da água?

Se você quiser estar na vanguarda, sim, você estará na beira da água para ver a onda chegar.
Agora, se o seu Elemento for o Fogo, o raio poderá encontrá-lo, onde você estiver, mesmo na sua cama.

Portanto, não se preocupe com nada.
O que eu disse, por exemplo, há anos, para preparar algumas coisas (como SÉRÉTI tinha dito), era válido

naquela época.
Pois, naquele momento, e antes das Núpcias Celestes, nós não sabíamos (como dizer) da articulação do que

devia ocorrer, como isso ia acontecer.
Mas, agora, resta tão pouco tempo que a única preparação é manter-se Tranquilo.

Portanto, querer subir no alto de uma montanha por que você ouviu que o nível do mar ia subir 300 metros, isso
de nada serve.



Aquele que agiria assim nada compreendeu do que é a Ascensão: a melhor maneira de perder a Ascensão é
querer escapar do que está previsto para cada um.

Então, como lhes disse UM AMIGO: fiquem Tranquilos.
A melhor coisa a fazer é deixar ser feito o que acontece em vocês. 

Eu especifico: seja o que for que acontecer a vocês.
Imaginem, por exemplo, que você sente a cabeça, o Triângulo do Fogo, há 15 dias, que é muito, muito potente.

Mas, no seu mental, você vai dizer: “então, eu preciso de água”.
Ou então: “eu devo fugir da água”.

Qual é a verdade?
Quem faz esta pergunta? 

O que tem necessidade de ser preservado?
Nenhum efêmero pode ser preservado.

Portanto, a circunstância na qual vocês se encontram, agora, é exatamente aquela que é necessária.
Eu já tinha dito, em relação à mudança de vida, desde o início deste ano, que de nada serviria querer mudar de

região, de profissão, de marido, de mulher, disso, daquilo.
Hoje, isso é muito mais verdadeiro: fiquem Tranquilos, cada vez mais.

Observem, em vocês, o que acontece.
Se houver um apelo para ir aos bosques, se houver um apelo para ir ao Sol, se houver um apelo para ir à beira

da água ou dentro da água, isso irá ocorrer naturalmente.
Vocês não têm de decidir, pois, quando vocês sentirem que o Elemento Água está muito forte: isso quer dizer

que, para vocês, chegou o momento de desaparecer na Água? 
De desaparecer no Fogo, com o planeta- grelha?

Ou de outras maneiras?
O melhor modo de perceber o que é preciso, é permanecer Tranquilo.

Pois o que é preciso, acontece no Interior.
E acontece sempre, como isso foi confirmado por SÉRÉTI, pela Inteligência da Luz, pela Inteligência do Manto

Azul da Graça, pela Inteligência da Onda da Vida: é tudo isso que decide.
E você, se você colocar o seu mental para tomar esses elementos e dizer: “bem, eu vou fazer camping na

beira da praia”, quem disse que essa é a Verdade?
E é isto, se vocês quiserem, a Ação dos Elementos: ela vai se tornar cada vez mais (como dizer) sinérgica,

isso quer dizer que ela vai ocorrer com vários Cavaleiros, ao mesmo tempo.
Vocês têm locais, por exemplo, sobre a Terra, que vivem, neste momento, a Água, e ao mesmo tempo, o

vulcanismo, e ao mesmo tempo, os terremotos.
Então, vejam vocês: o local em que vocês estão está completamente adaptado ao que vocês têm que viver.

E, cada país é portador de um Elemento mais importante, é claro, em função das suas tradições, da sua
história: vocês se banham nessa energia.

E a Onda da Vida, que atravessou o Manto da Terra, o Sol, que chega até vocês, agora, isso deixa-se o quê?
Deixa-se sentir a Ação desses Elementos, em vocês.

O mais importante, seja o que for que fizerem, é manter-se Tranquilo.
Ou seja: ou se estabelecer no Absoluto (se vocês forem Absoluto), ou se colocar na posição do observador,

isto é, gesticular menos.
Fazer, é claro, o que a vida lhes pedir, mas vai chegar um momento em que vocês serão obrigados a escolher,

aí também: o que vocês vão fazer, naquele momento?
Então, o importante em relação aos Elementos é, exatamente, o espaço em que vocês estão, no seu local de

vida, com os seus relacionamentos, com os seus Irmãos e suas Irmãs, com a família, sozinhos: isso é
diferente para cada um.

Então, o que isso significa?
Isso significa que vocês vão refletir e pesar os prós e os contras?

Não.
Deixem os Elementos trabalharem.

Onde vocês estiverem, eles irão encontrá-los, não se preocupem com isso.

***

Pergunta: qual é o Elemento que corresponde à França?

A França é marcada pela Terra e pelo Fogo.
Há um Elemento dominante e um Elemento de apoio.



Vamos tomar outro exemplo, pois é exatamente o inverso: é o Brasil, marcado pelo Fogo, e pela Terra, de
apoio.

Isso dá, vejam vocês, características de povos profundamente diferentes.
Isto não quer dizer que todas as pessoas que estão no Brasil têm a mesma tipologia: há os do Fogo, há os da

Terra, há os da Água.
Então, é a Alquimia, em proporções relativas, da sua constituição Elementar, que interage com a proporção

relativa dos Elementos em tal país. 
Vocês sabem muito bem que, quando vocês viajam, há países que vocês gostam, sem saber por que, e

países em que vocês não se sentem bem.
A principal diferença é que, agora, os Elementos não estão mais (como dizer) limitados ou restritos: eles se

revelam, na totalidade, em vocês e sobre a Terra.
Vamos tomar um outro exemplo que é marcado, dessa vez, pelo Fogo e pela Água, de apoio: são as ilhas do

Pacífico, ali onde há o Cinturão de Fogo do Pacífico.
As consequências, é claro, não são as mesmas segundo os países.

Mas, em meio a um mesmo país, lembrem-se, em um mesmo lugar: “ Um será tomado e o Outro será
deixado”.

Não é uma seleção natural, nem uma seleção por mérito.
São simplesmente as ressonâncias Vibratórias que criam os Canais.

Vocês sabem, nós falamos, vocês talvez se lembrem, dos quatro pontos cardeais da cabeça: os Quatro
Pilares.

Esses Quatro Pilares (que foram reproduzidos com nomes diferentes, no nível do Coração) são os trilhos que
guiam a Merkabah, para se encarnar, na totalidade.

Há quatro, assim como há Quatro Elementos.
Agora, a influência do seu país, ela está presente no local em que vocês estão, mas isso não quer dizer que

todas as pessoas que estão nesse lugar têm o mesmo destino, a mesma finalidade, a mesma vivência a
manifestar. 

Eu dei isso como ilustração.
Então, é claro, há a Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul da Graça, mas, agora, na estrutura corporal,
propriamente falando, observem, a cada dia, durante dois minutos, qual é o Triângulo Elementar que trabalha

em vocês?
Qual é a zona dos Quatro Pilares do Coração que está trabalhando?

Ou é o Coração, ou a Humildade, ou a Simplicidade, ou KI-RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Observem as zonas que estão mais ativas, pois elas vão se tornar cada vez mais ativas.

E vocês sabem instantaneamente o Elemento, nesse dado momento, quem trabalha em vocês.
Alguns dias, é a Terra, em outros, vai ser o Fogo.

Quando vocês tiverem percorrido, no nível da percepção, os Quatro Triângulos Elementares,
a Merkabah poderá traçar o seu caminho, no Interior de vocês, para pousar no Coração, dando muitos sinais.

***

Pergunta: SÉRÉTI nos falou da importância das nossas Linhagens Estelares, ao passo que BIDI nos
leva a refutar tudo o que é forma.

Conhecer as suas Linhagens não contradiz o fato de ser sem forma.
Se as Linhagens se revelarem a você, você tem apenas, simplesmente, que aceitar a informação Vibratória.

Isso é tudo.
Acontece que a ação conjunta dos Elementos, dos Quatro Elementos, mais o Quinto Elemento (quer dizer, o

Éter) é necessária para dar, de algum modo, as direções da Merkabah, no nível dos Pilares.
São pontos de apoio.

Jamais foi pedido para se identificarem com suas Linhagens, não?
Foi dito que era necessário? 
Isso iria me espantar muito.

Então não há nenhuma contradição.
Depois deste tipo de pergunta, eu creio que vocês (realmente, de maneira geral, talvez) compreenderam mal

que a refutação não é ocultar.
A refutação, é, justamente, ver o que é verdadeiro e o que é falso.

Portanto, ver as suas Linhagens absolutamente não contraindica de ser o Último, o Absoluto, a Infinita
Presença. 

Ao contrário: é isso que se estabelece.
Então, nesse sentido, prestem atenção.



Mesmo BIDI repetiu muitas vezes: não é por que foi dito para refutar este corpo efêmero que vocês devem,
como ele disse, rejeitá-lo ou negá-lo.

Isso é aparentemente tão simples, que vocês ali não chegam.
Saiam do seu ponto de vista.

Saiam da sua pequena pessoa incômoda, confinada.
Eis o que está chegando, é isto: a Liberação e a Transição.

É fazê-los sair, definitivamente, do que vocês colocam como fundamento da vida e que está baseado no
efêmero.

Essa pessoa que você é, é efêmera.
A pessoa que eu era, na minha última vida ou em outras vidas, era efêmera.

E eu sou uma forma temporária que permitiu estabilizar um certo estado, como as Estrelas, como suas
Linhagens.

Enquanto tudo não for restituído, enquanto você não tiver visto tudo, como você quer saber?
Caso contrário, você vai se servir do seu mental, você vai elucubrar, você vai construir hipóteses, edificar

cenários.
A Revelação das Linhagens não é a atribuição de uma forma.

É ver as coisas simplesmente como elas são, pois, quando elas são vistas com o Coração, quando elas são
vistas Vibratoriamente, isso tem um efeito, é claro, no nível das estruturas ilusórias, mas também permite

aproximar-se da Eternidade.
Parece-me, aliás, que SÉRÉTI falou de uma palavra: ele falou da memória galáctica que nada tem a ver com a

memória humana.
As Linhagens fazem parte desta memória.

Agora, conhecer as suas Linhagens, conhecer a sua Origem estelar, não significa que você vai se estabelecer
em uma forma fixa ad vitam aeternam (para todo o sempre).

É exatamente o contrário.
Lembrem-se: enquanto vocês estiverem vendo tudo do seu ponto de vista, vocês não mudaram de ponto de

vista.
É, no entanto, extremamente simples.

O ponto de vista dos Hayoth Ha Kodesh, o ponto de vista de um Ancião do Fogo, não é o ponto de vista de um
Ancião do Ar.

Será que isso quer dizer, no entanto, que por que eu sou de tal origem estelar, eu sou atribuído a uma forma?
Não.

Eu aproveito os influxos (Vibratórios, informativos, memoriais) que entram na composição das múltiplas formas
que eu tenho, como vocês. 

Não levem tudo no ponto de vista da pessoa.
Saiam de tudo isso.

Não fiquem reduzidos ao raciocínio.
Mesmo se deixarem-se ver algumas das suas Linhagens, não é por isso que vocês são confinados em uma

nova forma.
É uma informação memorial, Vibratória, que está ligada, justamente, à Liberdade.

É disto que vocês se esqueceram neste mundo, que nós todos esquecemos, quando estamos aí.

***

Pergunta: qual é o papel da Lemniscata vertical (com os Cinco Novos Corpos) e da Lemniscata
horizontal (ligada aos Pontos do Espírito, da Alma, e de KI-RIS-TI nas costas)?

Primeiramente, há várias Lemniscatas.
Assim que há Reversão, há uma Lemniscata.

A Lemniscata está representada nas imagens hindus: vocês têm uma Lemniscata na ponta do nariz.
Vocês têm uma Lemniscata que une, como dizer, a Alma ao Espírito: ela é horizontal, se pudermos dizer.

Mas, em todos os níveis, há Lemniscatas.
Desde que haja uma Reversão, há uma energia em forma de Lemniscata.

A Lemniscata, no nível do corpo humano, seria, se vocês preferirem, o que poderíamos chamar de buraco
quente (na linguagem astrofísica): o que denominamos um lugar de Passagem interdimensional.

É isso aí.
Então, se eu não souber de qual Lemniscata, dita horizontal, que você está falando, eu não posso lhe dizer

mais.
Elas estão ligadas na mesma linha, e uma linha de cruzamento que está situada no 9º Corpo, que é chamado

de ER.



de ER.
A Lemniscata Sagrada passa desde o OD até o ER, no topo, e a Lemniscata que você chama de horizontal,

desenha uma Cruz.
Mas a cabeça também tem muitas delas.

Como sempre foi dito (seja por UM AMIGO ou por outros): nós lhes demos os elementos Vibrais mais
importantes.

Mas, assim como há quem estude a medicina e o corpo, a anatomia do corpo, durante anos, poderíamos
também estudar a anatomia Vibral durante anos.

Mas isso não iria fazê-lo avançar mais, pois não é necessário transformar isso em conhecimento intelectual.
É um conhecimento que é vivido.

Do mesmo modo que há alguns circuitos que foram abordados, há não muito tempo, por UM AMIGO, que
conectavam, justamente, muitos pontos do peito com KI-RIS-TI nas costas.

Mas todos os circuitos unindo esses pontos têm uma função específica.
Não vamos desenvolver tudo isso, realmente.

O importante não é saber quais são as peças que estão na caldeira: é fazê-la girar, não é?
E o combustível, é o Amor, não há outro.

Portanto, poderíamos desenvolver, durante meses e meses, ainda, tudo o que vai ocorrer.
Aí, não há mais tempo, mas poderíamos ter desenvolvido isso, já há muito tempo.

Por que nós lhes demos simplesmente as Estrelas, as Portas, alguns circuitos, momentos antes de um outro
circuito?

Porque eles se inscreviam na polarização da Atenção, da Intenção, dos Ancoradores e Semeadores de Luz,
em um processo focal.

O importante jamais será o significado ou a compreensão, mas, cada vez mais, a vivência.
É o mental que sempre quer se apreender de tudo isso.

Será que conhecer a anatomia de um corpo humano é suficiente para fazer viver um corpo humano?
Certamente que não.

Será que o conhecimento de todas as Lemniscatas, de todas as Estrelas, de todas as Portas, é suficiente para
vivê-las?

Certamente que não.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Todo o meu Amor está com vocês.

Até breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes agradeço por acolher-me e eu venho para trocar com vocês, como de hábito.

>>>

Questão: ver relâmpagos de olhos abertos é ligado ao Desconhecido que chega?

Perfeitamente.
No ano passado houve a Fusão dos Éteres (com as Luzes Azuis).

Agora, os relâmpagos são brancos, independentemente de qualquer trovoada, tempestade.
É a chegada da Onda Galáctica.

>>>

Questão: uma tensão dolorosa do chacra do Coração é ligada às modificações atuais?

Perfeitamente.
Eu creio que, há alguns meses, UM AMIGO havia explicado os diferentes circuitos que uniam (ele
voltou a falar disso, não há muito tempo, eu creio), que uniam as diferentes Portas do peito, que

cercam o chacra do Coração, é claro.

>>>

Questão: poderia falar-nos das Vias Ascensionais?

As Vias Ascensionais: vocês têm muitos elementos que foram comunicados pelas Estrelas,
portanto, eu não gostaria de invadir as prerrogativas delas.

As vias Ascensionais, de fato, isso se resume em uma frase, porque não é questão que eu lhes dê
os diferentes destinos possíveis, porque há um para cada um de vocês, que é diferente.

Portanto, isso é impossível.
Em contrapartida, vocês têm, já, uma pequena ideia, através do que disseram as Estrelas.

Vocês passam de um sistema de frequências e, de repente, vocês se encontram em outro sistema
de frequências (é a primeira imagem): sob a ação do planeta grelha, sob a ação dos Seres que os
acompanham (Linhagens estelares, Origens estelares, Canal Mariano etc.), que vem buscá-los (se

se pode dizer).

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121003_-_OMA.mp3
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Ou, então, vocês abandonam esse corpo, como uma velha carcaça, para encontrar-se em seu
Novo Corpo, totalmente novo. 

E isso acontece, é claro, com mais ou menos alegria, mais ou menos leveza, segundo o que vocês
tenham mantido como medos, como apegos, como feridas.

Enquanto vocês aceitam considerar-se como portadores dessas sombras, enquanto consideram
que essas sombras pertencem-lhes (sejam as feridas, as emoções, os laços, e tudo o que

quiserem), isso cria resistências.
Se vocês não tiverem mais resistências, e a Graça estiver aí, permanentemente, a sua Ascensão

é uma formalidade; é nada, absolutamente.
Eu creio que há uma imagem que foi empregada várias vezes: é como se aqui, aí (onde vocês

estão), vocês estivessem em um sonho e vocês vão terminar por acordar.
Simplesmente.

A Luz é, certamente, o melhor estimulante para o Despertar.
Mas todas as manifestações que se produzem (e que são chamadas a produzir-se), durante este

tempo, são, verdadeiramente, para vocês, orientações sobre o modo pelo qual isso vai acontecer.

>>>

Questão: as tensões do Coração são primícias do Fogo do Coração?

Não necessariamente.
Isso pode ser, simplesmente, a instalação da Merkabah individual no Coração.

Pode ser a Passagem das Portas.
Não é, necessariamente, o Fogo do Coração.

Pode ser a Transfixação do Coração, por MIGUEL, ou por METATRON, ou por KI-RIS-TI, pelo
Duplo.

O Fogo do Coração não é o resultado esperado, mesmo se ele se manifeste.

>>>

Questão: o som no ouvido esquerdo tornou-se particularmente agudo, quase inaudível.

Ele se torna cada vez mais agudo, é normal.
O Som no ouvido esquerdo, isso não é uma Presença.

Foi dito que, quando você está em contato com algo de Luminoso (desse Plano ou de outros
Planos), isso aumenta o Som no ouvido esquerdo. 

Mas o Som no ouvido esquerdo traduz, também, a chegada de fenômenos cósmicos.
O que explica que vocês tenham, cada vez mais, períodos nos quais os Sons é quase um

ultrassom.
É perfeitamente normal.

Ele parece, mesmo, estar mais longe da cabeça, se você quiser.
Ele não é mais no Interior da cabeça, mas como se houvesse algo que zumbisse esse ultrassom no

Canal Mariano, de fato (e longe no Canal Mariano, não perto do ouvido).
Isso está ligado à aproximação de mecanismos cósmicos.

A frequência é mais aguda, mas é menos intensa (em termos de decibéis).
Como eu havia dito uma vez, afina-se o Canal.

Regula-se o Canal.
Lembrem-se, também, do que foi dito não há muito tempo: que agora o Antakarana (e isso foi
explicado porque vocês eram os Liberadores da Terra), que o Antakarana individual estava

conectado, de algum modo (ou na Fusão, ou nos termos que vocês quiserem), mas estava em
ressonância, em todo caso, com o Antakarana coletivo.

O que explica que, aproximadamente há uma semana (talvez antes e talvez mais recente para
outros), há uma modificação da frequência.

É evidente.

>>>

Questão: há muitos outros sistemas confinados como o nosso?

Oh, eu creio que isso havia sido precisado há alguns anos: deve restar aproximadamente a metade
de todos aqueles que haviam sido confinados, ou seja, pouco mais de quarenta.



>>>

Questão: se tivermos, ainda, dificuldade com os chacras, convém nos ocuparmos deles
ou deixar fazer a Graça?

Isso depende se você é masoquista ou não.
Se você tiver algo que dá dor, como tratá-lo, não é?

Mas eu creio, no que foi comunicado há pouco tempo, há cristais que permitem aliviar-se, se se
pode dizer, os dois primeiros chacras.

Eles são importantes nesse momento, é claro (ndr: ver «protocolos/Apego da personalidade a ela
mesma»).

Mas nada impede, se você tem algo (onde quer que seja), de tratá-lo, é claro.
Vocês devem ocupar-se do saco.

Não é porque vocês sabem que o saco é uma ilusão, que vocês devem deixar esse saco ou deixar
esse saco sofrer.

>>>

Questão: a visão de um Ser de Luz que se sobrepõe a um Sol corresponde ao quê?

Esse gênero de visão corresponde (como dizer) à qualidade Vibratória na qual está esse Ser.
Em geral, os Seres que aparecem em um Sol (esse, ou outro), nos mecanismos visuais noturnos

(de visão, ou de sonho), falam-lhes de Seres Solares, ou seja, Seres realizados em CRISTO.

>>>

Questão: qual é o sentido dessa manifestação para a pessoa que a capta?

É maravilhoso: você tem um Ser de Luz Crística que vem vê-lo, à noite e, em lugar de aproveitar
dessa vivência e desse Amor, que se troca, o mental pergunta qual é o sentido.

O que você quer nutrir: o seu Coração ou a cabeça?
Era um representante em sóis.

Quando eu digo isso, eu não sou tão humorístico assim.
Imagine que você tenha vontade de se apaixonar.

Você é muito jovem.
Você está no deserto e, aí, você vê aparecer uma bela mulher.

É como se você se voltasse para seu companheiro, que está longe, atrás, e você lhe dissesse:
«você pode perguntar-lhe o que ela faz aí?», em lugar de viver o que há a viver naquele momento.

Lembre-se, o mental está sempre em emboscada, porque ele tem necessidade de significados e de
explicações.

Por exemplo, se você vê um golfinho, é evidente que é Sírius que vem visitá-lo. 
Mas há, às vezes, animais que vocês verão, dos quais jamais se falou ou que estão menos na

dianteira da cena, aqui, sobre a terra.
O que vocês vão fazer nesse caso?

Não se deixem enganar pela forma ou pelo que é visto, mas banhem-se na Comunhão que se
produz naquele momento. 

Porque a primeira coisa que vai fazer a visão (ou o mental) é dizer: «o que é isso?
De onde isso vem? O que isso quer dizer?».

Se vocês conseguem fazer abstração dessas questões lógicas e deixar-se banhar por essa
Presença que está aí (ou essas Presenças: porque é o mundo delas, agora), vocês vão aproveitar

do que elas têm a comunicar a vocês.
Elas não vão dizer: «Muito prazer. 

Eu venho de tal lugar, eu me chamo assim».
Elas vêm Comungar com vocês: é isso o mais importante.
Elas vêm despertar o que deve ser desperto, em vocês.

E não é o significado que desperta: é a Vibração.
É muito importante isso, qualquer que seja o tipo de manifestação que vocês tenham em suas

noites.
Tanto mais para vocês, que vivem processos.



Porque alguém que jamais vive nada e que se encontra com um Ser de Luz, ao lado dele, na cama,
ele está tão chocado que não tem tempo de fazer intervir o mental.

Mas vocês estão habituados, digamos, a Vibrações, a manifestações.
Portanto, é claro, vocês conseguem manter a Vibração e servir-se dos seus sentidos e do seu

intelecto.
Enquanto aquele que está surpreso, estará imerso, a despeito dele, na Vibração. Portanto, quando
isso acontece, tentem reportar a busca de sentido, mesmo não a mim, não importa a quem mais,

para saber.
Mas banhem-se, totalmente, no que se apresenta.

É isso que é, eu diria, o mais importante.
A explicação, quer ela venha ou não, digam-se, efetivamente, que ela nutrirá, sempre, o mental.

Mas não o que é vivido.

>>>

Questão: como os casulos de Luz ajustam-se à carga Vibral que aumenta?

Oh, é muito simples: o Corpo Etéreo, que está forrado de Partículas Adamantinas, e que ressoa na
estrutura do Estado de Ser, torna-se o Novo Corpo Etéreo de Fogo.

O corpo astral não tem mais razão de ser.
O corpo mental não tem mais razão de ser.
O corpo físico, ainda menos, razão de ser.

E o corpo causal, isso depende: para aqueles que aceitam, com Alegria, o Fogo do Espírito e
aqueles que não querem o Fogo do Espírito.

Eu disse, efetivamente, que isso ia queimar os casulos: o corpo físico, o corpo astral, o corpo
mental e o corpo causal: desaparecidos.

Qual é o interesse de ter, nos Mundos Unificados, emoções e um mental, enquanto não há
cérebro?

Em contrapartida, aqueles que conservarem um corpo causal, será um corpo causal, em parte,
regenerado de maneira a permitir restabelecer (para o Novo Corpo Etéreo), essa junção

permanente com A FONTE, ou seja: não mais confinamento possível.

>>>

Questão: os casulos podem começar a queimar a partir da encarnação, a partir de agora?

Sim.
É, aliás, o que nós temos explicado no nível de manifestações: desaparecimento do corpo,

entorpecimento de parte do corpo, queimaduras de parte do corpo.

>>>

Questão: poderia nos falar do que você chama de planeta grelha?

O que quer dizer?
A maior parte dos detalhes foi dada, na integralidade: vocês resistem ao Fogo ou vocês não

resistem ao Fogo.
O que vem é um Fogo de Luz.

O Fogo é Amor.
O Fogo é ligado ao Coração.

Mas, como eu já disse (como foi repetido por vários Anciãos e Estrelas), a Luz, imagine,
efetivamente, que ela dá medo, mesmo se você a procurar ou se você a tiver encontrado.

Porque, para a personalidade e para aquele que está instalado, estritamente, na personalidade, na
sua vida comum, que nada percebe, que nada vive, a Luz é terrível.

Isso vem queimar tudo: todas as ilusões.
Mas ele crê apenas na ilusão.

Vocês imaginam, efetivamente, que isso não passa (como vocês dizem?) como uma carta no
correio. 

Será preciso um pouco de (como se chama isso?), um pouco de óleo, hein?, para que isso deslize
melhor.

O óleo é o quê?
São vocês que estão aí, sobre esta Terra, como Libertadores e que irradiam essa Luz. 



Mas não há alternativa, portanto, senão a sua capacidade para não pôr distância entre a Graça, as
Vibrações, as Presenças que vocês sentem, as experiências que vocês vivem à noite.

Se vocês mergulharem, agora, nisso, vocês irão mergulhar, sem qualquer problema, no planeta
grelha.

E se vocês resistirem, isso vai esquentar: são as forças de reação.
Mas vocês são Livres.

O que decorre de tudo isso (resistência ou não), é a Liberdade.
Mas todos os sintomas que eu descrevi (que foram descritos pelos Anciãos) há alguns dias (e já

anteriormente), estão diretamente ligados à descrição de tudo isso. 
É como se (e eu já disse isso) vocês me perguntassem: «o que vocês levam do outro lado quando

morrem?».
Aí, eu repito, não é uma morte: é um despertar.

Mas é o mesmo princípio: vocês passam de um estado (de uma forma, de uma consciência) a outro
estado que lhes é desconhecido, mesmo se vocês tiverem uma pequena ideia, através de tudo o

que acontece agora.
Não esqueçam que a personalidade sempre considera uma solução de continuidade e que ela vai

durar eternamente.
Quando vocês morrem, vocês nada levam, não é?: nenhuma bagagem, nenhuma moeda, nenhum

cartão de crédito.
E, bem, quando vocês Ascensionam, vocês nada levam, tampouco.

Nem mesmo a memória: isso foi explicado.
Porque a memória cármica é substituída pela sua memória original, pela sua memória galáctica,

real.
Não é a faxina de primavera: é a faxina de inverno.

O planeta grelha será vivido, também, conforme os elementos (os Cavaleiros) mais ativos de
acordo com as regiões do mundo.
Eu falei das Linhas de predação.

É evidente que há regiões, ao redor do Cinturão de Fogo do Pacífico, que são marcadas pela
maior parte dos Cavaleiros: eles estão todos ativos lá.

Porque é lá, é naquela zona que deve, se quiserem, permitir a expansão da Terra.

>>>

Questão: pode-se dizer que o livre arbítrio não existe mais desde 22 de setembro?

O livre arbítrio existe, sempre, para aqueles que nele creem.
 A prova.

Mas para aqueles que são mais favoráveis à Ação da Graça, o livre arbítrio e a ação/reação
apagam-se por si mesmos.

Eu creio que havia sido explicado pelo Arcanjo ANAEL (há muito tempo), toda a diferença entre
Liberdade e livre arbítrio.

Como aquele que os confinou, não podia vender-lhes a Liberdade, ele lhes vendeu a cenoura, o
bastão e o asno (e a corda).
Isso se chama o livre arbítrio.

>>>

Questão: qual é a porcentagem de seres Despertos?

Eu diria que vocês eram 7%.
Que vocês têm, de qualquer forma, muitas questões que começam a colocar-se, mesmo nas

massas, digamos, ainda adormecidas (mas colocar-se as questões não é Despertar, hein?), mas
que imaginam que há uma anarquia, de algum modo.

E isso está ótimo.
O problema é que isso vai desencadear reações: e isso é menos ótimo.

Mas a interrogação é, já, um primeiro passo para a Liberdade.
Isso não é exprimido de maneira formal.

Através do que nós vemos, é que há uma espécie de efervescência (de agitação Interior) de uma



massa não negligenciável da humanidade, que começa a aperceber-se de que tudo isso é um
pouco obscuro (eu falo de sinais da Terra e do Céu).

>>>

Questão: portanto, somos quantos adultos Despertos hoje?

Não mais do que 10%.
Eu diria, simplesmente, de que um ser totalmente Liberado tem um efeito sobre mais de 10.000

almas.
Vocês veem que é enorme.

Eu falo, efetivamente, de seres Despertos.
orque os Liberados são aqueles que viveram a totalidade da Onda da Vida, é muito menos.

>>>

Questão: poderia nos falar das Linhas Sagradas, das quais falou SERETI?

Então, há várias Linhas que são ligadas, ou a Linhas que vocês criaram (longitude e latitude), que
nada representam, a não ser localizações geográficas.

Há um conjunto de Linhas que foi construído através da elaboração de construções específicas,
em tempos extremamente antigos e mais recentes: são redes.

Essas redes compreendem, entre outras: o Círculo dos Anciãos (Os Círculos de Fogo), a maior
parte das pirâmides e alguns monumentos (que são chamados esculturas vivas) que se chamam os
Dormedores: ou seja, essas esculturas gigantescas, que representam ou animais, ou humanos, ou

perfis, ou extraterrestres (como a ilha de Páscoa, por exemplo). 
Portanto, o conjunto dessas estruturas cria linhas nas quais circula a Energia Vibral.

São as Linhas Sagradas.
E ao oposto, há muitas outras linhas, hein?

Mas há outras linhas que religam, também, estruturas (mas criadas muito mais tarde) e criadas
para o inverso das Linhas Sagradas, ou seja: cortar a comunicação com a Luz.

Essas Linhas de predação, vocês sabem, desapareceram.
Portanto, as Linhas Sagradas religam, se querem, algumas ressonâncias arquitetônicas com

outras. 
Mas, obviamente, por razões de segurança, elas jamais serão comunicadas. 

Então, há pequenos astutos que conseguem encontrá-las: ou nos mapas, ou com meios (como
vocês dizem?) Vibratórios: de radiestesia.

Mas, em caso algum, nós lhes diremos onde elas estão.
É claro, vocês sabem onde estão as pirâmides.

Vocês sabem quais são os lugares, neste planeta (pelo menos alguns), que são importantes em
relação ao que foi traçado.

Há por exemplo, as linhas de Nasca, também.
Há os Alinhamentos, na Europa: na Inglaterra, há Stonehenge

[http://pt.wikipedia.org/wiki/Stonehenge], por exemplo.

Tudo isso participa da elaboração da Rede Sagrada ou das Linhas Sagradas.

>>>

Questão: como aquelas a que se chamavam crianças Índigo ou Cristal vão viver isso, e
qual é o papel delas?

Agora, no que vocês chamam de crianças índigo (Cristal, Diamante, não sei mais qual a
denominação) é um vasto depósito.

Não vejam, nas crianças Índigo, crianças Despertas no nível do Coração.
Elas são despertas no nível do Terceiro Olho.

Fazem parte do programa de falsificação da matriz, destinada a sempre atraí-los para o Terceiro
Olho, ou seja, os conhecimentos esotéricos, os conhecimentos (por vezes, muito complexos) muito

científicos, que puxam essas crianças.
Não todas, é claro, porque há muitas categorias aí, mas é um despejo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stonehenge


>>>

Questão: os jovens adultos serão interrogados pela Luz do mesmo modo?

Perfeitamente.
São adultos como os outros.

Vocês estão na idade que vocês têm, no momento que é preciso e no lugar que é preciso.
Alguém que tem 20 anos, hoje, pode ter uma sucessão de vidas mil vezes mais importante do que

um velho de 90 anos.

>>>

Questão: a Ascensão será mais fácil para viver para as almas encarnadas depois de 1984?

Perfeitamente.
Porque elas nasceram também, com a Vibração do Espírito Santo.

Mas vocês imaginem, efetivamente, que o trabalho da Luz prosseguiu, com felicidade, muito mais
tempo do que era previsto.

Porque o período do Apocalipse, eu os lembro, devia durar três anos e meio.
Bom, é claro, há regiões do mundo que são mais afetadas, pelos Elementos, do que vocês. 

Mas, globalmente, pode-se dizer que não é de todo dramático, mesmo para pontos de vista da
ilusão, não é?

Portanto, aqueles que nasceram depois de 1984, beneficiaram-se do Espírito Santo, na descida. 
Mas é o que explicava antes: as forças de predação (que ainda estavam presentes) elaboraram
uma estratégia para fazer nascer algumas categorias de crianças com uma abertura do Terceiro
Olho (e não do Coração) que chegou, de algum modo, a limitar o impacto da descida do Espírito

Santo depois de 1984.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

>>>

Então, vou desejar-lhes muito boas Vibrações noturnas, boas visitas ao seu lado, que vocês
expressem as Vibrações de Amor delas.

Eu lhes transmito, quanto a mim, todas as minhas Bênçãos.
E eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

****************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: quando eu fui contatado pelo meu Duplo, teria sido pertinente perguntar-lhe o seu nome para que
eu pudesse chamá-lo de novo?

Na sua opinião, qual é a resposta?
É evidente, quando um Duplo, qualquer que seja, ou quando alguma coisa chega, do seu lado, é claro, o que é

importante, não é a identidade: são as trocas Vibratórias.
Isso nós sempre lhes dissemos.

Mas o que o leva depois a colocar esta questão, perguntando se você deveria fazê-lo?
É por ter remorso, é isso?

Ou arrependimento?
Mas o que passou, passou.

É para ser refeito, de diferentes modos, no Canal, com as diferentes Estrelas, Anciãos, Arcanjos, com todos os
Seres que estão, agora, realmente, mais próximos de vocês.

Muitos de vocês (como eu havia dito, e como isso foi enunciado) começam a perceber Presenças (ao
anoitecer, ao amanhecer, à noite, na cama), a sentir Vibrações e Presenças ao lado de vocês.

Nem todos dão o seu nome, mas será que vocês pensam em fazer as apresentações, naquele momento?
Mas o mais importante, não é o sentido das convenções, das apresentações, é realmente o impacto Vibratório

que vai ocorrer durante desses Encontros.

***

Pergunta: é verdade que o seu papel como Comandante terminou?

Sim, ele terminou.
A partir do momento em que a Terra foi liberada, nós demos o toque final, se vocês quiserem.

Ou seja (como lhes disse MARIA, e como ela irá repetir a vocês), nós nos aproximamos da sua densidade

O.M. AIVANHOV - 15 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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Vibratória, o máximo possível.
O que explica que vocês são cada vez mais numerosos a nos perceber, a trocar, algumas vezes, conosco, a

comunicar-se conosco.
Em todo caso, a Vibrar conosco.

***

Pergunta: até o momento final, vocês continuarão a acompanhar o Autres Dimensions?

Enquanto os meios modernos (eu falo dos seus meios, para vocês, tecnológicos) estiverem presentes, não há
qualquer preocupação.

Mas depois, vocês irão se comunicar diretamente conosco, como vocês o fazem, atualmente, com MARIA,
com MIGUEL, com os outros, quando eles estão no seu Canal, e de maneira cada vez mais direta, eu diria,

cada vez mais convincente e evidente.
Mesmo se, por enquanto, vocês tiverem simplesmente, ou escutado o seu primeiro nome, ou distinguido a

Presença Vibratória, ou, até mesmo, visto a Presença Vibratória.
O efeito da surpresa é tão intenso que, na maioria das vezes, vocês são apreendidos pela Luz que está aí, mas

não há o sentido de uma interrogação, ou de ideia (como agora) de perguntar quem está aí, ou de trocar, que
seja.

A troca se faz no nível Vibratório, mas irá se tornar cada vez mais convincente.
Ou seja, para vocês, não haverá mais a menor interrogação, já que vocês irão trocar como se vocês

estivessem com o seu marido ou com a sua mulher (enfim, quando vocês trocam, bem, é claro, esse é um
exemplo ruim: marido e mulher).

Eu penso que, para encerrar o baile, vocês sabem que há MARIA.
Mas vocês terão também, muito pouco tempo antes, uma intervenção de “isso é apenas uma despedida” (“ce

n'est qu'un au revoir”) do nosso querido ORIONIS, que fará essa viagem Vibratória para vocês.

***

Pergunta: seguindo o preceito de CRISTO: “quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei
entre vocês”, algumas pessoas pensam em se agrupar, por afinidades Vibratórias. Isso não seria mais

motivado pelo medo ou por fuga?

Tudo é possível, mas tudo depende da realidade.
Quando vocês se reúnem em nome de CRISTO, vocês não se reúnem em nome de vocês.

É preciso fazer bem a diferença, justamente, das reuniões e dos agrupamentos para se preservar dos eventos,
para se preservar dos Elementos, de uma reunião porque eles sofrem de solidão, ou de uma reunião que seja

realmente impulsionada em nome de CRISTO: toda diferença está aí.
E, além disso, cada Irmão, cada Irmã, tem uma situação (digamos) diferente em relação a isso.

Portanto, aí, eu não posso dar coisas gerais, nem mesmo globais, porque isso é, realmente, um assunto
estritamente pessoal e individual que vai depender, é claro, dos tipos de impulsos que vocês tiverem.

Mas se vocês procurarem reunir-se, agrupar-se, juntar-se, para se preservar do que quer que seja, vocês nada
compreenderam, obviamente.

E as motivações, ainda uma vez, não são sempre claras para todo mundo.
Mas, efetivamente, como dissemos desde alguns meses, há cada vez mais impulsos a aparecer, não só, às
vezes, para beneficiar-se, efetivamente, da Presença desses Seres que acompanham vocês, ou seja, nós.

Naturalmente que vocês apenas podem esperar entrar na Vibração conosco, do mesmo modo que nós
esperamos entrar em Comunhão com vocês, cada vez mais facilmente: é isso, a multidimensionalidade.

Mas, preste atenção na Clareza dos seus objetivos e das suas intenções, nesse caso.
Evidentemente, há quem tenha obrigações.

As coisas serão diferentes quando os Elementos forem suficientes para limpar tudo isso: aí, os problemas irão
se colocar de maneira diferente.

***

Pergunta: MARIA, em 22 de setembro, especificou que a Terra vivia seu último trimestre. Há fatores que
possam modificar esta data?

Será que a data da morte de um corpo humano está fixada, mesmo quando sabemos que ele vai morrer?



Será que ele vai morrer às treze horas, às treze horas e um, às treze horas e dez, às treze horas e trinta, às
vinte horas da noite?

Nós sabemos da inevitabilidade da Ascensão e da Transição Dimensional, da Humanidade e da Terra.
Isso é um fato.

Nós sabemos que este Renascimento (porque isso não é uma morte, é um Ressurgimento), este
Ressurgimento, este Nascimento, está próximo.

Se vocês quiserem, se tomarmos de um outro jeito: o saco amniótico rompeu, as contrações começaram e
vocês veem isso, todos os dias, sobre a Terra.

Acontecem coisas, cada vez mais, que foram enunciadas e anunciadas, claramente, pelo Apocalipse de São
João, que estão extremamente presentes, sob os seus olhos, atualmente.

Quaisquer que sejam as explicações, reais, que existirem para não importa o que, o mais importante é que os
sinais estão todos aí: os sinais do parto.

Mas será que sabemos que o bebê vai nascer às onze hora, ou às dezessete horas?
Tudo isso, nós tínhamos dito a vocês: isso depende, não mais da Terra (já que ela foi Liberada), isso depende
tampouco de vocês, isso depende unicamente da chegada de Hercólubus, da chegada da Onda Galáctica, dos

Alinhamentos dos Planetas, dos Alinhamentos de algumas Estrelas estabelecidas nos signos.
Isso depende, também, das resistências apresentadas por essas famosas camadas isolantes, de que eu lhes

falei.
A magnetosfera foi desintegrada, já desde 2010.

Agora, é a sua ionosfera que é totalmente atingida: ela está cada vez mais ausente.
E a heliosfera foi cortada, ela já está destroçada, esta heliosfera.

Portanto, a última camada isolante mais próxima é a ionosfera, que corresponde ao seu corpo etéreo.
O que explica que, mesmo sem a Onda da Vida, há cada vez mais pessoas que têm sensações incomuns sob

os pés: é o Éter da Terra que desperta isso, vocês sabem.
Agora, tudo isso está em andamento, mas o parto (ou o último sopro, chamem isso como vocês quiserem, isso
nada muda, porque é uma Ressurreição e uma Translação Dimensional), como vocês querem que digamos a

data?
Tudo o que vocês têm como referência, e tudo o que nós temos como referência, é o momento em que os

Sons do Céu e da Terra serão ouvidos, por toda parte, e de maneira permanente: três dias antes, vocês terão o
Apelo de MARIA, e três dias depois, vocês terão uma série de acontecimentos ligados à estase, aí.

Então, é claro, eu disse (parece-me, há dois ou três anos) que a data que vocês conhecem tanto quanto nós, é
a data de 21 de dezembro de 2012.

Mas eu os lembro de que o avanço do Sistema Solar para o Centro Galáctico, a aproximação e o ‘loop’ que vai
fazer Hercólubus neste Sistema Solar, é uma penetração de Luz que ocorre, é claro, segundo as resistências

encontradas no caminho.
E a progressão é mais ou menos reduzida ou facilitada, até um limiar, que é o limiar de ruptura, que é a estase.

Isso, eu já tinha falado.
Mas se vocês se fixarem em uma data, em ambos os sentidos, vocês arriscam enganar-se.

Por quê?
Porque, se a data ocorrer antes, e se vocês considerarem, vocês, que seria mais tarde, será que vocês

estariam realmente prontos naquele momento?
Por outro lado, se estritamente nada acontecesse (isso não é possível, em vista do que acontece sobre a

Terra), se não houvesse mecanismo de nascimento (o primeiro sopro, ou o último sopro) ocorrendo nesse dia,
e se isso ocorresse no dia seguinte, o que vocês iriam fazer?

 Será que a sua Vida, e o que vocês São, estão fundamentados em uma data ou em um tempo?
Se vocês vivem na Infinita Presença, se o Absoluto É o que vocês São, o que vai fazer uma data nisso?

Já que tudo se desenrola, realmente, agora.
Seria preciso realmente ser um sapo que foi deixado cozinhando na água para não se aperceber de que a

temperatura da água subiu.
E ela mais do que subiu: informem-se.

MIGUEL disse a vocês que havia os meteoritos: há cada vez mais.
Nós lhes falamos, ele e eu, das Linhagens de Predação: elas foram rompidas no dia em que SÉRÉTI veio, no

instante preciso em que ele veio (ndr: intervenção de SÉRÉTI de 30 de setembro de 2012) (1).
Tudo isso são mecanismos de sincronia porque isso são referências extremamente precisas.

Agora, a Translação final, a Ascensão, a estase, então, vocês irão me dizer: “mas não vamos esperar dez
anos”.

Não, isso não serão dez anos, nem mesmo um ano, isso está extremamente próximo, como nós dissemos a
vocês a cada vez.

Mas a única maneira de não ser tomado de surpresa é estar Alinhado no Instante Presente e aguardar
Tranquilamente, como todos nós lhes dissemos, os sinais do Céu e da Terra, antes do Apelo de MARIA.

Não podemos dizer melhor.
Agora, se você aguarda isso para saber se você deve saldar isso ou aquilo, isso é um cálculo muito ruim.



O que eu posso dizer também (eu termino nisso): não contem com a Translação Dimensional final do conjunto
da humanidade, e deste Sistema Solar, para viver a sua Transição.

A Transição de vocês, ela se vive ou pela Onda da Vida, ou pelo Manto Azul da Graça, ou pelo Coração
Ascensional, ou pelo Canal Mariano, ou pelos Duplos: mas é assim, a Ascensão.

A partir do momento em que vocês restabelecem a comunicação e a Comunhão (com o CRISTO, com MARIA,
com MIGUEL, conosco, com as Outras Dimensões), vocês são Liberados.

O que pode lhes fazer o dia da Liberação da Terra?
Não aguardem a Liberação da Terra para serem Livres, vocês iriam arriscar ter surpresas, não no nível da não

Liberação, mas no nível das resistências.
Ora, buscar uma data, de maneira tão importante, é uma resistência: é remeter-se a um fenômeno coletivo para
vivê-lo simultaneamente, é relaxar a sua própria Tensão para o Abandono, o que é preciso principalmente não

fazer.
O que é mais importante, para vocês, hoje?

A data do fim deste Sistema Solar e do seu Nascimento, ou o seu próprio Nascimento para vocês?
Se vocês trabalharem em vocês e no seu Nascimento, na sua Ressurreição, nas Vibrações, nos contatos que
vocês estabelecem, nas Comunhões (cada vez mais intensas), se vocês escutarem o que lhes pede a Luz,

mas, em nenhum momento, a menor data pode afetá-los de leve.
Mas a data, ela é agora.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a compaixão?

Quando vocês são Amor, a questão da Compaixão, do carisma, da fraternidade, absolutamente não se coloca.
Porque, quando vocês despertaram as Coroas Radiantes, quando a Onda da Vida subiu, ou se o Manto Azul

recobriu vocês, ou se as Presenças estiverem aí, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês puseram fim, vocês mesmos, em alguma parte, à sua própria separação, e às

separações múltiplas que existem sobre este mundo.
Portanto, mesmo se vocês apenas viverem por experiência, um estado de Fogo de Coração, um estado de

Êxtase ou de Alegria, é óbvio que vocês estarão na Compaixão.
Mesmo se vocês tiverem, ainda, aspectos pessoais que possam se manifestar, como raivas, emoções, mas

elas são cada vez menos frequentes e a Compaixão torna-se (eu diria) o seu modo de expressão natural.
Não é preciso que a compaixão (assim como a devoção, ou qualquer outra coisa) seja uma disciplina que
resulte de um engajamento, por exemplo, de se dizer: “eu vou fazer o bem porque eu sei que isso é o que

preciso fazer”.
Então, é claro, para os místicos, isso foi um elemento motor.

Mas para a maioria dos Irmãos e das Irmãs, hoje, a Compaixão resulta, diretamente, do seu estado Vibratório.
Isso não é uma atitude mental, isso não é um hábito da personalidade, mas é o que acompanha o seu estado

de Ser.
Portanto, a Compaixão, ela tem que se manifestar naturalmente.
E se ela não se manifestar naturalmente, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o Amor não é vivenciado (se vocês não experimentam esta Compaixão, mas sem atuar
como salvadores).

Quando vocês veem certas cenas, quando vocês ajudam alguém, é preciso que isso se torne, e que isso seja,
totalmente natural, mas não ditado por uma regra moral, ou por um engajamento filosófico, ou mesmo espiritual.
Vocês tiveram muitas, muitas coisas bonitas que lhes foram ditas, e que devem fazê-los diferenciar, cada vez
mais fácil e claramente, o amor enquanto projeção (no nível humano), e o Amor Consciência, o Amor estado

Vibratório, o Fogo do Coração, a Liberação (ndr: ver especialmente sobre esse tema as intervenções de
PHILIPPE DE LYON de 28 de agosto de 2012 (2) e de MA ANANDA MOYI de 1º de outubro de 2012 (3)).

E quando vocês vivem esses estados, essas experiências (mesmo quando isso não está instalado de maneira
definitiva, porque vocês oscilam), naturalmente, vocês se dão conta da diferença, vocês se dão conta dos

instantes em que vocês estão na compaixão, porque é algo que se expressa naturalmente, devido ao estado
da Consciência, devido ao estado das Vibrações, ou da ausência de Vibrações na a-consciência (como disse

BIDI).
Mas é isso que vai lhes permitir (não por decisão ou por escolha) de estar na compaixão: vocês São o Amor,

então vocês São a Compaixão.
Isso não é uma atitude de projeção.

Porque a compaixão projetada aproxima-se, terrivelmente, da noção daquele que se crê superior, enquanto
salvador, para ajudar, em um plano ou em outro, alguém.

É preciso que isso seja natural.
E isso é natural a partir do momento em que vocês tiverem vivenciado uma das Coroas Radiantes.

Mesmo isso não sendo um estado permanente.



Nem todo mundo tem esta Humildade extraordinária da Estrela TERESA (ndr: de LISIEUX) ou da GEMMA (ndr:
GALGANI).

Há muitas personalidades.
Esta personalidade, quando ela desaparece do outro lado (enquanto nós permanecemos no ambiente

terrestre, de uma maneira ou de outra, para a missão que nós temos, nós também, com vocês), é evidente que
permanecem vestígios.

Mas não são vestígios da personalidade, isso é (eu diria) o componente Elementar mais forte em vocês.
Se vocês são uma personalidade do Fogo, há todas as chances de que sob isso, havia uma alma forjada pelo

Fogo, e uma Linhagem do Fogo muito mais intensa do que outros Elementos, ou do que outras Linhagens.
A partir daquele momento, não há mais problema de compaixão ou de não compaixão, de Amor ou de não

Amor, porque isso é a natureza de vocês, é a natureza de Todos nós.
Então, é claro, quando os Elementos interagem com outras Dimensões (como, por exemplo, aí onde nós

estamos), como eu sempre disse a vocês, há um consenso Vibratório.
Que não resulta de um mental, ou de uma ambição pessoal de alguma coisa: é a própria expressão dos

nossos constituintes Elementares que criou esta alquimia.
E isso é uma forma de Compaixão, também.

Isso é uma troca (se pudermos empregar esta frase) onde ambos estão ganhando.
O que geralmente não é o caso na compaixão expressa, de maneira até real, nos atos, mas que vem do

intelecto.

***

Pergunta: o meu ambiente fica por vezes inquieto pelos meus momentos de ausência. O que dizer?

Do ponto de vista deles, eles têm razão.
Então, como eu já disse (em outros setores do que esses momentos de ausência), como vocês querem

compartilhar o que vocês vivem?
Nenhuma palavra, nenhuma explicação pode refletir o que vocês vivem.

Por outro lado, aqueles que não vivem isso vão achá-los cada vez mais estranhos.
Isso é normal, mas isso faz parte, também, desse Choque da Humanidade que acontece não unicamente na

escala da humanidade inteira, mas também nas suas relações, entre aqueles dos Irmãos e das Irmãs que
dormem, e aqueles que estão Despertos.

Então, isso é engraçado, porque aqueles que estão Despertos, eles caem no sono.
Vocês veem, para eles, eles nada compreenderam: como eles estão invertidos, eles estão persuadidos de

que pegar no sono ou estar ausente, é um sinal de doença.
Mas vocês nada podem fazer.

E isso sempre foi dito a vocês: instalar-se neste estado é suficiente para irradiar esta Luz.
Mas lembrem-se de que aqueles que ainda estão adormecidos, ou em contradição violenta com a Luz Vibral, o

que vocês querem que eles façam?
Vocês vão lhe dizer que vocês chegam a fazer isso e várias horas por dia, ou vários momentos por dia: ele vai

vê-los como uma espécie de zumbi.
Para ele, isso é uma doença.

Isso não pode existir, já que ele está instalado na personalidade.
Ninguém pode compreender isso.

Somente vocês que o vivem, realmente, vocês sabem ao que isso corresponde.
Mas enquanto vocês não o viverem, mesmo se vocês souberem ao que isso corresponde, intelectualmente,

isso não concerne a vocês.
Há cada vez mais seres que vivem a descida do Espírito Santo, agora, pela ativação (isso lhes foi dito) do

Canal Mariano, de algum modo, coletivo.
Há cada vez mais seres humanos, mesmo estando adormecidos, que começam a ter os Sons nos ouvidos.
Eles não têm qualquer meio, ainda, até o Anúncio de MARIA, de fazer a ligação com o que eles vivem, como

essas manifestações, novas para eles.
E de fazer a ligação, por exemplo, para aqueles que seguiram tudo o que nós demos, e que se aperceberam

de que quando nós descrevemos os processos Vibratórios, e bem, eles os viviam também, sem jamais ter lido
nada: era a prova, e o sinal, de que era um processo coletivo e Vibratório, e não um processo patológico.

Vocês podem contar tudo o que vocês quiserem.
Aquele que não está pronto para entender, aquele que não quer ver, não verá.

Do mesmo modo que através dos sinais do Céu e dos sinais da Terra (que estão, mas em número incalculável,
sobre a Terra), aquele que não quer ver, não verá.

Isso se denomina o princípio de negação.



Porque, aceitar esses sinais, isso quer dizer o quê?
É aceitar, efetivamente, que vocês irão a um processo particular, do ponto de vista da personalidade.

Mas vocês que Vibram, você sabem que isso não tem qualquer importância, porque vocês são Eternos.
Mas aquele que está persuadido de apenas existir entre o nascimento e a morte, de que não há reencarnação,

de que não existe nada depois, como vocês querem que ele encare, de algum modo, isso?
Não há qualquer meio intelectual para encarar isso.

Portanto, a única solução que encontrou a personalidade, no nível coletivo, para não ter resposta, em algum
lugar, é dizer que isso não é verdadeiro, é negá-lo.

Não há outra solução para a personalidade, e para o cérebro.
A única solução, ela está no Coração.

E, aliás, a estratégia de defesa dessas pessoas que nada vivem, por enquanto, é de se dizer: tudo isso é
psicossomático, e de qualquer modo, não podemos abandonar a cabeça, porque é com a razão que se tem

sucesso na vida.
E eles vão empregar todas as expressões, dizendo a vocês que são pessoas que não têm suficiente força
mental, que são pessoas que estão desenraizadas da Terra, pessoas que estão na nova era, pessoas que

estão no lado evanescente, que não tem qualquer encarnação.
Mas eles não o vivem, o que vocês querem que eles digam mais?

Eles apenas podem negar o que vocês vivem.
E mesmo no mundo espiritual, aqueles que não vivem os mecanismos Vibratórios, o que eles vão dizer a

vocês?
Eles vão lhes dizer, se eles leram os livros, que a Unidade, que o Absoluto, não têm necessidade de

Vibrações.
E eles creem, na cabeça deles, mentalmente, que basta aderir a um conceito para viver o conceito.

Eles se enganam redondamente, mas o que vocês podem fazer sobre isso?
Nada.

Principalmente se forem também seres que seguem um caminho espiritual.
Eles não podem se permitir aderir, mesmo na ideia deles, a esse tipo de processo que vocês vivem.
Vocês apenas aderem ao que vocês vivem porque vocês vivem isso: é um truísmo, mas é a verdade.

Para vocês, é uma prova absoluta, suficiente, e necessária.
Isso é perfeitamente verdadeiro, mas para vocês.

Aquele que não iria viver nada da energia, das Vibrações, ao que vocês querem que eles sejam concernidos?
Isso é impossível.

E nós sempre lhes dissemos que a melhor forma de ter (se vocês quiserem) algo a mostrar, não é querer
mostrar.

É estando, si mesmo, cada vez mais interiorizado, cada vez mais Alinhado, cada vez mais na Alegria, no
Êxtase, nos Samadhi, que vocês irão irradiar esta Luz, porque vocês se tornaram Transparente.

Mas vocês sabem muito bem que se vocês entrarem nas explicações, nas palavras, na necessidade de
explicar, de justificar, vocês se enganam.

E vocês enganam também o outro.
Porque o outro, quaisquer que sejam as palavras que vocês puderem lhe dizer, se ele nada vive do que vocês

vivem, ele não é concernido.
E ele tem razão.

Ele tem total razão, do ponto de vista dele.
As coisas serão diferentes quando as Trombetas forem permanentes, e quando MARIA tiver conversado.

Mas vocês entram nos momentos em que, mesmo ao redor de vocês, a Luz os coloca precisamente (e isso foi
dito não há muito tempo), muito exatamente, frente ao que vocês têm a viver.

MARIA repetiu isso (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012) (4).
Então, se hoje vocês forem confrontados com resistências dos seus familiares, que lhes dizem: “mas você

está cada vez mais ausente”, isso traduz também um questionamento no Interior de vocês.
Não para querer convencer o outro, ou para demonstrar o que quer que seja, mas para instalar-se, cada vez

mais, no que vocês São.
A Luz, ela, ela é Inteligente.

Vocês não têm qualquer meio de entendimento.
Lembrem-se: nós nos aproximamos de vocês, vocês se aproximam de nós.

Uma realidade desaparece, outra realidade aparece.
Vocês mudam de limiar.

Vocês mudam de estado.
Mas este estado, isso não é nem uma morte, nem um nascimento - chamamos isso de Ressurreição, de

Translação, de Ascensão.
O que existia antes, desaparece.



O que ainda não existia, aparece.
E vocês são introduzidos no Corpo de Estado de Ser, na Nova Terra, ou em outros mecanismos Ascensionais,

desta maneira: alguma coisa aparece, e outras coisas desaparecem.
É exatamente o que vocês irão constatar, cada vez mais.
As coisas irreais vão lhes parecer cada vez mais reais.

E as coisas reais vão lhes parecer cada vez mais irreais (do seu ponto de vista, aí onde vocês estão).
Do mesmo modo que quando a Terra não estava Liberada, havia Irmãos e Irmãs que morriam, e que não

sabiam que eles estavam mortos: eles continuavam a trabalhar, eles continuavam a construir sua casa, eles
continuavam a fazer suas compras de alimentos, na cabeça deles, em alguma parte, nas quimeras deles.

Eles criavam o seu próprio mundo.
E é exatamente isso: quando todos os ensinamentos lhes dizem que vocês criam a sua realidade, isso é

perfeitamente verdadeiro.
Assim como vocês mudam de realidade, os outros não estão prontos para mudar.

Portanto, como vocês saem da sua realidade, é claro, isso leva a colocar questões.
Então, vocês sabem pertinentemente, por viver isso, e por viver essas Passagens de uma à outra, que são eles

que estão dormindo (mesmo se vocês, vocês durmam por eles).
Quando há um Irmão ou uma Irmã que seja bastante cabeça-dura, e que esteja confinado no seu ego, mesmo

se chegarmos a Chamá-lo, mesmo se ele ouvir MARIA, ele dirá que teve uma alucinação, mesmo
reconhecendo, realmente, pela Vibração, a Mãe.

Ele vai dizer: “isso não é verdade, eu sonhei”.
Mas ele terá ouvido, ele estará frente às suas próprias escolhas.

Mas vocês ali nada podem fazer.
É como se vocês quisessem ir de férias para a praia, e que (não vamos dizer o marido) o seu irmão ou a sua

irmã lhe diz: “não, eu quero ir para a montanha”.
Ele jamais viu o mar, ele não quer ouvir falar.

O que vocês fazem?
Cada um é Livre, lembrem-se.

A Liberação significa restabelecer (nós sempre lhes dissemos isso) a comunicação com os nossos Planos, a
fim de não mais estar separado, dividido, e desligado.

Mas aquele que não deseja esta comunicação, que deseja permanecer confinado na sua pequena pessoa, e
nos seus pequenos sonhos, em suas pequenas ilusões, e em seus pequenos objetivos, ele é Livre, não?

Então, ser-lhe-á feito segundo a sua Liberdade, e segundo as suas escolhas.
Não podemos forçar ninguém a ser Livre.

Mas podemos mostrar-lhe, e lembrá-lo de que ele é um Ser Livre.

***

Pergunta: se vivemos esses fenômenos, mas não os nossos familiares, o que fazer?

Sinceramente, o que você quer fazer?
Agora, o caso vai ocorrer cada vez mais, nas famílias, nos grupos: há aqueles que não podem mais trabalhar,

que passam o tempo como profundamente retardados, com um sorriso pasmado, em um canto.
O que podemos fazer sobre isso?

Cada um tem a sua realidade.
E os objetivos não são os mesmos.
Vocês o veem cada vez mais, hoje.

Há os que vão, certamente e com toda consciência, para uma 3D Unificada, e outros, certamente, que já são
Absolutos.

E outros que têm necessidade de reencontrar a sua Família Estelar.
Todos vocês estão Liberados, mas todos vocês tem uma Destinação diferente.

Então, é claro, na etapa de sobreposição (que existe já desde o início do tempo, mas que se reforçou desde a
Liberação da Terra, e o aparecimento da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça), cada vez mais, nas famílias,

nas amizades, vocês veem claramente, mesmo em meio aos casais, as pessoas, os Irmãos, as Irmãs, que
absolutamente não têm o mesmo objetivo de vida, aqui, por enquanto, mas também, não têm a mesma

Destinação.
Nada podemos fazer: isso faz parte da Liberdade de cada um.

Então, efetivamente, em certos casos, isso pode causar problema.
Mas, é claro, isso cria dissonâncias, isso cria dificuldades (de relacionamento, de comunicação, de

compreensão mesmo), mas isso é por toda parte sobre a Terra, atualmente, pelo mundo inteiro.
A mudança necessita de uma grande energia.



Ela necessita de um momento de força ou de Abandono (isso é a mesma coisa, em última análise) importante.
Isso, em uma pessoa.

Mas vocês têm o mesmo tipo de coisa nas pessoas que vivem próximas, ou em conjunto (ligação de amizade,
profissional, afetiva), onde vocês constatam que, de qualquer maneira, os seus filhos, os seus pais, não têm o

mesmo temperamento, não têm necessariamente as mesmas crenças.
O que vocês querem fazer?

Ou vocês suportam, ou aquele que nada vive fica com raiva, ou aquele que vive alguma coisa fica irritado.
Mas, aí também, é diferente para cada um.

A Inteligência da Luz pode decidir que vocês devem manter esta situação, porque o outro, graças a ser incitado
por aquele que está em Êxtase, no seu canto, vai talvez se abrir.

Mas aquele que está aberto, ele não pode se fechar, isso é impossível.
Portanto, se há um que deve mudar (não porque queremos que ele mude), é bem aquele que está fechado.

Mas vocês nada podem fazer para ele se abrir: a decisão vem dele.
Mas, talvez, graças a ser confrontado com pessoas em Êxtase ou em Paz, isso vai fazê-lo, não refletir, mas se

colocar, talvez, perguntas certas.
Para outros, há realmente incompatibilidade total.

No entanto, pode ali haver, entre esses seres, um amor, mas onde se situa o amor, quando ali tem um que
Vibra e o outro que não Vibra?

Será que isso é um amor, como dizia TERESA, projetado? (ndr: sua intervenção de 15 de outubro de 2012)
(5).

Ou será que é o Amor Vibral?
O Amor Vibral é a Vibração do Coração.

Vocês já conseguiram sentir esta Vibração do Coração com um Irmão ou uma Irmã encarnada que esteja na
materialidade a mais total, ou em uma negação total de tudo o que é espiritual?

Isso é impossível.
Ao passo que vocês sabem muito bem que vocês podem estabelecer Comunhões de Irmãos para Irmãs que

vivem as mesmas coisas, sem qualquer dificuldade.
Cabe a vocês tirar as conclusões.

***

Pergunta: experiências Vibratórias, que me confirmavam os processos de abertura, diminuíram, levando-
me a duvidar. O que acontece?

Isso faz parte de um ioiô normal.
Viver uma experiência ou um estado de abertura, não é estar estabilizado e aberto permanentemente: o que

você diz, é a prova.
Isso é tudo.

Nada mais há a fazer senão observar isso.
E saber, já, que você não é nem o que está aberto, nem o que está fechado.

Que tanto um como o outro são jogos, são ilusões, etapas, quimeras (chame-os de como você quiser).
Não é preciso se identificar ao que se abre, não é preciso se identificar ao que se fecha.

Isso é muito simples: você se coloca fora, como diria BIDI, do observador.
Você não É o que vive a abertura.

Você não É o que vive o fechamento.
Você É alguém que observa isso, não?

Portanto, assim que você compreender isso, você sai desta dualidade, você sai desses estados de
experiência, você se estabiliza em outra coisa.

É aí onde intervém o Abandono do Si.
É preciso lembrar-se de que a pessoa, o ego encarnado, sempre deseja se apropriar do que é vivenciado.

Mas se, você, você observar o que é vivenciado, você conclui que o que foi vivenciado um dia (que era
perfeito), e num outro dia (que era um fechamento, como você diz), não dizem respeito a você, já que você

está sempre aí para observá-lo: cabe a você mudar o olhar.
É isso, não estar implicado em uma experiência, agradável como desagradável.
Todo o problema, como dizia BIDI, é a sua identificação ao que é vivenciado.

Isso era importante (nós sempre dissemos isso) em relação às Vibrações que deviam se instalar em zonas
específicas desse Templo (ou desse saco, como diria BIDI).

É a mesma coisa: um saco é algo que contém.
Um Templo é algo que contém.



O que é Sagrado não é nem o saco, nem o Templo, é o que está dentro.
Quem está dentro, além de você?

Enquanto vocês estiverem identificados às experiências (no entanto, necessárias) que vocês vivenciaram,
vocês não estão Livres, tampouco, em parte alguma.

A Liberdade (e isso foi expresso em diferentes ocasiões) está nos momentos privilegiados em que vocês têm
Comunhões, com um Irmão ou uma Irmã, conosco, no Canal Mariano, quando a Onda da Vida sobe, quando o

Coração Ascensional se revela.
Porque, aí, vocês chegam a distanciar-se, sem o desejar, de toda pessoa.

Portanto, isso não é mais uma experiência: naquele momento, o observador se dissolve.

***

Pergunta: o que fazer para compartilhar o que vivemos?

Você nada pode fazer.
É por isso que eu sempre disse: evitem falar.

A Luz é perigosa para a Sombra, para aquele que recusa ver a Luz porque ela ilumina o que não quer se ver
iluminado, por ignorância, por medo, por subserviência.

 Eu disse a vocês que, mesmo com o Anúncio de MARIA, mesmo com o Retorno da Luz e da estase, há uma
grande parte da humanidade que será Liberada (porque a comunicação, a Comunhão, a conexão será

restabelecida), mas que não deseja esta Liberdade.
Porque foram tantas as camadas isolantes colocadas, através das suas encarnações, tantas estruturas de

confinamento, de medo, mas que você não pode removê-las assim.
Mesmo a Luz não pode isso, senão o que teríamos feito?

Será que vocês acreditam que nós teríamos aguardado Ciclos específicos para Liberar a Terra?
Não, há leis, no confinamento, e enquanto vocês se submeterem, vocês mesmos, às leis do confinamento,

nada podemos fazer.
Nem vocês, nem a Luz, nem a Terra.

Mesmo o fim do mundo nada pode para eles, e, no entanto, eles serão Liberados.
Isso faz parte do Futuro Vibratório, é isso que nós explicamos durante as nossas últimas conversas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e vivam o que vocês têm
que viver.

Eu lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor está com vocês.

Até logo.

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

1 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

2 – PHILIPPE DE LYON (28.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html

*

3 – MA ANANDA MOYI (01.10.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html 
*

4 – MARIA (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/maria-3-de-outubro-de-2012-autres.html 

*

5 – TERESA DE LISIEUX (15.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1646

15 de outubro de 2012
(Publicado em 16 de outubro de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/maria-3-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1646
http://api.ning.com/files/Yl4armbLLWrS95-bFx3Xe*JWLkcwsj0jUzXLbF5yY1Q8LqCrhubuqZWtL6enZZkho5G91W5sIFFcy5NWTmLTXbe11kUIA4r9/000Omraam15.10.2012a.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então eu os escuto, como de costume.

***

Pergunta: BIDI faz parte da Confederação Intergaláctica?

Então, é preciso que vocês saibam que a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres tem essencialmente
como atribuição duas funções.

Primeiramente, compreendam bem que a maior parte das forças oficiantes, eu diria, da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres, evolui na 3D Unificada.

Os Anjos do Senhor pertencem à Confederação Intergaláctica.
 No que se refere aos Anciãos, às Estrelas, nós fomos (como vocês dizem?) configurados para poder manter

um estado intermediário permitindo-nos assumir o papel que nós temos, para este sistema solar.
Portanto, nós fazemos parte da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Mas, eu garanto a vocês, nas Dimensões além da 3D Unificada e além mesmo da 5D, não há qualquer
organização deste tipo.

Isso é apenas para missões que correspondem aos níveis mais densos da encarnação, ou seja, aos Mundos
de carbono, que têm necessidade, se vocês quiserem, de um mínimo de organização, digamos.

E para aqueles que oficiam, se vocês preferirem, na Liberação dos Mundos.

***

Pergunta: onde estamos da extensão do diâmetro da Terra?

Não sejam muito apressados porque, agora, vocês estão em um momento extremamente cronometrado.
Se vocês quiserem, a expansão final da Terra só pode vir depois da grelha do planeta, felizmente.

***

Pergunta: se há uma relação entre os Triângulos da cabeça e as Linhagens estelares, há relação entre o
Ponto ER da cabeça e a Origem estelar?

Vocês têm quatro Linhagens: uma Linhagem da Água, uma Linhagem do Ar, uma Linhagem da Terra e uma
Linhagem do Fogo.
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http://4.bp.blogspot.com/-LTQTOBE4M68/UIUXtXai3yI/AAAAAAAAGPA/zoys6t9F7l0/s1600/000omraam19.10.2012+(1).jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


E essas quatro Linhagens afirmam a sua Origem estelar, do mesmo modo que Todos vocês têm uma
Linhagem intraterrestre (que se encontra no nível das Linhagens estelares).

Porque, como isso foi dito desde pouco tempo, o Núcleo Cristalino da Terra vem de Sírius.
Portanto, a Terra Vibra, eu diria, em sintonia com Sírius.

Agora, a sua Origem estelar é uma Vibração que passa necessariamente, efetivamente, pelo Ponto ER e que
está ligada à coloração do Éter da Origem estelar (que se vê no nível de algumas Irradiações, mas isso não se

refere a vocês, por enquanto).

***

Pergunta: todos nós somos chamados a viver o Absoluto com forma?

Vocês todos são chamados a fazer o que vocês quiserem.
Vocês têm uma Liberdade Vibratória, total.

Aquele que quiser continuar sofrendo, ele irá sofrer.
Aquele que quiser ser Liberado, pela sua Vibração, ele será Liberado.

Agora, todos vocês são, todos nós somos, Absoluto.
Há Formas.

Quando BIDI lhes fala de Absoluto com forma, ele fala de uma forma nesta Dimensão.
É-lhes preciso reencontrar o que vocês São.

Nas outras Dimensões Unificadas, além das funções específicas que todos nós temos, com vocês, sobre este
mundo, o Absoluto é uma realidade.

Portanto, que vocês estejam em uma forma X ou Y estritamente nada muda.
Ou seja, quando estamos encarnados, estamos tão condicionados e habituados a funcionar no Interior de uma

forma, que sempre consideramos que em outros lugares há necessariamente uma forma.
Isso não é verdadeiro.

É a Consciência que tem necessidade de uma Forma.
Que isso seja um átomo, que isso seja um Sol, que isso seja um ser que vive em tal Dimensão ou em tal outra

Dimensão.
O Absoluto não tem necessidade de uma forma.

Isso significa que, quando não há mais separação, quando não há mais falsificação, quando vocês nem mesmo
encontram o Corpo de Estado de Ser, quando vocês não estão mais atrelados, confinados em um corpo de

3D, vocês são Absoluto.
Vocês são uma forma, mas nós lhes dissemos: vocês são todas as formas.

É o hábito da sua Consciência, aqui, sobre este mundo, que está convencido de que todo o resto dos
Universos, dos Mundos, das Criações, evolui segundo as mesmas regras que vocês: então, uma Consciência

em um corpo, e uma Consciência em outro corpo.
Isso não funciona assim.

Portanto, Absoluto com forma ou Absoluto sem forma, não faz qualquer diferença, em todo caso, quando
vocês estiverem totalmente Liberados deste corpo de carne que irão Ascensionar.

Mas como diria BIDI, nada podemos dizer sobre o Absoluto.
Eu poderia lhe dar descrições, isso de nada iria servir para você.

Agora, vejam o tempo que foi preciso para que os Arcanjos chegassem, se vocês quiserem, durante as
Núpcias Celestes.

E mesmo depois, para fazê-los, como dizer, imaginar, supor, que a Unidade, que o Abandono à Luz, era a
Verdade.

Isso não ocorreu de um dia para o outro, não é?
Portanto, o Absoluto, é o que você É, é o que eu Sou.

Quando nós lhes dizemos que nós estamos em vocês, isso é a estrita Verdade.
Então, é claro, a sua Consciência, aí, encarnada sobre a Terra, nem mesmo chega a imaginar, nem mesmo

chega a conjeturar que um átomo e um Sol são a mesma coisa.
Isso, entretanto, é a Verdade.

Mas enquanto vocês estiverem em uma Consciência, em um corpo, mesmo no Si, vocês sequer podem tentar
imaginar o que quer que seja.

É a vivência do Absoluto que os coloca no Absoluto e vocês sabem disso instantaneamente.
Isso não é algo que vocês possam compreender, imaginar, supor ou definir.

É o momento em que a Consciência, como lhes disse BIDI, muitas vezes, o momento específico em que a
Consciência desaparece.

Quando a Consciência desaparece, o que acontece?
Então vocês irão me dizer, é claro: “eu adormeço”.



Então vocês irão me dizer, é claro: “eu adormeço”.
Não, a um dado momento, vocês irão ver.

Mesmo se não pudermos explicar, eu posso tentar dizer duas palavras, porque vocês estão cada vez mais para
viver isso.

Nos momentos em que vocês vão dormir, ou à noite, nos momentos em que vocês se Alinham, em que nós
intervimos entre vocês, vocês têm a impressão de cair no sono.

E depois, a um dado momento, vocês irão se aperceber de que, finalmente, mesmo quando vocês não têm
mais Consciência do que se diz, do seu corpo, vocês não sabem mais quem vocês são, vocês não sabem

mais onde vocês estão, e, no entanto, vocês estão aí.
 Mas não existe qualquer Consciência, qualquer manifestação, qualquer percepção.

É difícil de explicar porque esse é um estado (como disse BIDI?) de não-Consciência, de a-Consciência
(como ele diz).

Isso corresponde a algo que nada tem a ver com, por exemplo, as viagens no Estado de Ser ou a viagem
astral: isso é profundamente diferente.

Mas enquanto vocês não o viverem, vocês não podem conjecturá-lo, imaginá-lo, ou supor qualquer coisa.
Nenhuma palavra pode definir isso.

***

Pergunta: a Dissolução do corpo faz parte de uma etapa preliminar para encontrar o Absoluto que nós
somos?

Mas, não há preliminar.
Eu creio que BIDI falou disso para vocês, ainda hoje, parece-me.

Não há definição.
Simplesmente, há marcadores que indicam que vocês se aproximam de algo.

Isso é tudo.
Mas os mecanismos (como isso foi explicado, há mais de um ano, agora) de Comunhão, de Fusão e de

Dissolução, isso não é o Absoluto.
Isso os faz viver a Consciência do Si, a Consciência Unificada.

Mas, ainda uma vez, tenham cuidado, porque através das suas perguntas, temos a impressão de que vocês
consideram o Absoluto como um objetivo, como algo a conquistar.

Isso é impossível, foi dito em todos os sentidos, isso.
É como se, quanto mais vocês cavam, mais vocês enchem o buraco: vocês não estão prontos para chegar ao

fundo do buraco.
Eu lhes falei também da minha experiência, quando eu descobri o Sol, jovem.

Mas o que é preciso compreender é quando UM AMIGO lhes diz para “permanecer tranquilo”, é claro, vocês
podem fazer subidas Vibratórias, Alinhamentos, meditações, mas frente ao Absoluto, frente à Luz, agora, é

preciso “permanecer tranquilo”.
“Permanecer tranquilo”, isso significa permanecer imóvel.

Se vocês engendrarem, mesmo comigo, um questionamento sobre o próprio Absoluto, é evidente que eu
jamais poderia responder seja o que for.

Eu posso dar-lhes elementos: por exemplo, Absoluto com forma e sem forma, mas eu duvido muito que o
cérebro e a Consciência possam compreender qualquer coisa disso.

Como vocês podem imaginar (com a razão, com o mental ou com a Consciência, com a intuição) o que é ser,
ao mesmo tempo, um Arcanjo, uma folha de grama, o Sol, ser Orionis, ser A FONTE?

Como é que a sua Consciência e o seu cérebro podem considerar a coisa?
Digam-me se isso é possível.

Vocês podem aceitá-lo, mas se vocês o aceitam sem vivê-lo, isso permanece uma crença, isso permanece
uma suposição.

Não é algo que foi vivenciado.
Há marcadores, como foi dito: há a Morada da Paz Suprema.

E aqueles que são Absoluto em uma forma sabem muito bem, mesmo se a personalidade estiver aí, que eles
não são isso.

Mas isso não é uma suposição, não é porque eles saíram no Estado de Ser ou porque eles foram passear no
Sol.

Pelo contrário, isso acontece, totalmente, aqui, no Absoluto.
Então, isso pode ser uma forma de finalidade, através de um desenvolvimento, mas não é isso.

Porque justamente, ser Absoluto, é renunciar a tudo o que é experiência da Consciência.
Portanto, é impossível de imaginar.

Mas quando vocês ali estão, em momento algum vocês podem pôr em dúvida o que acontece.



Eu diria que, naquele momento, quando o Absoluto é conhecido e reconhecido, vocês estão em uma situação
onde, realmente, vocês concebem o corpo que vocês habitam, a consciência separada, assim como o Si,

como marionetes.
Vocês nada são de tudo isso e, no entanto, o Absoluto está no interior.

Mas, mais uma vez, cuidado: com a sua Atenção, a sua Intenção, a sua Ética, a sua Integridade, a sua
Humildade, a sua Simplicidade, com a Transparência e a Infância, para não fazer deste Absoluto uma busca,

porque então isso não vai ser bom para vocês.
Eu diria ainda que o Absoluto é o momento em que a busca cessa, porque nada há a buscar.

O que não impede, é claro, que posteriormente vocês tenham vontade de se divertir procurando, cogitando,
especulando.

Mas, para o Absoluto, isso não é possível.
E depois, eu creio que nós lhes demos alguns elementos que acompanhavam o Absoluto: o Sharaman Vita,

como dizem os orientais.
Vocês têm Shantinilaya, como dizem os orientais, também.

Portanto, se vocês se colocarem a questão de ser Absoluto, o que vocês não o são, vocês não o encontraram.

***

Pergunta: podemos chamar a Presença e a Radiância dos Elementos?

De maneira idêntica, para um Arcanjo ou para uma entidade da Confederação, para nós, ali onde nós estamos,
Presença e Radiância, efetivamente, são duas coisas específicas.

Mas no nível dos Elementos, não há diferença entre a Presença e a Radiância.
 Eu lembro vocês de que os Elementos, os Hayoth Ha Kodesh, são os Elementos (à parte de METATRON)
que estão ao redor do que denominamos A FONTE, que sentam ao redor d’A FONTE, que vão ter, como

explicar isso, uma multiplicação e uma ressonância, uma condensação da forma, presente desde o que está ao
redor d’A FONTE, até a sua Dimensão, naturalmente.

Em todas as Dimensões, os Elementos estão presentes.
Isso é um pouco como as Civilizações dos Triângulos: os elementos de estruturação, não no sentido de

agenciamento, de administração ou de organização, mas de agenciamento da Consciência e da Vida.
Portanto, os Elementos, depois do que foi dito por SNOW, mas que também foi abordado pelos Anciãos e

pelas Estrelas, antes dela, é, simplesmente, a percepção Vibratória do Elemento.
O Elemento, ele está em você, de maneira mais evidente, ainda, do que um Arcanjo pode estar em você.

Nós jamais lhes dissemos que um Elemento iria chegar no Canal Mariano, não é?
Os Elementos, eles se manifestam no nível Vibratório.

Eles estão, eu diria, em vocês e no que vocês São, de maneira muito mais evidente do que os Anciãos e as
Estrelas.

Portanto, não podemos dizer que isso seja uma Presença, como há, por exemplo, quando vocês sentem, no
seu Canal, uma Presença que chega.

Na realidade, os Elementos, eu posso dizer que é a sua Presença.
Encontrar os Elementos não alterados, isso os remete, é claro (e nós o sabemos), ao quê?

Às Suas Linhagens Estelares, à sua Origem Estelar.
Isso permite guiar a Luz, em vocês, pelo Ponto central da cabeça, pelo Coração, pelo centro da Terra.

Mas é a sua Presença e a sua Radiância que tornam isso real, pela ação dos Elementos entre a cabeça e o
corpo.

Então, é claro, os Hayoth Ha Kodesh são também uma Consciência, do mesmo modo que vocês, podemos
dizê-lo.

Mas, aí, quando nós falamos dos Elementos, naturalmente, há os Cavaleiros que carregam esses Elementos,
mas não os Arcanjos, isso é acima dos Arcanjos.

Não são organizações, mas são Consciências que estão, elas também, eu diria, no limite do antropomorfismo,
entre tal e tal Dimensão.

Mas vocês, o que vocês sentem, são os Elementos despertos em vocês, os seus Elementos para vocês, as
suas Linhagens para vocês.

Portanto, são a sua Presença e a sua Radiância que se manifestam.

***

Pergunta: a qual Elemento estão conectados os Vegalianos?

Mas eles podem estar conectados, como você, a qualquer Elemento, já que eles têm quatro Linhagens.



Mas eles podem estar conectados, como você, a qualquer Elemento, já que eles têm quatro Linhagens.
Você confunde a Origem Estelar e as Linhagens.

Os Vegalianos, os Anjos do Senhor (de maneira geral, não os Lyrianos, hein, os Vegalianos), são Seres que
estão na pedagogia.

A pedagogia, ela está ligada ao quê?
Ao Ar, à Comunicação.

As, como dizer, as Águias, o Bem Amado João (ndr: SRI AUROBINDO), é também o Ar, mas um outro
componente do Ar.

Eu também tenho Quatro Linhagens, mesmo a minha Linhagem predominante sendo o Fogo.
A minha Origem Estelar não é uma Linhagem preponderante.

Portanto, é como se, você, você me dissesse a qual Elemento você está conectado.
Naturalmente que você vai ter um Elemento principal, em você.

Mas será que o seu vizinho (pelo menos eu espero) tem o mesmo Elemento predominante que você?
Não.

Portanto, você não pode colocar todos os Vegalianos no mesmo saco.
Por exemplo, sobre Sírius, há três modelos Vibratórios, há três Sóis: um está ligado à Água, com os golfinhos,

outro está ligado aos cães, e outro está ligado aos gatos.
Mesmo um Vegaliano, ele tem quatro Linhagens, como você.

Então, por vezes o Elemento preponderante é a Linhagem de origem, mas nem sempre.

***

Pergunta: poderia nos falar de novo sobre a perfuração do pericárdio?

É a Liberação do Coração.
É o que permite a instalação do Coração Ascensional.

É quando MIGUEL vem transpassar o peito de vocês: é um Fogo devorador que atravessa o seu Coração.
Esse Fogo devorador abre em vocês o que vocês nomeiam o estado Multidimensional, que lhes propicia viver

os processos ditos místicos, qualquer que seja a forma da manifestação.
É tudo o que foi explicado anteriormente, quando eu lhes falei, também, da sua capacidade para ver as Outras
Dimensões (que estão aí, agora), os sinais do Céu, os sinais da Terra, os Sons do Céu, os Sons da Terra, a

Presença, ao lado de vocês, à noite, de MARIA, de MIGUEL, dos Anciãos, das Estrelas, dos Vegalianos, dos
Arcturianos e de Outros.

***

Pergunta: como podemos ouvir uma Voz, sentir uma Presença, no Canal Mariano?

O Canal Mariano é o nome que foi dado ao Antakarana.
O Antakarana está descrito nos diferentes Yoga desde milênios, não é?

Então, o que você quer que eu lhe dê como estruturas?
Isso é equivalente aos chifres da deusa Hathor, ao Cordão Celeste, ao Chifre Celeste, o que conecta você às

Outras Dimensões.
Se você estiver conectado às Outras Dimensões, é normal que você nos ouça.

Mas isso não passa pelo ouvido.
Isso passa (pelo que é nomeado, que está em ressonância com o Antakarana ou Canal Mariano) pela

Lâmpada da clariaudição.

***

Pergunta: as asas etéreas fazem parte do Novo Corpo etéreo de Fogo?

Sim, na totalidade.
As Asas etéreas é o que serve a vocês para viajar e para dar os saltos Dimensionais.

É uma estrutura Vibratória, assim como as Coroas, assim como a Onda da Vida, que tem funções específicas
que é de permitir, no nível do seu Corpo de Estado de Ser (então no Novo Corpo etéreo de Fogo), não mais

estar separado e ir Livremente, não por um deslocamento, como vocês o concebem, ainda, aqui, mas de
mudar de Dimensão.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me escutado com paciência.
Eu lhes transmito as minhas bênçãos e, sobretudo, vivam o que vocês vivem, sem se colocar questão.

Eu não sei de qual modo é preciso dizer isso a vocês.
Porque em vocês, quando vocês viverem alguma coisa, se vocês se colocarem uma questão sobre o que

vocês vivem, isso quer dizer o quê?
Que, ou vocês não acreditam no que vocês vivem, ou vocês duvidam do que vocês vivem, ou vocês ainda

estão na Dualidade, ou seja, ter necessidade de identificar o que vocês estão vivendo.
Lembrem-se do que nós lhes dissemos, desde muito tempo: “a Consciência é Vibração”.

Quando vocês Vibram, quando o Corpo de Estado de Ser, quando a Luz desce, há Vibrações.
Essas Vibrações ativam estruturas que vocês percebem.

A sua Consciência, no Corpo etéreo de Fogo, é isso.
Quando eu movimento os dedos, eu sei que é a minha mão que se move, não é?

Será que eu tenho necessidade de saber como funcionam os tendões?
Não: eu me sirvo deles.

Olhem como vocês dão voltas com alguma coisa que é muito simples.
É preferível vocês se servirem do que está aí, é como se vocês vissem a sua mão pela primeira vez e vocês

se pusessem a dissecá-la ou a buscar informações para saber, quando vocês fazem isso, por que o dedo, ele
se move.

É um pouco estúpido, não é?
Os processos Vibratórios são o que vocês São, no nível da Consciência do Estado de Ser.

Portanto, vivam, vivam essas Vibrações.
Isso não é a explicação, mas isso foi dito, ainda, dezenas de vezes, assim.

Será que vocês sabem quais são os grupos musculares que se empregam quando vocês andam?
Será que isso os impede de andar não sabendo como isso funciona?

É preciso mudar um pouco de atitude agora e não mais procurar o que é supérfluo.
O Nada, o Som da alma, é uma realidade.

Então, agora, que eu explique a você que ele nasce desde a Lâmpada da clariaudição, da interação da
Lâmpada da clariaudição que está ancorada em tal ponto, tal ponto e tal ponto (em quatro pontos precisos), que

há uma rotação que acontece tantos ciclos por minuto, que está em relação e que põe em ressonância
o Antakarana (que vem da 5ª Dimensão), a que isso lhe serve, se você não se servir disso?

Eu lembro vocês de que isso é o Seu veículo, mas não um veículo exterior, como um automóvel, que é preciso
aprender como mudar a velocidade, como girar o volante.

Isso ocorre naturalmente, como quando vocês mexem a mão, como quando vocês correm, como quando
vocês comem.

Vocês comem, vocês não irão perguntar como são metabolizados os alimentos no interior do seu abdome:
isso acontece.

É preciso realmente que vocês pensem em reconsiderar um pouco as coisas, em relação ao que vocês vivem.
Eu disse à época, o CRISTO disse: “reconhece-se a árvore pelos seus frutos”.

Quais são os seus frutos?
Se vocês estão em Paz, se vocês estão Felizes.

Se houver questões assim, é que vocês não estão seguros de Vocês.
Nada mais.

Isso não quer dizer que é preciso não colocar questão, mas não é preciso sempre tentar entender o que
acontece, naquele momento.

As Asas etéreas, eu poderia também lhes descrever a estrutura, do mesmo modo que as Portas Estrelas e a
Unidade.

Eu poderia dizer quantos pontos de Luz existem, quantos fios de Luz, o que isso representa.
Será que isso é importante?

O importante é vivê-lo, porque, quando vocês vivem isso, significa que isso está aí.  
Há milhões de seres humanos, de Irmãos e de Irmãs, que vivem processos Vibratórios sem saber ao que isso

corresponde.



Então, eles, eles podem se interrogar, no entanto, eles vivem isso.
Não podemos acusá-los de ter imaginado ou criado algo assim, porque eles leram um texto, não é?

Eu os convido a refletir.
Essas serão as minhas palavras de conclusão, do que eu acabo de dizer agora.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Boas Vibrações, bons Encontros, boas Dissoluções, tudo de bom no que lhes agradar.

E vivam o que vocês têm a viver.
Eu agradeço a vocês.

Até logo.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e eu me regozijo de estar com vocês neste período.

E como de hábito, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me, esperando que seja aproveitável para o maior
número de vocês.

Então, eu os escuto.
***
 

Questão: qual será a vida de consciências absolutas, sem corpo ou com corpo?

Então aí, caro amigo, primeiro, eu jamais disse que toda a Terra ia reencontrar-se no Absoluto, não é?
Há inúmeras possibilidades, que são, como vocês sabem, função de suas Vibrações, de sua Consciência, e

de seu desejo de experiências, de seu desejo de repouso e de tudo o que faz o que vocês São, na realidade.
Portanto, eu não posso descrever-lhe as inúmeras possibilidades de vida, para cada Irmão e cada Irmã.

É como se você me pedisse para descrever-lhe a vida sobra a Terra.
O Absoluto, não se pode falar dele.

 
Eu creio que havia um interveniente que se chamava BIDI, que lhes disse, durante meses, que não se podia

descrever a vida no Absoluto.
Porque é algo que se vive, cujas palavras seriam, efetivamente, demasiado frágeis para tentar exprimir o que

representa esse Absoluto sem forma ou, então, esse Absoluto em formas multidimensionais.
O Absoluto vive-se.

 
Não é algo que possa ser descrito como algo de material.

Porque isso recorre, como você talvez saiba, a algo que não depende de uma projeção da consciência, que
não depende de uma forma atribuída, de uma localização precisa.

O problema: você tenta, com seu cérebro, compreender o incompreensível.
Você não o pode.

***
 

Questão: quando você fala de nossos “desejos”, são aqueles da alma ou do espírito?

As coisas apresentam-se muito simplesmente.
Ou a alma desaparece pelo Fogo Vibral da Luz Vibral e do Amor Vibral.

Se a alma é consumida, o corpo causal é consumido e, portanto, vocês são Liberados, inteiramente.
Se sua alma não fez a reversão da matéria para o espírito, então, ela subsistirá.

E isso os levará, necessariamente, a viver o que se chama a 3D unificada.
 

Agora, se a alma é consumida, sem encontrar resistências (ao nível da personalidade, como da alma), então,
naquele momento, há reintegração em um Absoluto com forma (ou sem forma, isso nada muda), uma vez que,
naquele momento e, unicamente, naquele momento, sua Liberação acompanha-se de um desaparecimento de

Dimensões as mais densas para vocês.
É claro, quando vocês são Liberados, totalmente, vocês têm a possibilidade, como todos, de ser não importa

qual consciência, não importa qual corpo: não há mais discriminação.
Mas parece-me que tudo isso foi explicado durante anos, não é?

 
Portanto, a diferença faz-se diretamente no que vai reencontrar a Luz Vibral em sua globalidade e sua

totalidade, como estrutura e como ressonância quando da chegada dela.
Ou há o Abandono do Si, com a não oposição da personalidade e uma alma que se voltou para o espírito: caso

em que, o corpo, como a alma, e como o espírito, não tem mais razão de ser.
 

Ou a alma tem, ainda, uma polaridade, uma atração para a matéria: caso em que, após a reminiscência
consciente da Luz Vibral, essas almas irão para onde desejarem, ou seja, a persistência de uma dimensão
carbonada, mas com a capacidade para perceber o conjunto de Dimensões, ao mesmo tempo, devido à

supremacia da alma, ainda em um processo de encarnação.
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***
 

Questão: IRMÃO K disse que os três dias de trevas eram de fato três dias de Luz.

Sim, é uma resposta que é dupla, eu diria.
Ou vocês consideram que, no momento em que a Luz chega, a alma, justamente, não faz mais tela, assim

como a personalidade e o espírito, para a Luz: esses três dias de trevas serão, para vocês, um estado de Paz
extraordinária durante três dias.

 
É claro, aqueles que estão nas resistências da personalidade, ou nas resistências da alma, ou nas crenças (a

reencarnação, o carma, e tudo isso), viverão, é claro, essas famosas Trevas.
Então, há também, outra explicação que é uma explicação independente, de algum modo, da vivência que lhes
é própria, e que corresponde simplesmente a um lado da Terra que está na luz e um lado da Terra que está à

sombra.
 

Qual é o modo de ter uma Terra de ter um lado à sombra e um lado na luz?
Vocês vão responder: é a alternância noite/dia.

Se não há mais alternância noite/dia, vocês vão supor que a Terra parou de girar.
Mas será que ela para de girar a um dado momento que é função de eventos específicos?

Ou será que essa parada de rotação, que é percebida, é, simplesmente, ligada à ascensão final da Terra, que
acontece nesse momento?

 
Portanto, falar de três dias de Trevas ou de luz, isso se faz de maneira interior.

Quer dizer que, se vocês estão preparados para liberar o que vocês são, inteiramente, vocês viverão teres dias
de absoluto contentamento.

Em contrapartida, se vocês estão nas resistências da personalidade, serão confrontados ao que criaram como
resistências, naquele momento, simplesmente.

 
E como eu já disse, há muito tempo, quanto mais o tempo encolhe, entre os prazos astronômicos e o momento

do Anúncio de Maria, mais vocês podem ficar contentes, porque isso quer dizer que as dificuldades são
relativas, em todo caso, de acordo com o lugar no qual vocês estão, é claro.

Então, é claro, aqueles cuja alma está voltada para a matéria, para a personalidade, vão precipitar-se para
noções de sobrevivência que, estritamente, para nada servem.

Cristo havia dito: “aqueles que quiserem salvar a vida, irão perdê-la”, não é?
 

Contudo, há anos, a preparação era desejável, exteriormente, porque se há uma duração de vida carbonada, aí
onde vocês estão, esperando a liberação dita final, é melhor que isso aconteça em condições adequadas.
Mas a transformação que vocês vivem (das quais, aliás, inúmeras informações foram-lhe dadas), ou seja, a

substituição do corpo etéreo que vocês conhecem, com um corpo etéreo de luz, faz com que vocês estejam a
cavalo aqui, e a cavalo, já, alhures, muitos de vocês, mesmo se vocês não tenham a clara consciência disso, de

momento.
 

A característica desse novo corpo etéreo (que é o corpo etéreo ligado ao Fogo Vibral, ao éter e não ao éter
das forças etéreas normais) acompanha-se, como dizer, de uma capacidade nova que é a metabolização

diretamente da Luz, sem passar por qualquer ingestão de produtos carbonados que você chama de alimento.
 

Portanto, obviamente, de acordo com seu estado Vibratório, de acordo com seu destino, o que vocês vivem vai
começar a apresentar diferenças cada vez mais importantes entre uns e outros, ainda que apenas por esse

aspecto de corpo etéreo novo que aparece, unicamente, quando o corpo causal desapareceu, ou seja, quando
a Onda de Vida conseguiu transpor os dois primeiros chacras e saiu pelo topo do crânio.

Naquele momento, os mundos carbonados não têm, para vocês, mais, qualquer interesse.
Vocês o veem claramente.

 
Isso não é uma demissão desse mundo, mas sua própria consciência os faz colocar alhures, que não na vida

comum, por episódios cada vez mais frequentes, seja pelas revelações das Linhagens, seja pelas experiências
de deslocalização, de Comunhão, de Fusão e de reencontro de Duplos, quaisquer que sejam.

 
Tudo isso são sinais importantes que, já, orientam-nos sobre o que vocês São, o que vocês São no que vocês

escolheram, de maneira Vibratória.
Mas, em caso algum, a personalidade decide o que quer que seja, uma vez que o que vocês nomeiam

personalidade existe apenas nos mundos dissociados.
Mesmo no nível de mundos de carbono unificados, não há confinamento da consciência.

 
Portanto, mesmo um ser de 3D unificada tem a plena posse da consciência da não separação e não é, portanto

concernido por esses processos, como dizer, de necessidades que vocês conhecem, fisiológicas, nesse
mundo, nessas estruturas.

Muitos de vocês vivem modificações fisiológicas que se tornam cada vez mais intensas e cada vez mais
potentes.

Aqueles que não as vivem não são concernidos por esse mesmo processo.
Como nós sempre dissemos, a Liberação do confinamento vai conduzir a uma forma de Liberdade que é

profundamente diferente.
 

Por mais que vocês reclamem, por exemplo, aceder a todas as Dimensões, mas se vocês têm sua
personalidade, seu ego, seu mental, que está aí, vocês vão encontrar pequenos problemas.



***
 

Questão: foi dito que a partir de 22 de setembro, quando a Onda de Vida não subiu, ela poderia subir
apenas no momento final. O que é, portanto, ainda factível, daqui até a fase final, para aproximar-se

do Absoluto ou da Infinita Presença, uma vez que não há evolução e que a personalidade atravessa?

Mas o único modo de fazê-lo, isso foi explicado, é o abandono do Si.
Se você não abandona o Si, se você se contempla em sua própria irradiação, você não pode aceder à

Liberdade.
É tão simples assim.

Portanto, assim que você diz: “a personalidade atravessa”, o que é que se exprime?
Obviamente, é você e sua personalidade.

 
Nós temos explicado as noções de Crucificação, de Ressurreição.

Vocês não podem viver a totalidade, eu diria, do Absoluto com forma, se há medos.
O mínimo medo (o medo de desaparecer, o medo de perder esse corpo, a interrogação ligada ao medo) é um

freio importante para essa Liberdade total.
Mas como vocês são Liberados, qual importância isso pode ter, fora para a personalidade que se interroga?

 
Quando vocês estiverem, de qualquer modo, do outro lado, compreenderão muito melhor aquilo de que nós

falamos e que vocês vivem.
Porque quando vocês viverem, diretamente, tudo isso, não estarão colocando questões no interior.

A pior das questões que vocês podem colocar-se, nesse momento, é perguntar-se se vocês estão prontos.
***
 

Questão: é preciso, portanto, considerar que estamos pronto?

Mas quem tem a resposta, fora você?
Você acredita que a Terra ia esperar que toda a humanidade estivesse pronta?

Estar-se-ia ainda em seiscentos mil anos.
Com todas as leis de ação/reação, com todos os princípios falsificados que lhes entraram no crânio, como

evolução, como carma, como a necessidade de aperfeiçoar-se ou de procurar algo.
É um círculo vicioso que não se rompe jamais.

 
A prova: quantos de nós, na encarnação, foram realmente Liberados da matriz?

Quantos de nós todos, humanos, fomos capazes de ver o que havia do outro lado do espelho, não unicamente
fora desse corpo, não unicamente nos mundos astrais, mas, verdadeiramente, além de tudo isso?

 
Vocês se dão conta, em milhares de seres humanos.

O condicionamento foi tal, a instilação do medo foi tal, que foi preciso (isso eu disse também) preparar o
terreno, de algum modo.

 
Não se pode Liberar alguém contra sua vontade porque, a partir do instante em que é criada uma alma, é criado

um princípio dito evolutivo que não termina jamais.
 

Ora, como nós todos sabemos, o espírito é perfeito de toda eternidade.
Enquanto vocês estão ao nível da alma, vocês vão considerar que há reencarnação, que é preciso melhorar e

remetem a liberação a uma data que não chega jamais.
E, aliás, vocês não a vivem, não é possível.

 
Vocês realizam o Si, estão na Paz, vivem êxtases, mas não tocam, jamais, aquilo de que BIDI falou-lhes há

numerosos meses.
O único modo de viver a Luz é o abandono total do Si.

É fazer como o Cristo: “Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos”, “eu aceito desaparecer”.
Mas o que desaparece é a personalidade.

 
Não são vocês que desaparecem, é uma banda de frequências que desaparece, que não tem mais razão de

ser.
Então, enquanto vocês estão fechados em um corpo, vocês dizem: “é a morte”, vocês dizem: “é o sofrimento”,

vocês dizem: “é o cataclisma”, vocês dizem: “é terrível”.
Mas, quando vocês estão na Luz, é nada de tudo, isso é nada, absolutamente, isso não existe.

 
Mas compreendam, efetivamente, que tudo o que foi dito sobre a percepção, sobre essas noções de

consciência, tudo o que lhes foi repetido, informado por BIDI, é a verdade.
Mas enquanto vocês não o vivem, o que é que essa verdade pode fazer-lhes?

 
Portanto, se vocês estão inseridos em sua vida e estão muito bem assim, a viver sua vida, o que é que eu já

disse há pouco tempo?
Não se ocupem do que nós lhes dizemos.

Se vocês não são concernidos, por que vocês vão criar um sentimento de busca e de falta em algo que não é
nem falta e nem a procurar?

Vocês o vivem, ou não.
 

E o conjunto de circunstâncias prévias (através da Onda de Vida, através das Linhas de Predação), tudo isso,



nós falamos.
Mas se vocês não fizeram o sacrifício, se vocês não se deram ao que vocês São, como vocês querem chegar

ao que vocês São?
Como vocês querem reconhecer o que vocês São, quando continuam a pensar com seu cérebro, quando

continuam a alimentar sua própria consciência ao que vocês vivem sobre esta Terra?
Não é possível.

 
Todo o princípio da ilusão que foi criado (sobretudo no período do século vinte) consistiu em fechá-los ainda

mais, fazendo-os crer que vocês iam liberar-se, assim, ou seja, o conhecimento das leis da alma, o
conhecimento da energia, o conhecimento da consciência, da psicologia.

Tudo isso foi descoberto durante o século XX, não foi, de modo algum, um fator de liberação, mas, bem mais,
de confinamento.

 
Mesmo se isso lhes dê uma impressão exaltante de poder ter acesso a todos os conhecimentos, seja com a

eletrônica, seja com as leis da alma que vocês descobrem.
Mas se vocês param aí, vocês não sairão daí jamais, porque não há saída aqui: é uma ilusão.

E nós temos todos os fatos.
 

Apenas alguns seres que conseguiram, se querem, ir além dessa luz matricial, além do astral.
Então, é claro, alguns seres (por exemplo, SRI AUROBINDO), na vida dele, descreveu a chegada do

Supramental.
Mas como ele não tinha a possibilidade de estabelecer esse Absoluto sem forma (para ele, em todo caso, e

para mim também), o que é que nós fizemos?
Nós projetamos a Luz que vimos em uma linearidade.

Mas outros disseram que isso não existia.
 

Por exemplo, Bença Deunov, em sua vida, pouco antes que ele deixasse esse plano, havia feito profecias
extremamente precisas.

Quando ele foi Nostradamus, também, ele falava desse Fogo que ia chegar, dessa luz que ia tudo liberar, tudo
consumir.

Mas se você se têm à sua pequena identidade, sua pequena vida, é sua liberdade a mais total.
 

Não se coloquem questão porque, quanto mais vocês vão colocar-se uma questão (se a colocam a partir da
personalidade), mais vão entrar na resistência, mais o mental vai esquentar e mais vocês vão sentir-se mal,

quanto mais os dias vão passar.
E isso, aliás, há muitos sobre a Terra que começam a constatá-lo.

Há como um mal estar, se querem, se vocês veem os eventos que sobrevêm com um olho objetivo, sobre a
Terra.

 
Eu não falo mesmo de coisas que vocês vivem interiormente (porque se vocês as vivem, isso não lhes coloca

qualquer problema).
O que a lagarta chama de morte, se vocês se tornaram uma borboleta, vocês chamam de renascimento.

Há um que vai ver, através do mesmo evento, uma catástrofe terrível: é a personalidade.
E há outro, que está instalado no Absoluto ou na Infinita Presença, é, para ele, a Liberação.

É o mesmo evento, mais há um que o vê a partir de um ponto de vista pessoal, e o outro que o vê a partir do
que ele será, ou do que ele já é.

Toda a diferença está aí.
 

Portanto, é claro, se vocês têm medo de sua evolução, de seus filhos, de seus pais, de seu dinheiro, de seu
automóvel, medo dos Elementos (como dizia SNOW), naquele momento vocês arriscam viver, de modo,

digamos, um pouco penoso, o que há a viver.
***
 

Questão: é possível continuar a assistir a peça de teatro (como diz BIDI), com paixão e alegria, ao
mesmo tempo sabendo que tudo isso vai terminar um dia?

Felizmente que BIDI não está ao meu lado, você o ouviria gritar em seus ouvidos, porque ele se matou a
repetir-lhes isso, sem parar.

É a personalidade que crê que deve parar de ir ao teatro, parar de viver, parar de fazer isso ou aquilo.
Aquele que faz isso está, ainda, na personalidade.

 
Há os que estão em uma poltrona e que não se movem mais, porque é a evolução deles, individualmente.

Mas ninguém disse para renunciar ao que quer que seja.
Dissemos-lhes para ver as coisas tais como elas são.

Não é porque você vai recusar de participar disso ou daquilo que você será Absoluto.
Bem ao contrário.

 
Pareceu-me, no entanto, que isso havia ficado muito, muito, muito, muito claro, essas coisas aí.

***
 

Questão: durante a estase, poder-se-á, ainda, engolir a saliva e respirar ou, efetivamente, nenhum
músculo poderá se mover?

Isso depende de onde está a sua Consciência.



Como é um fenômeno no qual realidades Dimensionais reencontram-se (aí também, isso foi explicado, eu
creio, por IRMÃO K e por SRI AUROBINDO, não há muito tempo: a sobreposição de Mundos), nossa

aproximação (nós estamos ao seu lado, agora), se querem, traduz-se por percepções novas, para muitos de
vocês (sejam as Linhagens, as Comunhões, os contatos, tudo o que se estabelece e que é completamente

novo).
 

Se vocês estão nessa vivência, acontece-lhes de ter como uma ocultação da consciência da personalidade,
durante um Alinhamento, de sentir partes do corpo que desaparecem (tudo isso, eu disse).

Mas vocês desaparecem sem qualquer angústia, uma vez que se reencontram no que vocês São.
Apenas a personalidade é que não pode sair disso, porque ela é persuadida de que se desaparece, vocês

desaparecem.
 

Portanto, colocar-se a questão, aliás, da estase, isso depende se essa estase cai no momento Final, ou antes.
Além disso, colocar-se a questão desse corpo nada quer dizer.

 
Aquele que quer preservar esse corpo terá problemas, exceto se sua função Vibratória e, em especial, a
função memorial da personalidade, tenha necessidade de ser conservada para receber e para dar essas

informações.
Mas vocês não são concernidos por isso.

 
É como se você me perguntasse: quando você morre o corpo vai continuar a existir?

Ele vai respirar?
Ele vai mover-se?

Vocês estão precisamente sobre dois mundos.
 

Os Cavaleiros estão cada vez mais ativos, vocês se dão conta disso, agora, por toda parte, sobre o planeta.
Então, é claro, aquele que não quer ver, não verá: ele vai ocupar-se de sua pequena vida, justamente.

E depois, há aquele que se interessa pelo mundo, e que vê que há coisas que criam como um mal estar.
Ou ele é capaz de Transcender tudo isso e Abandonar o Si, ou ele não é capaz disso: é tão simples assim.

 
Mas quando eu digo: “não quebrem a cabeça”, é que, agora, tudo está aí.

Portanto, o que é que vocês querem procurar?
O que é que vocês querem imaginar o que vai ser amanhã, se vocês não são capazes de estar plenamente no

Instante Presente?
E o Instante Presente não impede de fazer o que esse corpo tem a fazer, o que essa vida impõe-lhes a fazer.
Ou, então, a Luz colocou-os em circunstâncias nas quais vocês estão completamente cortados de tudo, nas

quais, para vocês, o mais importante, é nada a fazer e permanecer em um canto, esperando.
Mas cada um é diferente em relação a isso.

 
Mas não são vocês que vão decidir: “bem, olha, eu paro tudo hoje, porque finalmente, é mais fácil, eu paro

tudo”.
Se a Luz deve fazer parar isso ou aquilo, não se inquietem, ela saberá muito bem fazê-lo (seja sua vida, seja

afastá-lo de um meio, ou fazê-los mudar algo).
Mas não são vocês que decidem.

 
Enquanto vocês creem que porque vão decidir parar tal atividade, tal reencontro, de frequentar tal pessoa, ou

de meditar dez horas por dia... isso, estritamente, nada mudará.
É o ego, sempre, a pessoa, que crê que porque vai fazer isso ou aquilo, ela vai ali chegar.

Façam sua vida tal como ela deve ser feita, o melhor possível, de acordo com as circunstâncias da Luz (e não
de acordo com o que vocês decidem).

 
Há alguns anos, havia-se falado de mudanças, para algumas pessoas, que sentiam esses impulsos ou

mudança.
Mas se sua alma está basculando para o Espírito (portanto, desviando-se da matéria e, portanto, a Transmutá-

la, a matéria), ela não abandona a matéria.
É toda a diferença entre fugir de sua vida e Transmutar sua vida.

 
Evitem, também, durante este período, tudo o que é culpa.

Porque a culpa remete ao medo, e não há maior obstáculo para o Amor Vibral, e para o que há a viver, do que o
medo.

Nós temos dito e as Estrelas têm falado, eu não sei quantas vezes disso.
***
 

Questão: como saber se é a Luz que decidiu nos fazer parar uma atividade?

Se isso se fizer sob a Inteligência da Luz, quais são as características?
É fácil, é fluido, é sincrônico.

Se for sua personalidade que decidir parar ou fazer algo, você terá todos os paus nas rodas.
Mas dê-se conta: não é uma suposição mental.

 
Você está se colocando em seu mental para saber se é isso ou aquilo.

O melhor conselho que eu posso dar-lhe, é: quando você está em face disso, esqueça-se de seu mental,
esqueça-se de si mesmo.

E pare de imaginar, e pare de crer que colocar-se a questão, de se isso vem da alma ou da pessoa, vai mudar



algo.
***
 

Questão: basta voltar a tornar-se como criança, deixando-se levar pelos eventos?

Isso é uma conclusão perfeita, mas é exatamente o que foi dito, agora, desde a primavera deste ano, desde
que UM AMIGO explicou-lhes o que era “ficar Tranquilo” (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 12 de abril

de 2012 e de 02 de julho de 2012).
É muito simples.

 
Para alguns será ficar Tranquilo no corpo, mas o mais importante é ficar Tranquilo na cabeça, acredite.

E, durante este período, se seu mental toma a dianteira em seus Alinhamentos, ou mesmo no desenrolar de
sua vida, e vocês veem que começam a hesitar, a colocar-se questões, vocês podem estar seguros e certos

de que a personalidade tomou a dianteira.
Portanto, ocupem-se de fazer cessar essa cogitação e essa agitação mental.

 
Lembrem-se de que o mental é muito astuto.

Ele vai mesmo ousar dizer-lhes: “faça isso, e não faça aquilo, porque se você faz isso, você vai ali chegar”, ao
mesmo tempo sabendo, muito bem, que vocês não chegarão jamais.

 
Dito em outros termos, a Clareza Interior, tudo o que nós temos evocado, a Transparência (a Transparência,

não há melhor definição).
É a Transparência da personalidade, com suas regras morais, é a Transparência daquele que se deixa

atravessar pelo fluxo da vida, e que não inter-reage com o fluxo da vida.
É claro, se alguém na mesa pede-lhe o saleiro, você lhe dá.

Mas não interagir com a vida situa-se no nível mental.
É como se, em relação ao fato de dar o saleiro a alguém, colocar-se em movimento um mecanismo mental que

o fizesse interrogar sobre a maneira pela qual você ia dar o sal, ou dá-lo ou não.
É exatamente a mesma coisa.

 
Quando a Onda de Vida, ou quando o manto Azul da Graça, ou quando as Presenças estão aí, para aqueles

que as vivem, o que acontece?
Vocês se fundem, vocês desaparecem.

Vocês têm a impressão, por vezes, de dormir, de Vibrar.
Por vezes, vocês reencontram outras Dimensões.

Mas vocês desaparecem, realmente.
Então, aquele que está em suas cogitações, ele não pode desaparecer.

Ele passa seu tempo a estar aí.
 

Mas eu não disse de que era preciso fugir do que quer que fosse.
A personalidade apropria-se sempre disso, para dizer-se: “bem, se devo ali chegar, devo deixar minha mulher,

devo deixar isso, deixar aquilo”.
É uma questão Interior.

 
Como BIDI disse-lhes, é uma questão de mudança de olhar e de ponto de vista.

***
 

Questão: quando de Alinhamentos, quando voltamos depois de ter sentido que tínhamos
desaparecido, o que é que faz com que algumas pessoas tenham mantido a memória do que

aconteceu, e outras, não?

Vocês não mantêm a memória do que vocês são capazes de encaixar, Vibratoriamente (eu não falo de
imagens, de lembranças).

É a justaposição, a sobreposição, e a interpenetração da sua banda de frequências, da vida tal com vocês a
vivem, com a banda de frequências do que vocês São.

 
Ou o reencontro faz-se de maneira harmoniosa e, naquele momento, a banda de frequências inferior (da

personalidade e da alma) desparecem, sem qualquer dificuldade.
Mas se vocês estiverem apegados ou identificados à banda de frequência inferior (seu caminho espiritual, sua
busca espiritual, sua evolução, suas orações e tudo o que vocês tem feito), se vocês estiverem apegados a

isso, vocês não mudam de gama de frequências, é tão simples assim.
 

Portanto, mesmo se houver reencontro, as lembranças, ou a não lembrança, reflete o seu grau de
interpenetração.

Quanto mais vocês Abandonarem o Si, mais vocês são capazes de Transparência, de Humildade, de
Simplicidade, mas vocês vivem a consciência e vocês têm a memória do que se vive.

 
Quando de justaposições as mais intensas, há, efetivamente, como que uma espécie de sideração da

consciência, como um esquecimento de si.
E entre esses seres que vivem isso, eles têm, no entanto, a consciência de que, nesse esquecimento de si,

eles não dormiram, eles não sonharam.
Aí, vocês estão na Infinita Presença.

Aí, nada há a fazer, apenas deixar fazer e deixar ser.
 



Mas se o mental surgir e querer compreender, e querer apropriar-se, isso desaparece.
Portanto, a diferença do que é vivido para a mesma vivência, tem-se, justamente, na capacidade para essa

possibilidade de sobreposição e de justaposição, livre ou não livre.
 

Se o atrito e a resistência forem demasiadamente forte, vocês dormem.
Se a resistência tornar-se ainda mais forte, o mental põe-se à parte.

E quanto mais vocês se Abandonam, mais vocês partem em uma espécie de... como dizer? Não é nem um
sonho, nem um sono, nem a Consciência Turiya, nem, ainda, a Morada da Paz Suprema, mas é uma espécie

de “terra de ninguém”, na qual vocês sabem que não dormem: vocês não percebem mais o corpo, não
percebem mais qualquer Dimensão, mas vocês estão em um momento no qual está Passando (mesmo não

sendo uma Passagem, pode-se empregar essa expressão).
 

A integração da Luz, a partir da Fusão dos Éteres, a partir das Núpcias Celestes, a partir da descida do
Supramental, não se faz instantaneamente.

Foi necessário uma preparação de milhares de anos, e foi necessário uma aproximação extremamente
progressiva da Luz.

Porque o corpo de carbono, tal como ele está presente na superfície da Terra, se o pusessem na Luz a mais
Autêntica, ele desapareceria totalmente: como eu disse, ele seria vaporizado.

 
Esse corpo existe apenas porque ele é projetado, apenas porque a Consciência criou algo (a sua, como aquela

do mundo).
Mas tudo isso, como nós dizemos, é uma ilusão.

Mas aquele que crê na ilusão, se o corpo for persuadido de que ele é esse corpo, e nada mais, o que vai
acontecer?

Ele será vaporizado, ele será grelhado.
E grelhar sem ter a possibilidade de sair da prisão, isso queima.

Enquanto grelhar estando na Transparência, isso não queima, ou muito menos: é a Alegria.
Lembrem-se de que o Amor é um Fogo devorador.

 
A Luz Vibral é um Fogo, de longe mais potente do que o fogo que nós conhecemos, quando estamos

encarnados.
Mas esse Fogo, onde ele encontra um obstáculo, uma resistência: ele vai queimar.

Onde ele nada encontra: ele vai queimar, mas ele faz rasgar a crisálida e a borboleta sai sem qualquer
dificuldade.

***
 

Questão: o que se pode fazer quando estamos nessa “terra de ninguém” que você evocou e que
somos capturados pela atividade do mental?

Vê-lo, já.
Vê-lo é já compreendê-lo, uma vez que você exprime perfeitamente que você compreendeu.
Agora, justamente, nada há a fazer, é sobretudo naquele momento que nada é preciso fazer.

Porque o fazer traduz a atividade do mental e da consciência, simplesmente.
É sobretudo nesses momentos que é preciso nada fazer.

 
Como nós sempre dissemos, apenas vocês é que podem passar a Porta.

Nenhuma técnica, nenhuma energia, nenhuma Vibração, é envolvida por esse estado que é chamado de
“estado além de todo estado”.

Mas quando vocês “passam”, vocês sabem, porque o mental não pode mais dirigi-los.
 

Ele pode se manifestar para as atividades da vida corrente.
Ele pode intervir quando há uma problemática, mas vocês o olham, não do alto, mas vocês o olham como um

intruso: vocês sabem que vocês não são isso.
Mas aquele que não o viveu, não pode saber.

 
De fato, é muito simples: é sempre o mental que dirige essa vida, mesmo quando vocês estão Despertados

para a Unidade, mesmo quando vocês vivem Turiya, uma vez que, é claro, o mental estará ativo nas atividades
quotidianas.

Fazer um café, isso necessita de um conhecimento.
 

A grande diferença é que, quando vocês são Crucificados, quando realizaram o Abandono do Si, quando a
Onda de Vida os percorreu, os medos não existem mais, realmente.

A expressão de um medo, qualquer que seja, é a expressão do mental, mesmo sendo uma emoção.
Se o mental não comandar mais, nada os impede de experimentar uma emoção, ou mesmo um medo súbito,

mas ele desaparece instantaneamente, ele não os atinge.
Vocês o veem como um intruso, como um estranho.

Portanto, vê-lo, já, é já um grande passo.
 

Mas, sobretudo, quando vocês veem isso (em seus períodos de meditação, de oração, de Alinhamento),
principalmente nada façam, porque o simples fato de “fazer” vai reforçar o seu próprio mental.

O mental morre apenas no momento em que vocês dizem: “que Sua Vontade se faça, e não a minha”, ou seja,
quando vocês abandonam totalmente a sua vontade, a sua identidade, a sua pessoa, as suas reivindicações,

os seus desejos.
 



E quando vocês voltam, nunca mais vocês o mesmo, vocês não se colocam mais a questão do seu mental.
Vocês não se colocam mais a questão de saber se estão prontos ou não, uma vez que ali chegaram, ao que

vocês São.
De fato, vocês jamais partiram disso, como disse BIDI.

É como o nariz no meio da cara: vocês não o veem.
Vocês não veem o seu rosto, quando vocês falam.

E, no entanto, ele está aí.
***
 

Questão: por que, quando a Onda de Vida sobe, os Novos Corpos não Vibram, sistematicamente?

Porque, como vocês sabem (ou seja, o que havia sido explicado sobre a finalização do Corpo de Estado de
Ser, já há um ano), a abertura das Portas, a revelação dos Cavaleiros (ou dos Elementos), no nível do peito,

desencadeiam fenômenos Vibratórios (ndr: “Finalização do Corpo de Estado de Ser”).
 

É exatamente nessas Portas do Corpo que se sintetizou de novo o Corpo de Estado de Ser (ou se você
preferir, o novo Corpo Etéreo).

Quando há reencontro de algumas estruturas, antigas e novas, isso vai desencadear Vibrações.
Essas Vibrações podem ser extremamente fortes, seja no 12º Corpo, ou mesmo nos Triângulos Elementares

(isso lhes foi explicado) (ndr: ver o protocolo “as 12 Estrelas”).
 

Mas chega um momento no qual as Vibrações não mais existem mesmo.
Portanto, quer isso Vibre tal Porta ou tal Porta reflete, simplesmente, a ação que ocorre, nesse momento.

Em contrapartida, vocês são muito numerosos, certamente, a constatar as modificações fisiológicas, seja no
sono, no apetite, mesmo no funcionamento do seu corpo: através das Portas ATRAÇÃO e VISÃO (ndr: ver

esquemas abaixo).
Para outros serão dores extremamente vivas nas Portas AL e UNIDADE e, por vezes, dores muito fortes

no sacro ou em KI-RIS-TI, ou então, em um dos Triângulos Elementares das Estrelas, ou várias.
 

Tudo isso reflete a síntese ou a justaposição, e a sobreposição, até mesmo, do antigo corpo e do novo Corpo,
ou da antiga consciência e da nova Consciência e, também, da a-consciência, se preferirem.

Portanto, são processos normais.
Mas não se atrasem no significado.

Gastem mais tempo quando isso Vibra, na Vibração, na vivência da Vibração, e não na intelectualização da
Vibração.

***
 

Questão: é correto utilizar o mental para relaxar o corpo, por exemplo?

Eu creio que na fase em que vocês estão, atualmente, isso seria um erro.
Você vai se servir da ferramenta que você quer matar, como você quer que ela se deixe matar?

***
 

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***
 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e eu lhes digo até uma próxima vez.
Fiquem bem, que todo o meu Amor que os acompanhe.

Até breve.

______________________________

NDR 1:TRIÂNGULOS ELEMENTARES



 ________________________________

NDR 2: PORTA KI-RIS-TI das costas

Entre as omoplatas, a meia-altura
(sob a quinta vértebra dorsal).
Raiz do chacra do Coração.

   ________________________________

  
NDR 3: Portas ATRAÇÃO e VISÃO

ATRAÇÃO: chacra do baço, uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço
é elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente aqui).

VISÃO: chakra do fígado, uma largura de mão sob o seio direito. 

  

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

Então, eu os escuto e, desde já, eu lhes agradeço pelas suas perguntas.

***

Pergunta: qual é a diferença entre os Cavaleiros e os Elementos?

Então aí, caro amigo, você recorre a uma expressão que foi empregada (se minhas lembranças estiverem
boas) por uma das Estrelas, não é?, que falou dos Cavaleiros em referência, segundo à sua cultura, ao que vai
depressa (ndr: ver as intervenções de SNOW de 19 de julho, 19 de agosto, 1º de setembro, 18 de outubro e 1º

de novembro de 2012) (1).
O cavalo, o cavaleiro, é algo que se desloca de maneira muito mais rápida do que alguém que vai a pé.

O cavaleiro, também, dá manifestações mais importantes, mais rápidas e mais móveis.
Então, não há diferença: simplesmente, os Elementos (o que nós denominamos Elementos, quando nós

estamos encarnados), são, obviamente, os quatro Elementos que vocês conhecem.
Mas como vocês sabem, houve (como vocês chamam isso?) um seccionamento, eu diria, da qualidade

essencial desses Elementos em relação à Luz.
O retorno da Luz, a Liberação da Terra, do Sol, a Fusão dos Éteres, tudo isso que se desenrola no sistema

solar, permitiu, desde alguns meses agora, uma mobilização dos Elementos, muito mais intensa.
Esses Elementos, muito mais intensos, foram nomeados Cavaleiros, pelas características de cavaleiros, mas
eu penso também em relação à referência de SRI AUROBINDO, perdão, do “Bem Amado João” quando ele

era aquele que recebeu o Apocalipse, não é, onde ele relatou a ação dos Cavaleiros: “o Cavaleiro
esverdeado”, “o Cavaleiro negro”, "o Cavaleiro sombrio”, etc. (ndr: referência feita ao Apocalipse de SÃO

JOÃO, anterior à encarnação de SRI AUROBINDO).
Cada um desses Cavaleiros possui uma dinâmica Vibratória, mas também uma dinâmica que termina com os

últimos Véus do isolamento da Terra.
SNOW lhes disse que cada um dos Elementos, ou cada um dos Cavaleiros (já que é a mesma coisa, mas em
outro estado), agia do mesmo modo, em vocês (nesta estrutura física, mas também no Corpo de Eternidade

que vocês São) como sobre a Terra, de maneira sincrônica.
O Cavaleiro é então o Elemento que está restituído na sua Dimensão original e na sua capacidade, é claro, para
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Revelação.
Então, quer chamemos de Elementos (eu, eu os nomeio Hayoth Ha Kodesh) ou de Cavaleiros, é a mesma

dinâmica e o mesmo tipo de ação, naturalmente.

***

Pergunta: é normal ter sensações muito desagradáveis desde 1º de novembro, desde a intervenção de
URIEL, enquanto que na intervenção de MIGUEL, nos quinze dias anteriores, a vivência era de forma mais

agradável?
 (ndr: ver as intervenções de MIGUEL de 17 de outubro (2) e de URIEL de 30 de outubro de 2012 (3)).

O que você interpreta como “desagradável” refere-se a você.
Isso depende, é claro, das afinidades, aí também, ainda uma vez, com os seus próprios Elementos

constitutivos e também das afinidades com as suas quatro Linhagens.
Vocês sabem: há quatro Linhagens, quatro Direções, quatro Elementos (mais o Quinto, é claro), quatro

Cavaleiros.
Tudo isso é um quadro dinâmico extremamente preciso.

Portanto, o que é desagradável, para você, será talvez muito mais agradável para outro Irmão ou Irmã.
Isso depende simplesmente das afinidades Vibratórias das suas quatro partes constituintes.

Eu o lembro de que há sempre quatro Linhagens, em cada um de nós, quer seja nesta Dimensão, como nas
Outras Dimensões, que são as partes relativas que constituem, ao mesmo tempo, o Corpo de Estado de Ser

como a própria Consciência.
E de que é durante a resolução final desses quatro Elementos, pela Fusão no Éter, que se encontra, de algum

modo, o que as Estrelas (nós também, aliás) denominaram a Infinita Presença, a Última Presença ou
o Samadhi mais elevado, Vibratoriamente, que, de qualquer forma, prefigura o que está logo à frente (mesmo

se isso não vier logo depois), o que chamamos de Absoluto (que BIDI chamava de Parabrahman, não é).
 Portanto, segundo a característica própria de cada um dos seus Elementos, é claro, isso vai acontecer melhor

ou pior.
Eu lembro que MIGUEL é o Fogo e que URIEL está em relação com o Ar, com o Verbo, com o chakra da

garganta, com a Passagem da Última Reversão que está em ressonância com o 11º Corpo que está situado no
nível do lábio superior (ndr: para a localização deste Corpo, ver a coluna “protocolos a praticar / Yoga Celeste:

Reunificação dos 5 novos Corpos” (4)).
Então, pode ser que em você, o Elemento Ar não esteja sendo vivenciado como algo muito agradável.

Portanto, isso remete, é claro, a todas as correspondências e a todas as ressonâncias que estão ligadas ao
Elemento Ar.

***

Pergunta: sentir as Vibrações sob os pés está associado com o Núcleo da Terra?

Completamente, porque a Onda da Vida (que surgiu no mês de fevereiro) está ligada à liberação do Núcleo
Cristalino da Terra.

Para aqueles que vivem essas Vibrações sob os pés, isso foi originalmente em uma área específica, no início
de fevereiro, que era na parte anterior do pé.

Pouco a pouco, esta alimentação Vibratória fez com que alguns de vocês vivenciassem a subida da Onda da
Vida, de maneira incompleta ou de maneira total, não importa (não é aí onde eu quero chegar).

Simplesmente, para aqueles que sentem essas Vibrações sob os pés, vocês notaram que isso perfaz uma
zona cada vez mais ampla, cada vez mais estendida e que supera grandemente a zona do pé.

Então, eu sei que o Arcanjo ANAEL lhes disse que, quando vocês cruzam os tornozelos, vocês amplificam a
Onda da Vida (ndr: sua intervenção de 08 de junho de 2012 (5)), ou seja, que vocês fazem fusionar as duas
polaridades da Onda da Vida, porque há uma polaridade do lado esquerdo e uma polaridade do lado direito.
(ndt: “Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da

Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para
cima cruzando os tornozelos. Se isso se tornar, no momento, para vocês, demasiado incômodo, então,

cruzem as pernas na altura dos joelhos e isso irá reduzir o fluxo.” ARCANJO ANAEL (08.06.2012)).
Quando essas duas energias se fundem, é claro, e quando a Onda da Vida subiu (ou seja, quando ela

atravessou a barreira dos dois primeiros chakras), vocês irão sentir coisas novas sob os pés.
Isso podem ser queimações, isso pode ser sentir um chakra, mas muito maior do que o pé, com uma zona

nova, se vocês quiserem, que fica logo à frente do calcanhar e que corresponde, efetivamente, a um segundo
ponto de ancoramento da Onda da Vida e de ancoramento nas raízes Intraterrestres, que ocorre pelo ponto

anterior e pelo ponto posterior.
Isso dá, efetivamente, Vibrações que são, agora, mais, se vocês quiserem, aspectos Vibrais puros e não mais



uma energia que circula e que sobe.
Isso é perfeitamente normal, para aqueles que o vivem, é claro.

Portanto, isso dá sensações que não desencadeiam sistematicamente esta onda de Amor e de Êxtase que
havia anteriormente, mas há, efetivamente, uma outra qualidade Vibratória que passa por este local, que está

ligada à Fusão, se vocês quiserem, do Supramental, da Onda da Vida e também, eu diria, a uma outra oitava de
Vibração da Terra, que se traduz, é claro, pelo número sempre maior de sismos, de vulcões, de ventos, de
furacões, todas as manifestações dos Cavaleiros sobre a Terra, que estão em fase de elevação extrema.

Mas se vocês quiserem, lembrem-se disso, é como o princípio do sapo que é aquecido na água, a temperatura
se elevando grau a grau, muito, muito lentamente.

Se vocês estiverem imersos no processo Vibratório desde o início, vocês vivem, efetivamente, algo que se
acelera, assim como a Terra também, mas vocês não têm sempre a consciência disso porque vocês se

habituaram ao processo Vibratório.
E apesar disso, é claro, há, cada vez mais numerosos, entre vocês, quem sinta, por exemplo, os

estremecimentos do peito, os estremecimentos do corpo, as Vibrações nos Novos Corpos.
Há, portanto, uma amplificação, sem precedente, que está ligada às condições cósmicas sobre as quais tanto
SÉRÉTI, como ORIONIS, como MIGUEL falaram a vocês e que corresponde a essa última curva que foi feita,
agora desde algumas semanas, e que os leva à linha de chegada (ndr: ver as intervenções de SÉRÉTI de 30
de setembro (6), de ORIONIS de 30 de outubro (7) e de MIGUEL de 17 de outubro e de 02 de novembro de

2012 (8)).

***

Pergunta: quando já fomos chamados, por MARIA, seremos chamados de novo?

Desde que foram chamados uma vez, não há necessidade de chamá-los duas vezes.
Quando vocês tiverem (no sonho, em uma noite, na meditação) ouvido o seu primeiro nome, isso quer dizer o

quê?
Isso quer dizer que o Canal Mariano (que está, eu os lembro disso, independentemente do Anúncio de MARIA,
conectado ao Canal Mariano da Terra) está em ressonância direta com a Merkabah, ou seja, com o seu veículo

ascensional.
Se vocês quiserem, o Apelo de MARIA, no nível da sua Consciência, se vocês tiverem ouvido (que isso seja
há seis meses e, para alguns, há ainda mais tempo, tanto melhor para vocês), isso quer dizer simplesmente
que as suas estruturas ascensionais (Corpo de Estado de Ser, Consciência, Linhagens, instalação em meio
aos quatro Elementos) estão totalmente prontas a viver o que é para viver: vocês ligaram o motor, mas vocês
aguardam que o sinal celeste, cósmico (já que não depende mais agora da Terra) ocorra para Liberar o que é

para Liberar.
Isso significa simplesmente que há circunstâncias, para alguns de vocês, onde vocês irão ouvir várias vezes

este Apelo.
Mas uma vez é suficiente, é claro.

***

Pergunta: quando vários Elementos agem ao mesmo tempo, como descobrir o alimento que favorece isso,
segundo o que nos disse Hildegarda de Bingen, em 03 de outubro de 2012?

Então, isso não é exatamente da minha alçada, mas é uma questão de lógica simples.
O que está ligado ao Ar, eu creio que SNOW havia dito a vocês, e HILDEGARDA também, são os elementos

que crescem no ar, ou seja, não as raízes, é o que se encontra longe do solo, o que é agitado pelo vento.
São, por exemplo, as frutas que crescem nas árvores.

Há verduras nas árvores, em princípio.
Há raízes sob a terra: aí, é o Elemento Terra.

O Elemento Fogo pode ser assimilado aos sabores, por exemplo, quentes, picantes: a cor vermelha, a cor do
Fogo, etc., etc..

Mas é preciso ponderar isso porque se vocês tiverem, em vocês, a ação simultânea de vários Elementos,
vocês irão constatar algo de peculiar: vocês terão cada vez mais problemas se vocês ingerirem alimentos.

Porque o alimento, se vocês quiserem, provoca derivação da energia. 
Então, justamente, é preciso da energia para digerir, mas eu os lembro de que a sua energia (que vocês

chamam de energia vital, o prana) que circula nos meridianos, nas suas estruturas sutis, aumentou, amplificou,
pela restituição ao Éter original.

Isso quer dizer o quê?
Que as energias que percorrem vocês, atualmente, não são mais unicamente as energias ditas associadas ao

prana (a energia vital), mas é a Luz Vibral.



Mas a Luz Vibral se adapta muito, muito mal com o que entra no estômago de vocês, ou seja, quanto mais os
Elementos ou os Cavaleiros estiverem ativos, em vocês, menos vocês terão necessidade de ingerir alimentos.
E vocês irão constatar que se vocês se alimentarem, nesse caso (por hábito, por gulodice, por apetite), vocês
irão sentir um esforço Vibratório que ocorre, com um calor intenso nos chakras do baço e do fígado (ou seja,

no Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) que vai, de algum modo, atrair a Luz para esta digestão.
E vocês terão, naquele momento, digestões que serão cada vez mais pesadas, cada vez mais difíceis, não

porque vocês se tornaram intolerantes, alérgicos ou outra coisa, aos alimentos.
Mas simplesmente se lembrem: a Luz Vibral nutre vocês e isso é uma Verdade.

Vocês têm testemunhos que são abundantes, hoje, sobre os seres que não comem mais e que vivem
extremamente bem, aliás, sem perder peso.

Portanto, cabe a vocês ajustar-se, mais do que buscar qual alimento é preciso privilegiar em relação ao
Cavaleiro que está ativo.

Mas, sim, de preferência, modificar os seus hábitos alimentares para viver.
Muitos de vocês notaram isso e, é claro, continuam a comer porque vocês acham que isso não é normal.

Portanto, os hábitos de reflexão é dizer-se: “se eu não digerir, se eu tiver arrotos, se eu ficar pesado depois de
comer, significa que há uma anomalia nos órgãos da digestão, no estômago ou não importa no que mais”.

Isso não é verdadeiro: isso está diretamente ligado ao fato de vocês terem a Onda da Vida ou não.
Eu os lembro de que o Éter da Terra, aí onde vocês recebem os seus alimentos Etéreos (que estava ligado,
ele também, à alteração da Terra, na sua Luz, na sua capacidade para Vibração), encontra-se hoje Liberado,

desde alguns meses, com efeitos cumulativos.
Em relação a isso, isso quer dizer simplesmente que as necessidades, reais, concretas, de alimentos, não

existem mais.
Vocês irão até constatar que os alimentos que anteriormente faziam bem a vocês, não aparecem mais assim

de qualquer maneira.
Então, se vocês ainda forem “uma bicicleta em atividade”, vocês irão se perguntar sobre alergias, anomalias,

patologias e tudo isso.
Logicamente, isso não existe.

Mas se vocês estiverem conectados ao Supramental, se vocês tiverem uma das Coroas ativadas, vocês irão
sentir que a digestão pressiona os chakras do baço e do fígado, desviando a Luz do seu objetivo, que é o de
provocar mutação, de maneira total, eu os lembro disso, no Corpo Etéreo, no Duplo, no novo Duplo que vocês

São, na sua estrutura de Eternidade.
Portanto, cabe a vocês ajustar-se: vocês irão se aperceber disso, eu diria, quanto mais os dias passarem, de

maneira cada vez mais flagrante.

***

Pergunta: qual é o papel do planeta Hercólubus, hoje?

A mudança do magnetismo terrestre, a inversão dos polos e o despertar da Consciência, pouco antes da
chegada da Onda Galáctica.

Eu os lembro de que os deslocamentos de Hercólubus (ou Hercobulus) ocorrem em função da sua
progressão, em função do grau de Despertar da Terra, em função do seu ajustamento em relação à

Consciência Crística coletiva, ou Solar coletiva.
E é a interação, se vocês quiserem, dos diferentes tipos de Irradiação, que permitiu ajustar-se a tudo isso.

Eu os lembro de que, durante o verão de 2008 e 2009 (inverno, no hemisfério sul), Hercólubus foi citado por
ORIONIS e foi dito a vocês que ele seria visível no Céu (ndr: sua intervenção de 08 de agosto de 2008 (9)).
Mas eu já tinha dito, à época, que quanto mais esse momento estivesse defasado no tempo, melhor seria.

O fato de ver Hercólubus é o sinal que lhes foi dado, aliás, pelos povos ditos primitivos (como os Índios
Americanos ou, ainda, nas profecias de alguns profetas) como o segundo Sol, como esta segunda Estrela.

Como dizia Bença Deunov (quando ele era, como ele lhes disse e revelou, Nostradamus, Michel de
Nostredame): “por sete dias, a Estrela irá chamejar no Céu”.

Mas esses sete dias, eles podem ocorrer a qualquer momento, a partir de 1984 até agora.
Eu sempre disse que quanto mais tarde isso ocorresse, melhor seria, porque a latência da visibilidade comum
com o olho, sem os instrumentos tecnológicos, iria permitir, se vocês quiserem, um último ajustamento antes

de uma série de eventos cósmicos que, eles, são totalmente independentes, mas sincrônicos com Hercólubus,
doravante.

 É sempre possível, com a matemática, com os instrumentos ópticos, com a tecnologia que vocês têm,
observar já, evidentemente, isso.

Mas nós falamos, não da observação da crença com a tecnologia, ou através de cálculos matemáticos, mas
diretamente com o olho, ou seja, com a visão retiniana.

É ela que desencadeia o sinal.
Simplesmente, como vocês o sabem, há escalas astronômicas extremamente precisas que se inscrevem no



curso desse tempo que vocês vivem agora.
Portanto, Hercólubus é o impulso final, eu diria, durante a sua visibilidade, não para a grelha do planeta, mas
para o ajustamento magnético final que, doravante, então, irá anteceder o que eu havia falado, à época, do

planeta grelha, ou seja, do retorno total da Luz.

***

Pergunta: sentir a ponta do nariz e a ponta dos pés se moverem simultaneamente, isso releva da ação dos
Cavaleiros do Fogo e da Terra, ao mesmo tempo?

Sim.
Eu creio que foi UM AMIGO que lhes falou (ndr: sua intervenção de 02 de novembro de 2012 (10)), se vocês

quiserem, de um processo da consciência, onde era preciso focar a consciência nos pontos, nos quatro
Pontos Cardeais da Cruz fixa da cabeça, ao mesmo tempo que sobre os pés (ndr: ver a coluna “protocolos /

Expansão da Consciência até a Infinita Presença” (4)).
Há, é claro, uma junção que foi realizada entre a sua cabeça e os seus pés.

Ou, se vocês preferirem, entra a Luz Vibral e a matéria.
E a ação conjunta do Fogo e da Terra, efetivamente, desencadeia esse tipo de Vibrações.

Quando as Vibrações tomam ao mesmo tempo o 12º Corpo ou os Pontos Cardeais da cabeça, mais os pés e
as Vibrações do peito, o seu Veículo ascensional está, evidentemente, perfeitamente em ordem para se

locomover.
Mas ele aguarda, eu diria, o último sinal para escapar.

Não escapar: Liberar-se.
Eu emprego indiferentemente a palavra Fogo, Terra, Elemento, Cavaleiro ou Hayoth Ha Kodesh: é a mesma

coisa, os mesmos alvos e os mesmos pontos de ação.
Alguns de vocês já ultrapassaram isso e sentem, sobretudo, o Quinto Elemento, ou seja, o ponto ER da cabeça

com a Vibração do peito ou o estremecimento do peito.

***

Pergunta: ao que corresponde uma espécie de cometa verde descendo no céu?

Primeiramente, não são cometas, porque isso são asteroides.
Os asteroides, como lhes disse MIGUEL, há cada vez mais.

Então, vocês terão de diferentes cores.
Eu creio que a cor visível, para vocês, de um cometa, está ligada à proporção de gás e de gelo presente no

corpo do meteorito (isto é, se houver metal ou não, também).
A zona de atrito com o que resta de atmosfera e de magnetosfera vai colorir, também.

Isso pode ser um “belo azul”, um “belo verde”, um “belo laranja”, um “belo branco”.
Isso não tem outra interpretação senão a composição química, eu diria, e por vezes também (disseram-me),

segundo o ângulo de penetração do um meteorito, a cor é diferente.
Mas os corpos de meteoritos confirmam a vocês, evidentemente, que tudo isso são manifestações cada vez

mais importantes e cada vez mais intensas.
É a ação de MIGUEL na ionosfera e, agora, diretamente na atmosfera e no núcleo, não cristalino, da Terra, mas

na camada de magma que gira ao redor da Terra que é, eu lembro a vocês, responsável pelo magnetismo.
E eu bem falei das forças gravitacionais e do magnetismo que mudavam, a toda velocidade, sobre a Terra,

doravante.
O que explica que alguns de vocês têm Vibrações extremamente intensas e, algumas vezes, a impressão de

ter bebido um pouco de champanhe, mas sem nada ter bebido.
Isso é perfeitamente lógico.

Há realmente uma modificação enorme do campo magnético terrestre que está em andamento, doravante, e
que corresponde a tudo o que eu havia dito, já, desde alguns anos, com relação aos vulcões do Cinturão de

Fogo do Pacífico, à expansão física da Terra, e à Ascensão Espiritual da Terra.
Quando o eixo magnético da Terra mudar, o seu eixo magnético também muda.

Vocês se lembram de que a falsificação da Luz (associada às camadas isolantes da Terra) também estava
ligada a uma recepção da Luz que não está, como dizer, alinhada.

E há, então, um realinhamento com o eixo Vibral autêntico, que corresponde à inclinação da Terra.
Tudo isso está em curso e, obviamente, isso se reflete, também, em vocês.

Então, há, às vezes, uma latência entre a Consciência que se situa, eu diria, no nível do corpo físico (vamos
empregar “a antiga consciência”, se vocês preferirem) e a Nova Consciência Multidimensional que dá, por



vezes, oscilações com dificuldades de ajustamento, podendo desencadear vertigens.
Naturalmente, isso pode também desencadear outros problemas, problemas reais que, eles, são em função,

ou não, das suas resistências.
E o que vai ocorrer, naquele momento, apenas faz traduzir a possibilidade (através de alguma coisa que vocês

vivem, na consciência ordinária, como difícil) de ajustar-se, mais próximo, do que vocês São.
Independentemente do que for preciso para isso, lembrem-se de que tudo o que ocorre, nesse momento

(talvez ainda mais do que antes), está diretamente associado a esta nova procura de equilíbrio, que está ligada
ao seu Veículo ascensional.

E de que esse Veículo ascensional não tem o que fazer deste corpo físico.
Portanto, então, pode ali haver, efetivamente, o aparecimento (isso, em geral, é durante este período) de

problemas que os derrubam de um dia para o outro: na véspera vocês estavam em tal circunstância de vida, no
dia seguinte há outras circunstâncias de vida (que isso se refira ao seu corpo físico, ao seu ambiente, ao seu

polo afetivo, ao seu polo social, não importa).
Mas tudo isso que ocorre, nesse momento, é um ajustamento, e os convida a ajustar-se, a reorientar-se sobre

o eixo da Luz.
Não vejam ali nem karma, nem punição, mas eu os lembro de que a modificação brutal do seu equilíbrio Interior

é apenas a expressão de um reajustamento da Sua consciência, com o eixo real da Luz, para fazê-los
encontrar o Centro: o que foi nomeado, eu creio, o coração do Coração ou o centro do Centro, ou seja, o Ponto
ER que é o Coração do Coração, ou seja, o Ponto de Irradiação da Luz que se encontra também, em imagem,
no centro dos Cavaleiros ou dos quatro Elementos ou das quatro Estrelas fixas da cabeça (ndr: ver esquema

abaixo).
Este ajustamento, às vezes, pode assumir um aspecto, em princípio, catastrófico para o olhar da

personalidade.
Mas é o único meio que a Luz encontrou para reajustar vocês.

Do ponto de vista da consciência limitada, da personalidade, nós sempre temos a impressão de que este
corpo deve ter sucesso, deve manifestar harmonia e boa saúde (em relação ao ponto de vista da

personalidade, quando estamos encarnados).
Isso é totalmente de outra forma quando nós temos o ponto de vista do Estado de Ser.

E, ainda pior, ou ainda melhor (isso depende do olhar que vocês apresentam), com aquele que é Absoluto.
Porque aquele que é Absoluto, quer este corpo esteja aí, quer este corpo esteja sofrendo, quer este corpo

esteja feliz ou quer ele esteja reduzido a um mingau, nada muda no que ele É.
Porque há um distanciamento total: a consciência não está mais confinada e limitada a este corpo.

Ela é Multidimensional, realmente.
E esta Multidimensionalidade, neste período (mas isso começou, já, desde o início deste ano, mas isso se

torna cada vez mais evidente para aqueles a quem isso chegou), é um golpe de martelo atrás da cabeça, para
dizer-lhes, aí, agora: “atuou bastante com a personalidade, o que você É nada é de tudo isso”.

Então, é claro, aquele que está na personalidade vai dizer: “sim, mas a Luz, ela faz dodói”.
Aquele que está na Luz aceita isso, sem qualquer noção de dodói ou de perda do que quer que seja.

Da maneira que vocês reagirem, ou não, a um acontecimento ocorrendo hoje, mostra-lhes a sua capacidade
para ser flexível, ou seja, para aceitar a mudança ou não.

Ou seja, que se os reflexos de sobrevivência (que estão inscritos nos dois primeiros chakras, isto é, o apego à
personalidade) forem extremamente fortes, vocês irão lutar.

Vocês irão dizer: “mas é preciso que eu viva, é preciso que eu continue, é preciso que eu lute, é preciso que
eu me oponha ao que está chegando”.

Ao passo que aquele que já está na sua Eternidade, deixa acontecer o que está ocorrendo, sem ser, de modo
algum, afetado por isso.

E da maneira que vocês reagem, através do que chega ao seu corpo, é, efetivamente, muito representativo da
sua capacidade para estar apegado, ou não, a este corpo.

Se vocês ali estiverem apegados, vocês irão sofrer.
Se vocês ali não estiverem apegados, isso não tem qualquer espécie de importância.

Mais uma vez, isso não é a negação seja do que for, é simplesmente a localização onde vocês estão, em meio
à sua Consciência.

Tudo isso faz parte do trabalho de Liberação da Terra, da Onda da Vida, mas também do Supramental.
 São os apegos da personalidade a ela mesma (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar / Apego arquetípico da

personalidade a ela mesma” (4)).
E se vocês estiverem apegados à sua personalidade, o que vocês irão constatar?

É que a mobilização do Coração Ascensional (quer seja espontânea ou através dos protocolos de cristais, ou
dos gestos, como vocês quiserem, não importa), se a colocação em Vibração da caixa torácica ocorrer, isso

significa que a personalidade não está resistindo (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do
Coração Ascensional” (4)).

Por outro lado, se a personalidade resistir, estando apegada a ela mesma, à sua própria sobrevivência (que não
existe, é claro, porque a personalidade, ela desaparece, como vocês sabem disso, quase totalmente, no

momento em que o corpo não existir mais), então se vocês estiverem apegados à sua pequena pessoa, vocês
irão sofrer, obviamente, de diferentes modos.



Mas se vocês não estiverem mais apegados à sua pequena pessoa, isso significa simplesmente que a sua
consciência já passou na sua Eternidade.

Então, naquele momento, independentemente do que chegar a este corpo, vocês não serão afetados, assim
como seja pelo que for que chegar a este mundo.

E eu creio que SNOW havia falado também sobre a ação dos Cavaleiros e dos Elementos, em vocês, no
momento em que eles se apresentarem a vocês: vocês resistem ou não, vocês se opõem ou não.

Mas, por vezes, a oposição, lembrem-se disso, pode assumir aspectos extremamente delustrosos, ou seja, de
dizer-se: “ah sim, mas se, eu, eu sou Luz, este corpo deve ser Luz. Por que ele sofre?”.

E a personalidade vai procurar uma causalidade [relação de causa e efeito].
Mas a causalidade do que vai lhes chegar, durante este período, está sempre associada ao que existe em

meio à consciência, nos dois primeiros chakras, ou seja, à maneira com que vocês são tributários do que vocês
creem ser, através deste corpo.

Isso é muito simples: a Luz ilumina e ela ilumina violentamente, agora, cada vez mais violentamente.
E se vocês não estiverem Transparentes, no plano espiritual, com vocês mesmos, se vocês não deixarem a

Luz atravessar, o que faz a Luz?
Ela vai encontrar uma zona de resistência e esta zona de resistência vai induzir, por vezes, incômodos.

E esses incômodos podem ser terríveis, mas os incômodos apenas irão se referir ao corpo e à personalidade,
certamente não ao que vocês São.

Portanto, se vocês sofrerem, significa que vocês estão apegados a este corpo e a esta pessoa.
Aquele não está apegado nem a este corpo, nem a esta pessoa, cuja Onda da Vida subiu até o topo, não tem

qualquer motivo para sofrer, mesmo pelo desaparecimento deste corpo.
Até a dor é profundamente diferente conforme o local onde vocês se colocam e isso vai aparecer-lhes cada

vez mais claramente.
Isso não é, ainda uma vez, uma punição seja do que for: é, simplesmente, a ação da Luz que vai mostrar os

últimos baluartes da personalidade ligados aos hábitos, ao seu corpo, aos seus hábitos alimentares, aos seus
modos de funcionamento.

Tudo isso representa, em relação à Liberdade que está aí, os principais obstáculos. 

***

Pergunta: você poderia falar mais sobre Linhagem ou Linhagem Estelar?

Ô, isso foi objeto de inúmeras comunicações (ndr: ver as intervenções de RAM de 23 de outubro de 2008 (11),
de ANAEL de 16 de agosto de 2009, de 1º de outubro de 2009, de 17 de março de 2010 e de 15 de maio de
2010 (12), de UM AMIGO de 18 de setembro de 2010 (13), de O.M. AÏVANHOV de 02 de setembro de 2012

(14)).
E nós lhes dissemos o que era necessário saber, especialmente, hoje, isso serve ainda menos do que antes

conhecer as Linhagens no plano intelectual ou mental.
Isso é uma revelação que ocorre de maneira Interior.

Isso foi dito, eu acho, tanto por Anciãos como pelas Estrelas: as suas Linhagens revelam-se a vocês e se
revelavam, efetivamente, sob forma ou de devaneios, ou de sonhos, ou de visões de alguns tipos de animais

que são as suas Linhagens Estelares.
As suas Linhagens Estelares são em número de quatro.

A Origem Estelar, há apenas uma.
Mas as quatro Linhagens estão ligadas, é claro, à proporção relativa dos quatro Elementos que os constituem,

na sua Eternidade como neste corpo, também.
Portanto, eis o que eu posso dizer.

Mas, agora, enumerar as Linhagens para vocês faria apenas nutrir o mental.
Lembrem-se (e isso, isso sempre foi dito, mesmo depois do momento em que o Arcanjo ANAEL, em 2009,

sobretudo, falou-lhes dessas Linhagens): elas se revelam a vocês de maneira natural.
Se vocês as buscarem, vocês não irão encontrá-las: elas se revelam.

O importante não é conhecê-las.
O importante é viver o impacto Vibratório, por exemplo, da Linhagem de Sírius ou ainda de Arcturius ou ainda

das Plêiades.
Porque, quando uma Linhagem se revela a vocês, a ação do Elemento correspondente está, no nível máximo,

em vocês.
Portanto, a única coisa a reconhecer é simplesmente ver, nos seus sonhos, nos seus Alinhamentos, mas isso é

muito claro: se vocês começarem a ver uma águia, a cara da águia, o olho da águia, o voo da águia, qualquer
que seja o componente, vocês têm uma Linhagem que está ligada, é claro, ao Ar.

E que vem de onde?
De Altaïr.



Quando vocês virem o golfinho, há uma Linhagem da Água.
Que vem de onde?

De Sírius.
Mas o importante não é ter este conhecimento intelectual, é viver o efeito, em vocês, deste animal (que não é

um animal, vocês sabem disso).
Afastem-se, ao máximo, durante este período, de tudo o que quiser sugerir a vocês o intelectual.

Aquele que vivenciou momentos de Graça, no nível do Coração, com a Onda da Vida, com Êxtases, ou com a
Vibração que se propaga, agora, nos Novos Corpos ou no conjunto do peito ou do corpo, fica-lhe

extremamente simples de reconhecer os momentos em que é o mental que vai estimulá-los e excitá-los e os
momentos em que é a experiência que nutre vocês, e não mais o mental.

A diferença é capital para ver, mas vocês deveriam vê-lo cada vez mais facilmente.
Basta simplesmente compreender que, quando vocês tiverem necessidade não de uma explicação, mas de se

conectar a uma manifestação, ou de colocar uma questão sobre uma manifestação, aí, é o mental que está
intervindo.

Por outro lado, se vocês se fundirem na manifestação e na experiência do que é vivenciado, vocês verão que
não haverá qualquer necessidade de explicação ou de compreensão.

Naquele momento, vocês vivenciam, realmente, que a experiência Vibratória é, ela mesma, a explicação.
Vocês não têm mais necessidade de recorrer ao mental.

Depois, podemos sempre, como agora, abordar os processos que vocês vivenciaram há uma semana, há
quinze dias, que vocês vivem nesse momento, e encontrar uma explicação.

Mas lembrem-se de que jamais é a explicação que é importante.
Saber, por exemplo, que sonhar com um golfinho, que ver um golfinho, está ligado a Sírius e ao Elemento

Água, é muito bom.
Mas se vocês não viverem isso, estritamente de nada serve.

Se vocês o viverem, sem mesmo compreender o porquê, aí, isso serve para alguma coisa.
E eu os lembro de que são justamente as palavras que foram empregadas pelos Arcanjos, há pouco tempo

(ndr: ver as intervenções de MIGUEL (8) e de SRI AUROBINDO (15) de 02 de novembro de 2012): esta
espécie de sobreposição, como eles falaram, de justaposição das duas Consciências, é justamente o que lhes
permite tomar consciência, nesse sentido, dos momentos em que vocês estão na Eternidade, e dos momentos

em que vocês estão no efêmero.
O efêmero sempre irá colocar questões.

Então, é claro, eu recorro ao seu mental, aqui, mas, justamente, se vocês tiverem lido a resposta, vocês não
terão mais a questão para colocar.

É justamente para isso que eu lhes disse tudo isso.

***

Pergunta: com todas as transformações que vive o planeta nesse momento, é pertinente ou prudente evitar
as viagens de avião?

Então, cara amiga, seja o que for que você faça, isso jamais irá evitar o fim.
Não tem qualquer sentido privar-se de viagens ou do que quer que seja.

Naturalmente, exceto se for nefasto para a Consciência e para o corpo, mas isso eu falei sobre os alimentos.
Mas querer isolar-se em algum lugar porque ocorrem eventos, estritamente de nada serve.

 O Elemento irá encontrá-la e o seu destino irá encontrá-la, quer você esteja no avião ou em um buraco sob a
Terra, para se proteger de não sei o quê.

É sempre a personalidade que pensa em preservar o corpo.
Tentem ainda assim ter em mente que a personalidade, a consciência limitada, tem a particularidade de se crer

eterna, imortal e infalível.
Evidentemente, ela é exatamente o oposto.

Ou seja, ela é falível, ela é mortal, ela jamais será eterna.
Porque, se uma personalidade fosse eterna, através mesmo do princípio da personalidade que é a

reencarnação, não haveria qualquer obstáculo para que vocês se lembrassem de todas as personalidades.
Se isso não existe, independentemente da falsificação, é que a Eternidade nada tem a ver com uma sequência

de efêmeros.
Enquanto vocês forem tributários disso, vocês ficam presos às suas próprias ilusões: ilusões de Eternidade,

em meio ao efêmero que não existe.
Eu os remeto, para isso, aos inúmeros ensinamentos (porque os são, mesmo se apresentados de forma

diferente) de BIDI que, durante meses, deu uma série de elementos a vocês.
Agora, cabe a vocês ver se vocês permanecem tributários da sua pequena vida, da sua pequena pessoa,

fazendo disso uma finalidade eterna.



Então, é claro, aquele que não passou na sua Eternidade, que apenas vivenciou neste corpo os processos
Vibratórios, que parou no Si, que parou no processo Vibral da Consciência, de algum modo, apreendeu-se

desses aspectos Vibrais, dessas experiências vivenciadas em meio à Consciência.
                     Mas lembrem-se do que dizia BIDI: mesmo isso é para soltar.                    

E eu, antes dele, eu tinha uma expressão que eu gostava muito.
Vocês conhecem isso, vocês veem os amendoins no pote, vocês apanham os amendoins, mas, para tirar a

mão, é preciso soltar os amendoins.
Se vocês não soltarem o que vocês têm, vocês próprios ficam retidos e isso, vocês não vão tardar em

percebê-lo, de maneira total.
 Não como uma crença ou uma interrogação, mas como a Verdade do que é para viver.

Eu os lembro de que CRISTO disse: “Aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.
É sempre a personalidade que é responsável por um encaminhamento ou por uma busca espiritual, sempre.
Porque, no momento em que vocês aceitarem, em que vocês viverem a sua própria Transcendência, a busca

espiritual torna-se obsoleta.
Nada há a buscar: tudo está aí, como diria BIDI.

Mas enquanto vocês não o tiverem vivenciado, isso lhes parece um absurdo total.
Vocês podem viver sem procurar e sem buscar.

Aquele que vive o que ele É, não é porque ele buscou, que ele encontrou.
Ele encontrou, justamente, porque ele parou de buscar.

É preciso não confundir o Fazer e o Ser porque o Fazer é sempre tributário de um ter, de um resultado.
O Ser não tem o que fazer de qualquer ação: ele É, de toda Eternidade, além do Si.

Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que é preciso progredir, que é preciso procurar as suas
Linhagens.

Não, nós sempre lhes dissemos que as coisas vinham até vocês, a partir do momento em que vocês parassem
de querer fazer, de querer saber.

E, nesses tempos de mudança, é muito difícil para aqueles que ainda permanecem com traços de
personalidade, de ter que encarar essas mudanças brutais.

Porque a personalidade, como lhes disse IRMÃO K, não tem muito tempo (ndr: sua intervenção de 16 de
outubro de 2012 (16)), é marcada pelo sentido do hábito.

O hábito, no ser humano, permite-lhe sossegá-lo: comer a tal hora, fazer tal trabalho, fazer o melhor possível,
ou fazê-lo rapidamente se ele não gostar disso (isso dá exatamente no mesmo).

Mas é sempre a personalidade que entra em ação para fazer isso ou aquilo.
O efêmero e, como isso foi dito, a consciência da personalidade, vão sempre buscar o meio de se tranquilizar

e o melhor modo de se precaver, isso é o hábito.
Mas o hábito impede a Liberdade e impede a Autonomia.

E são essas armadilhas que não vemos com frequência, que temos pouca oportunidade de ver, naquele nível.
Mas isso vai se tornar cada vez mais claro.

Esta Clareza, independentemente da Visão Etérea, é diretamente uma visão retiniana que lhes mostra, ou os
flashes de Luz no Céu, ou, se vocês saírem em plena noite, vocês irão constatar, ao redor de vocês, uma

espécie de forma branca, de nuvem branca.
É a Luz e vocês vão se fundir aí dentro.

***

Pergunta: sentir os laços no nível dos tornozelos está associado à evolução da Luz?

Então, isso é diferente para cada um.
A Liberação da Onda da Vida, a Liberação da Terra, da Onda do Éter que subiu ao longo das pernas,

permitiram, para muitos de vocês, eliminar essas famosas pulseiras dos tornozelos e dos pulsos.
O que vocês notam?

Alguns, entre vocês, sentem de novo essas pulseiras.
Isso não é um bloqueio, simplesmente nós lhes colocamos de novo (vocês mesmos colocaram de novo, pela

interação da Luz) essas pulseiras.
Porque, se não houvesse essas pulseiras, para alguns de vocês, vocês já teriam deixado definitivamente a

consciência limitada e vocês não estariam mais aí.
Ora, como nós lhes dissemos, aqueles, justamente, que foram Liberados, são os Libertadores da Terra.

Nós precisamos de vocês, aqui, aí onde vocês estão.
Portanto, as pulseiras nos tornozelos ou nos pulsos não são mais bloqueios ligados ao fato de não partir
demasiadamente rápido no Estado de Ser, mas realmente, agora, para alguns de vocês (mesmo tendo

vivenciado viagens no Estado de Ser ou neste Último estado que não é um estado, denominado Absoluto),



vocês recobraram pequenos laços para poder concluir o trabalho que é para fazer aqui.
Eu os lembro de que esse trabalho não é um Fazer: é deixar Ser o que É.

E, para isso, é preciso que a Luz não progrida muito depressa no Interior do coração do Coração.
Ou seja, que o Ponto ER da cabeça e do Coração, através da Lemniscata Sagrada, não provoque um incêndio

de imediato.

***

Pergunta: os pequenos flashes brancos que também podemos ver estão associados à Luz?

Sim, perfeitamente.
Quando há flashes, como fenômeno brutal, é o atrito entre a consciência limitada da Terra e a Consciência

Ilimitada da Terra.
Quando vocês veem, por outro lado, uma bruma branca que se desloca muito lentamente, no seu nível ou no

ar, aí, é simplesmente a Luz.
Não são flashes que resultam do atrito.

Quando da Luz, no seu aspecto enevoado e lento, é a Luz e não são zonas de atrito ou de resistência ou de
confrontação.

***

Pergunta: a sua encarnação anterior, enquanto Merlin, teve um caráter preparatório em relação ao que nós
vivemos?

Não, absolutamente não.
Se vocês quiserem, o que vocês vivem está inscrito desde 320.000 anos.

 Foi preciso uma série de ciclos reproduzindo-se sob a égide do grande Melquizedeque da Terra, ou seja, de
ORIONIS, sob a égide dos Guias Azuis de Sírius, sob a égide dos Nefelim e dos Elohim (ou seja, dos

Gigantes e dos Seres de Cristal), para preparar este momento, por antecipação e por uma visão
profundamente penetrante, eu diria, dos ciclos da Terra, durante o reinado da falsificação.

Enquanto Merlin, eu jamais dei elementos.
Houve um ou dois elementos do futuro que eu pude comunicar, à época.

Mas vejam a dificuldade: ou seja, quando nós caímos na encarnação, os Véus do esquecimento são
extremamente potentes, mesmo no momento do Despertar ou da Liberação, no momento em que nós

vivenciamos o processo da outra consciência.
Nós permanecemos tributários, é claro, para exprimir o que nós tínhamos que exprimir, da consciência

ordinária.
E então, nós éramos obrigados, de algum modo, como dizer, a interpretar o que era dado a viver, para colocá-

lo em uma perspectiva de linearidade do tempo.
E isso foi igual para Michel de Nostredame, isso foi igual para Bença Deunov (que é a mesma entidade), isso

foi igual para mim ou como para muitos outros que haviam tido visões proféticas, digamos.
Então, a melhor visão profética, naturalmente, é extrair-se dessas próprias visões.

E nisso é que foram bem sucedidas, por exemplo, as Estrelas, porque as Estrelas, elas são muito menos
tributárias, na polaridade feminina encarnada, deste conceito temporal.

A polaridade masculina da consciência limitada sempre tem necessidade de se referir ao tempo, aos
calendários, etc..

O que é muito menos frequente nos processos místicos envolvendo uma polaridade feminina.
O que explica, por exemplo, que Estrelas como MA ANANDA MOYI ou ainda GEMMA GALGANI expressaram

a atemporalidade da Luz, mais do que os processos de Visão.
E vocês jamais verão, e vocês jamais viram, durante a sua vida, uma MA ANANDA MOYI falar-lhes da chegada
da Luz, porque a Luz era, para ela, um processo chegando no instante presente que não dependia de qualquer

tempo.
Foi simplesmente a inscrição da sua consciência na Linearidade do tempo que permitiu registrar, de algum

modo, um desenrolar temporal.
Mas aquele que é Absoluto não se importa com a chegada de Hercólubus, com a chegada da Onda Galáctica:

ele já está instalado nisso.
Portanto, esta noção temporal, ela está realmente inscrita na pessoa e unicamente na pessoa.

Aquele que é Absoluto, ou que vive a Infinita Presença, quer este mundo termine em uma hora, ou nunca, nada
muda.

O que não é o caso, obviamente, para a grande maioria da humanidade encarnada que, ela, é tributária do



tempo.

***

Pergunta: as três Estrelas ainda encarnadas hoje ignoram quem elas são?

É preferível que elas o ignorem.
Toda missão (eu não gosto nem um pouco desta palavra), mas toda função encarnada na encarnação passa

obrigatoriamente pelos mecanismos de esquecimento celeste.
Não do esquecimento das vidas passadas.

Por exemplo, quando eu fui aquele, como eu me apresento hoje, Omraam, é claro que eu sabia que eu fui
Merlin durante a minha vida, porque nós temos acesso a toda memória das nossas vidas passadas, durante um

processo de Liberação ou, em todo caso, de Despertar.
Mas nunca do que está lá em cima porque, isso, é algo que deve ser escondido, mesmo daquele que o

ostenta, porque se isso lhe fosse revelado, haveria riscos consideráveis de desgaste.
Portanto, uma Estrela não sabe que ela é uma Estrela, aqui, sobre a Terra.

Um Ancião não sabe que ele é um Ancião, aqui, sobre a Terra.
Ele o sabe lá em cima.

Isso é muito importante.

***

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu terei oportunidade de vir vê-los a cada semana durante essas
canalizações públicas.

Portanto, eu estarei com vocês todas as semanas.
E eu lhes digo, então, até muito em breve.

Passem bem.

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

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

1 – SNOW (19.07.2012, 19.08.2012, 01.09.2012, 18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
*

2 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://2.bp.blogspot.com/-JvgCqYSxpPY/UKK7Zgv8i9I/AAAAAAAAG_s/ZzhS4djB_24/s1600/000bibli_376eixoAtraoViso.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-DfkzVQiG_7s/UKK7Y6jJZZI/AAAAAAAAG_k/Peof_gOuwsg/s1600/000bibli_360ERdopeito+(1).jpg
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://3.bp.blogspot.com/-fAUw9GIt1vs/UKK7YEDWqZI/AAAAAAAAG_c/alANIloCtGs/s1600/000bibli_330PontoERdacabea.jpg


3 – ARCANJO URIEL (30.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/uriel-30-de-outubro-de-2012-autres.html

*

4 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

5 – ARCANJO ANAEL (08.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html

*

6 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

7 – ORIONIS (30.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/orionis-30-de-outubro-de-2012-autres.html

*

8 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012 e 02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/miguel-2-de-novembro-de-2012-autres.html

*

9 – ORIONIS (08.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html

*

10 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html

 *

11 – RAM (23.10.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ram-23-de-outubro-de-2008-autres.html

*

12 – ARCANJO ANAEL (16.08.2009, 01.10.2009, 17.03.2010 e 15.05.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-1-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/anael-17-de-marco-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/anael-15-de-maio-de-2010_15.html
*

13 – UM AMIGO (18.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-18-de-setembro-de-2010.html

*

14 – OMRAAM (Aïvanhov) (02.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html

*

15 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html

*

16 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/anael-15-de-maio-de-2010_15.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-18-de-setembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/miguel-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/anael-17-de-marco-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/uriel-30-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/orionis-30-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ram-23-de-outubro-de-2008-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-1-de-outubro-de-2009.html


***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1689

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***

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

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

http://3.bp.blogspot.com/-rnZGO2fVpA4/UaQ-A2evPlI/AAAAAAAACB8/m0x9n1oGx6M/s1600/000+omraam+-+10.11.2012b.jpg
http://portaldosanjos.nong.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1689


*E BEM, CAROS AMIGOS...*

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121117_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, todas as minhas Bênçãos estão aí e nós iremos então passar um momento juntos e tentar responder às

suas perguntas.
Então eu os escuto atentamente.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir, do lado direito, as percepções que estão
habitualmente no Canal Mariano, à esquerda?

Então, como vocês talvez saibam, ao nível dos Cordões Celestes que são nomeados, pelos nossos Irmãos
orientais, “Antakarana”, do lado esquerdo (que foi chamado, devido à chegada das Partículas Adamantinas, de

Canal Mariano), vocês devem ter notado que, desde uns quinze dias, vocês sentem a mesma qualidade
Vibratória e de consciência do lado direito.

Isso é para diferenciar do que havia dito, por exemplo, SRI AUROBINDO, com relação à possibilidade de
distinguir as presenças que chegavam à esquerda, das presenças que chegavam à direita (ndr: ver a sua

intervenção de 21 de maio de 2012 (1)).
Eu os lembro de que ele disse, há alguns meses, que o que chegava à esquerda era a Luz e o que chegava à

direita pertencia, eu diria, à matriz, não é?
É preciso não confundir as presenças que chegam e as manifestações Vibratórias que vocês percebem,

agora, também, do lado direito, que tampouco corresponde ao Canal Mariano, mas ao que foi chamado, desde
muito pouco tempo, de sobreposição, de justaposição dos planos Dimensionais.

Esta espécie de sobreposição de gama de frequências (que está ligada ao que eu disse, há uma semana,
referente, ao mesmo tempo, à Onda Galáctica e a Hercólubus) é, se vocês quiserem, responsável por este

aspecto simétrico (ndr: ver a sua intervenção de 10 de novembro de 2012 (2)).
Que não está ligado às presenças, mas também ao fato de que as Partículas Adamantinas, tendo constituído

inteiramente o Canal Mariano coletivo da Terra, permite também, agora, restabelecer o equilíbrio entre os lados
esquerdo e direito.

O que permite, se vocês quiserem, a síntese (eu não tenho uma palavra melhor) entre a esquerda e a direita
que ocorre no nível do Andrógino Primordial do 12º Corpo (com as Vibrações que podem aparecer, durante

este período de ‘simetrização’, entre a esquerda e a direita).
Mas, se vocês estiverem atentos, vocês têm manifestações Vibratórias à direita, com por vezes o Som se

tornando mais forte à direita.
Mas, na maioria das vezes, as presenças da Luz chegam unicamente à esquerda.

Isso está ligado, se vocês quiserem, justamente, à aproximação desses eventos astronômicos do seu Céu,
que permitem esta fusão da esquerda e da direita, o que explica que, talvez, alguns (e mesmo muitos, entre

vocês) sintam, desde alguns dias, algumas semanas, uma espécie de ‘bilaterização’ dos processos de
percepção Vibratória, primeiro no Canal Mariano e depois no Canal, vamos denominá-lo, Astral, se vocês

preferirem.
Mas não vejam ali algo de negativo, contrariamente ao que lhes disse SRI AUROBINDO, mas, sim, esse

O.M. AIVANHOV - 17 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121117_-_OMA.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-YZgpnIgxYF4/UK89GLOxvUI/AAAAAAAAHP8/wBcLTa_tKLY/s1600/21822_2594627440751_2070785569_n.jpg


fenômeno de Harmonização e de Unificação dos aspectos separados da Consciência, através, eu os lembro
disso, da Androginia Primordial.

É, portanto, uma etapa especial que vocês vivem, pelo fato de que os quatro Elementos, os Quatro Cavaleiros,
os Hayoth Ha Kodesh (como eu os nomeio), estão em plena atividade, em vocês e ao redor de vocês, sobre

esta densidade onde vocês estão.
Isso é expresso por um conjunto de mecanismos que vocês vivem.

Os processos de estremecimento, de Vibrações do corpo, do peito, a ativação (por vezes dolorosa) de
algumas Portas, ao nível do tronco: tudo isso é perfeitamente normal.

E isso se acompanha, efetivamente, não de uma lateralidade direita da consciência, mas do aparecimento de
sinais, algumas vezes muito importantes, se não mais importantes do que do lado esquerdo, ao nível do Canal

Mariano.
Agora, é preciso diferenciar a ação da Luz Vibral, diretamente, no que resta das estruturas do seu mundo, em

vocês, também, da Presença que chega ou à esquerda, ou à direita.
Isso, isso permanece sempre válido, é claro.

***

Pergunta: as Vibrações, os estremecimentos do corpo, que você aborda, estão relacionados com a
Onda da Vida ou isso é diferente?

Isso é diferente.
A Onda da Vida, eu os lembro, quando ela nasceu, no momento da Liberação da Terra, subia ou não, surgia ou

não.
Ela encontrava os dois primeiros chakras, com todas as Linhas de Predação que vocês tinham no Interior de

vocês, com todos os medos que havia no Interior de vocês, e com todas as histórias memoriais vivenciadas no
Interior de vocês (neste mundo, em todo caso).

Portanto, houve, efetivamente, processos Vibratórios quando a Onda da Vida chegava ao nível do chakra do
Coração ou ao nível do Bindu, que criava uma alquimia entre a Luz Tri-Unitária (que descia através do seu

Canal) e a subida da Onda da Vida, ao mesmo tempo através do Canal (ou seja, através da Kundalini), mas
também nos chakras anteriores.

Então, há, hoje, uma espécie de uniformização: assim como havia uma uniformização entre a esquerda e a
direita, vocês têm uma uniformização entre em cima e embaixo.

Se vocês quiserem, isso representa a colocação em Vibração da Luz Vibral e do conjunto dos componentes
da Luz, desta vez ao nível, não somente dos seus chakras, mas ao nível do que foi denominado Cruz Fixa.

Ou seja, ALFA e ÔMEGA, e IM e IS.
IM e IS é esquerda / direita, e ALFA e ÔMEGA é em cima / embaixo.

Portanto, a conjunção da esquerda e da direita, de cima e debaixo, não permite mais, em princípio (para muitos
de vocês), diferenciar o que é da ordem da sua Onda da Vida, da Onda do Éter, pessoal, da Onda da Vida que

eu qualificaria, agora, de coletiva que é expressa pelo Canal Mariano coletivo (como ali havia, à época,
a Merkabah Interdimensional coletiva da Terra que vocês criaram pelo seu estado Vibratório) (ndr: ver os

protocolos “Expansão da Consciência até a Infinita Presença” e “Desenvolvimento do Coração Ascensional”
(3)).

Do mesmo modo, hoje, isso se junta ao que disse, eu creio, UM AMIGO, não faz muito tempo (ndr: ver a sua
intervenção de 02 de novembro de 2012 (4)), com relação ao fato de levar a Consciência aos dois Eixos, AL /
OD e IM / IS, nos dois sentidos (no sentido que vocês quiserem): ou seja, a harmonização esquerda / direita.

Se vocês preferirem: Fusão de ATRAÇÃO e REPULSÃO (ou seja, das Estrelas BEM e MAL) que se
reunificam, em vocês, que colocam, de algum modo, o 12º Corpo em ressonância total e direta com o Bindu e

também com os outros componentes da Luz Vibral que estão presentes em vocês.
Portanto, os mecanismos de Vibrações ou de estremecimentos, às vezes, que vêm do corpo (que isso seja ao
nível celular, ao nível da carcaça física, ao nível do saco, como diria o saudoso BIDI), é exatamente a mesma

coisa (ndr: ver as intervenções de BIDI (5)).
Ou seja, é um processo de sobreposição, de justaposição e, sobretudo de unificação final, devido ao

desaparecimento de todas as Linhas de Predação, que foi realizado no plano do Éter e que chega agora ao
plano da Terra.

Ou seja, no que vocês observam (para aqueles que são objetivos e que têm a oportunidade de poder investigar
o que está realmente acontecendo e não de estar somente interessado no resultado dos jogos de futebol ou

de tal bomba que foi atirada em tal local sobre tal pessoa), há, efetivamente, um processo Vibratório que pode
tomar ou o peito, ou as Portas (como isso foi explicado), ou todo o corpo, que resulta, desta vez, não somente
da Onda da Vida pessoal (se ela subiu, se ela existiu no momento da Liberação da Terra), mas também deste

aspecto coletivo.
Nós bem insistimos (e ainda faz pouco tempo) sobre esta noção de invalidação da ilusão coletiva, pelo fato da

sobreposição com a Luz, provocando um desaparecimento: como se vocês tivessem (como explicar) uma
cena, como um filme, e, de repente, a Luz que ilumina a película acaba por destruir a película, restando apenas

a Luz.
Então, como quando vocês estivessem prestes a assistir ao filme, vocês acreditassem (como dizia BIDI, com



o teatro) que vocês fossem o personagem.
E quando vocês começam a se Alinhar, não mais somente no Eixo em cima / embaixo, mas também esquerda

/ direita (como eu falei nas questões anteriores), vocês conectam o ponto central, ou seja, o acionamento
da Lemniscata Sagrada, na sua totalidade, o acionamento da Merkabah Interdimensional (que é realizado no

Coração), de maneira agora mais coletiva: isso revela, efetivamente, processos Vibratórios.
Vocês têm talvez notado que há Irmãos e Irmãs, ao redor de vocês, que levantam de manhã e que estão

diferentes.
Ou seja, que eles jamais colocaram a questão de grelha do planeta, a questão da espiritualidade.

E eles estavam absorvidos, eu diria, de algum modo, na vida deles de 3ª Dimensão e aí, o estremecimento das
estruturas, do filme (ou seja, da película), os faz Despertar, de uma certa maneira.

Então, vocês não podem mais diferenciar, atualmente, se as Vibrações que vocês têm, em alguns locais ou no
corpo todo, participam da sua Liberação final individual ou da Liberação final coletiva.

É sempre o que nós tínhamos dito (depois das Núpcias Celestes e mesmo antes): que havia Irmãos e Irmãs
que viviam os processos Vibratórios, os processos da consciência, os processos do Si, e outros que

estritamente nada viviam.
Há um Despertar, agora, eu diria desta última onda da humanidade para participar, como dizer, da grande festa

da grelha do planeta.
Portanto, é quase impossível diferenciar, agora, o que é da ordem da sua agregação de Luz (que isso seja no

Canal Mariano ou pela Onda da Vida), do processo coletivo, da sobreposição das consciências.
Mas isso está conectado, eu diria, mais com a Onda da Vida ou com o Canal Mariano do que com, o que agora,

se tornou coletivo.
É como o princípio (se vocês quiserem, mesmo se isso estritamente nada tiver a ver) da egrégora: a egrégora

corresponde, no nível astral, às ondas de forma, aos pensamentos, aos desejos, às preces com intenções
comuns.

Enquanto que com a Luz Vibral, é simplesmente a sua onipresença que desencadeia, agora, processos cada
vez mais Vibrantes.

Mas também, pela ação dos Hayoth Ha Kodesh, manifestações cada vez mais barulhentas, sobre a Terra, é
claro, como no corpo de vocês, é claro, também.

***

Pergunta: eu vivenciei uma grande gargalhada Vibral. Trabalhando no bem-estar ligado ao riso, isso
é uma projeção ou outra realidade?

Eu vou responder, cara Irmã, que os dois são possíveis.
Você se banhou, como você diz, em um universo particular e, portanto, você se banhou em uma atmosfera

Vibratória que é aquela do riso.
E esse riso pode assumir uma importância muito mais intensa, eu diria, pelo próprio fato da presença em meio

a essas egrégoras, a esses interesses que correspondem aos seus prazeres, à sua vocação, à sua missão
(chame-a como quiser, isso não tem qualquer importância).

Mas, aí também, o que vocês observam, sobre a Terra, na sua vida como na vida de todos os Irmãos e Irmãs
(abertos ou não), é justamente a ação da Luz pela sobreposição e pela extinção, em breve, da realidade de

vocês.
Ou seja, isso pode ser os dois.

É, muitas vezes, como você o apresenta: não é um ou outro, é, muitas vezes, a conjunção dos dois, ao mesmo
tempo sobre os seus polos de interesse e, ao mesmo tempo, a ação da própria Luz que vem (como nós

sempre lhes dissemos) clarear, iluminar, mas também, quando isso é refutado, pode desencadear (aí, eu não
falo de você) reações que vocês observam sobre a Terra, no nível (como eu chamava isso?) de delírios, agora

cada vez mais bizarros, não é?
Isso, vocês têm suas informações na caixa de imagens [tevê] que são bastante eloquentes sobre isso.

Mas tudo o que se desenrola, agora (a potência, se vocês quiserem, das reações à Luz, ou seja, das forças de
resistência e de oposição), provocam uma espécie de apagamento da consciência que está confinada.

E o apagamento da consciência que está confinada e que não encontra saída neste confinamento, é claro,
vocês sabem disso, é a violência e a negação.

Vocês entraram diretamente, individual e coletivamente, nesse choque da humanidade.
E, sobre isso, SNOW falou a vocês (ndr: ver suas intervenções de 19 de julho, 19 de agosto, 1º de setembro,
18 de outubro e 1º de novembro de 2012 (6)) e eu creio que ela volta, depois de mim, para falar-lhes agora da

ação dos Elementos no período que se abre (7).
Já que eu os lembro de que vocês estão, em breve, no Natal do ano de 2012.

É o Natal mais fantástico da Criação.
Eu já vejo que vocês colocaram as bicicletas [mental] em funcionamento: se festejamos o Natal, isso significa

que em 21 de dezembro nada vai acontecer.
Eu não disse que não iria acontecer nada, nem no dia 21, nem no Natal.



Todo dia acontece algo e vocês vão encontrar cada vez mais este aspecto do sapo que é cozido na água, que
é escaldado vivo.

Há aqueles que se dão conta, que se debatem.
Há aqueles que estão conscientes sobre o que acontece porque eles vivenciaram a grelha do planeta à

maneira deles, pela Deslocalização da consciência, pela Dissolução da consciência, ou no fim do Si (que foi
chamado de Infinita Presença) ou ainda no Absoluto.

Assim que vocês tocam a Infinita Presença, ou assim que vocês se estabelecem no Absoluto, isso lhes parece
evidente.

E o que vocês observam, isso vai ser uma espécie de fervura, cada vez mais considerável, ligada à ação, desta
vez conjunta, dos Elementos.

Mas eu não vou invalidar a intervenção da Estrela que vem depois de mim (7).

***

Pergunta: eu segui as divulgações do Autres Dimensions, mas hoje eu vivo episódios de pânico, de
perda de alegria, de perda de leveza. Por quê?

Isso é simplesmente a colocação na Luz dos medos e dos apegos a si mesma, muito simplesmente.
Então, atenção: quando vocês dizem “segui o que nós dissemos”, não é porque vocês seguiram o que nós

dissemos que vocês estão liberados, hein, isso se saberia, não é?
São vocês que Liberam vocês mesmos.

Nós apenas fizemos, durante esses anos, atrair a sua consciência para os pontos nodais ou, se vocês
preferirem, as Portas, as Estrelas, as Luzes, para vocês se lembrarem da sua multidimensionalidade.

Então, isso é muito simples, vocês talvez tenham vivenciado processos Vibratórios.
Há a personalidade, com a sua pequena vida, e há a multidimensionalidade que, eu os lembro, está inscrita
também no Amor da Vida que vocês têm a manifestar sobre este mundo, independentemente da vida de

vocês.
Porque vocês não podem rejeitar este mundo e, isso, nós também o especificamos em demasia.

Porque é muito fácil, através dos textos que vocês leem (que isso seja os nossos, que isso seja a Bíblia, que
isso seja os Upanishads: seja qual for o texto), servir-se deste álibi para justificar a sua personalidade.

E o que acontece quando a Onda da Vida se tornar coletiva?
Se vocês não quiseram ver a Luz, se vocês têm medos que estão inscritos e, em especial, o medo da perda
deste saco, isso significa que vocês não mudaram de ponto de vista, independentemente das Vibrações que

vocês vivenciaram no Si.
É tão simples assim.

Ou vocês deixaram o pote, ou vocês mantêm o seu pequeno pote, ou seja, a sua pequena vida: é o que
corresponde ao medo da morte.

Então, se o choque da humanidade atingir vocês, e vocês tiverem a impressão de viver menos Alegria, menos
Paz, mais resistência, mas é claro que isso está em vocês.

O que tem a ver o Autres Dimensions com isso?
Nós não lhes demos um passaporte para o além.

Nós lhes propomos estados de consciência (que vocês vivenciaram ou não) com um aspecto que nos pareceu
(nós, os Anciãos e também os Arcanjos, em menor escala, e também, sobretudo, as Estrelas) ser os meios

(pedagógicos, didáticos) de assimilação e de integração da Luz, de maneira extremamente lógica, progressiva,
levando-os ao Si, às experiências do Si, às experiências da Consciência para, finalmente, superar tudo isso.

Se vocês realmente seguiram o Autres Dimensions desde o início, vocês podem vivê-lo do exterior, e mesmo
do exterior, objetivamente, vocês podem ver uma espécie de sequência lógica.

Mas não é porque você vê a sequência lógica que isso significa que os medos, eles saíram de você.
Não é porque você vivenciou experiências do Si, mesmo por vezes muito belas, que isso demonstra que os

medos saíram totalmente de você.
A escolha entre o medo e o Amor, nós já os deixamos entender há um ano (ndr: ver as intervenções de MA

ANANDA MOYI  de 30 de junho de 2012 (8), de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012 (9) e de
GEMMA GALGANI de 20 de setembro de 2012 (10)).

Nós preparamos vocês para viver, vocês mesmos, as experiências de Comunhão, de Fusão, de Dissolução,
de Estado de Ser (anteriormente com as Núpcias Celestes), de multidimensionalidade e também de

acolhimento da Luz no seu Veículo.
Vocês percebem bem, hoje, entre vocês, que há quem tenha vivenciado o Si (de maneira por vezes

extremamente intensa) e que se agarram a esse Si porque eles têm medo de perder o seu pequeno saco,
medo de perder o seu pequeno conforto, a sua pequena vida: isso corresponde ao apego.

Então, se, hoje, você vivenciou experiências do Si e você se encontra na tristeza, na confusão.
Mas quem é preciso incriminar?

O Autres Dimensions?



A Luz?
Ou aí onde você está, ou seja, do ponto de vista da personalidade?

Ou seja, aquele que vivenciou o Si, mas que é incapaz, como lhes disse ainda MA ANANDA MOYI, na última
vez, de esquecer tudo isso porque há um medo do vazio em meio à personalidade (ndr: ver a sua intervenção

de 10 de novembro de 2012 (11)).
Mas a personalidade denomina “a Luz” (enquanto ela não está totalmente justaposta, enquanto não há a Infinita

Presença ou o Absoluto): o nada, o vazio e a angústia.
Se houver angústia, hoje, é bem o medo do vazio.

Mas este medo do vazio ou do nada, ele se expressa unicamente do ponto de vista da personalidade e você
não pode combater isso.

São as suas próprias Linhas de Predação pessoais que não terminaram.
Então, qual é a estratégia que vocês podem observar, nos Irmãos e nas Irmãs que vivenciaram, por exemplo, o

Si?
*

Vocês verão que, durante este período, aqueles que nada vivenciaram até agora, a rigor, é mais fácil porque
essas pessoas que não tinham ido buscar o espiritual, será que vocês conhecem o Coração delas?

O Coração talvez estivesse mais perto da Verdade (e muitas vezes, esse é o caso) do que aquele que estava
em uma busca espiritual.

Porque (bem, sem ir até as expressões traumatizantes, não é?, como disse BIDI) é evidente que a busca
espiritual apenas faz refletir os medos.

Se vocês não tivessem medo, vocês seriam heróis de guerra que não se importam com o que chega a esta
personalidade.

O ponto de partida da busca espiritual sempre se situa no nível da personalidade.
Mas enquanto vocês estiverem instalados nesse ponto de vista (mesmo se vocês tiverem vivenciado o Si),

vocês não saíram da ilusão.
Isso é muito simples.

Somente aqueles que vivenciaram a saída fora do corpo, o acesso ao Estado de Ser no momento das Núpcias
Celestes, a Infinita Presença ou o Absoluto, não podem manifestar e sentir qualquer medo.

Mas aqueles que não vivenciaram isso, é claro que, para eles, isso é o nada: eles não mudaram de ponto de
vista.

Então, é preciso um Choque e este Choque, é esse.
Quando vocês são confrontados, em meio à Consciência, com dois aspectos: um que vocês vivenciaram (há
um mês, há um ano, há dois anos, há dez anos, não importa) um episódio de Alegria intensa e momentos de

Alegria intensa (na meditação, no Alinhamento), Vibrações intensas e que, hoje, surge o problema da ausência
de Vibração, de tristeza, de medo, é claro, significa que vocês estão, vocês mesmos, no nível da Consciência,
prestes a se debater nos seus dois primeiros chakras que não foram Liberados (por vocês mesmos, nem pela

Onda da Vida).
Mas, agora, como eu disse, a própria Onda da Vida é, de certa maneira, coletiva: ela pertence à Humanidade.

O que acontece, se vocês não quiseram ver certas coisas?
Como eu dizia, antes, vocês podiam colocá-las sob o tapete.

Depois, retiramos o tapete: portanto, vocês foram obrigados a vê-las.
Mas com o que vocês viram, vocês assumiram um compromisso, vocês concordaram, de algum modo, com as

Linhas de Predação que lhes são pessoais.
E a última Linha de Predação será sempre, sempre, o medo da morte e o medo do desaparecimento.

Então, é com isso que você é confrontada.
*

Aquele que permanece tranquilo, atualmente, ele está mais próximo, não mais da alegria: ele está próximo do
sentimento de aniquilação.

Isso quer dizer que se você chegar a ficar Tranquila nos momentos em que o apelo ALFA, ÔMEGA, IM, IS e
da Onda da Vida se manifestar (independentemente do humor, e da própria consciência), se você ficar

Tranquila, se você não der chance, você mesma, ao que emerge, ou seja, um medo, uma tristeza, uma raiva,
você olha para isso: isso vai passar.  

É o próprio princípio, o próprio fundamento, da meditação.
É a consciência da personalidade que a faz crer que você é este medo, que você é esta angústia, que você é

este desaparecimento.
Mas, isso, é sempre o ponto de vista do que se exprime no nível da personalidade.

Aquele que vivenciou a experiência fora do corpo, o Estado de Ser e que vivenciou a Infinita Presença e que
vivenciou, realmente, a subida da Onda da Vida, o que importa para ele se este corpo desaparecesse, se este

mundo desaparecesse, em tal data, não em tal data?
Isso não tem qualquer importância.

Então, hoje, se vocês estiverem esperando uma data e um acontecimento exterior, vocês nada
compreenderam.

Vocês vivem o que é para viver, seja o que for que aconteça no exterior (que a Terra exploda diante de vocês,



Vocês vivem o que é para viver, seja o que for que aconteça no exterior (que a Terra exploda diante de vocês,
que uma bomba atômica exploda diante de vocês ou que o sorriso de uma garota os faça estremecer), isso

nada muda: vocês estão no que vocês São.
Mas assim que vocês não estiverem mais no que vocês São, o que aparece?

Angústia, raiva, medo, desânimo, impaciência.
Todos esses sintomas, de onde eles vêm? Do Si?

Não, da personalidade, é óbvio.
Cabe a vocês ver onde vocês estão situados.

Mas lembrem-se, como lhes disse UM AMIGO, como repetiu IRMÃO K: vocês não podem estar na Infinita
Presença, vocês não podem ser Absoluto com uma forma, enquanto vocês deixarem esta forma, e o que ela

contém, expressar-se.
É preciso, não combater, mas, simplesmente, permanecer Tranquilo.

Não há melhor palavra: não é por nada que nós martelamos esta frase sem parar.
A ação dos Elementos é uma ação de Dissolução de todas as ilusões.

Eu os lembro de que vocês estão em um efêmero ilusório já que isso não é vocês.
Portanto, se você estiver convencida de que o seu corpo, a sua pequena vida, tudo o que você construiu e

imaginou, deve subsistir, você se engana: daí o medo.
Somente aquele que é Absoluto, ou que vive a Infinita Presença, não é afetado, de maneira alguma, seja pelo
que for que aconteça neste corpo (no seu), neste mundo, em um universo, porque ele encontrou o seu lugar

que não depende de qualquer universo e de qualquer mundo.
Esta é a diferença daqueles que aceitaram o Si, que vivenciaram as experiências do Si e que (de maneira muito

hábil, muito maligna, como eu disse, involuntariamente, de algum modo) deixaram a Luz alcançar o corpo, o
Coração, viveram alguns estados Vibratórios, mas se prenderam a isso como mecanismos de sobrevivência

de algo que não pode sobreviver, de uma maneira ou de outra, independentemente de qualquer data e de
qualquer acontecimento.

O medo decorre daí.
A ilusão decorre daí.

Somente aquele que está Tranquilo, que continua a ocupar-se da sua vida (se a Luz lhe deixar esta opção),
está perfeitamente sereno: ele não dá mais chance à Ilusão.

Vocês não podem pretender superar a Ilusão se vocês forem afetados pela Ilusão.
Então, é claro, se lhes derem uma martelada na cabeça, isso dói, quer vocês sejam Absoluto ou estejam na
personalidade: certamente concordamos, porque a consciência está, de qualquer modo, presa nesta forma

que vocês estão, em manifestação.
Mas aquele que é Absoluto não tem qualquer emoção, qualquer pensamento, seja qual for.

Quando ele leva uma martelada, ele se apercebe de que isso dói, mas que isso passa.
E de que, se ele morrer, isso passa também.

*
E eu os lembro de que nesse momento vocês têm um simbolismo muito forte, desde que o Arcanjo URIEL

assumiu a responsabilidade.
Se eu puder dizer: uma mão de ferro em uma luva de veludo.

E ele bem lhes falou de tudo isso, não é? (ndr: ver a sua intervenção de 30 de outubro de 2012 (12)).
O Anjo da Passagem.

E vocês, será que vocês Passaram ou será que vocês estão instalados na sua personalidade que açambarcou
a Luz?

Ou será que vocês deixaram a Luz trabalhar, totalmente?
Toda a diferença está aí.

Há, entre vocês, quem esteja na raiva e outros que estão no Abandono ao que está aí porque eles integraram,
se vocês quiserem, as quatro ou cinco etapas do Choque da Humanidade.

Mas a Liberação da Terra, a ação dos Elementos, é muito exatamente o que se desenrola e é muito
exatamente nessas condições que vocês se veem claramente, aí onde vocês estão.

Cabe a vocês ver onde vocês estão, mas, aí também, não trapaceiem.
Permaneçam Tranquilos.

Quer vocês estejam aí ou ali, nada muda, no final.
E como nós sempre lhes dissemos, são simplesmente as circunstâncias da Consciência, da alma, da

personalidade, que são afetadas, ou não, pelo que está para se viver nessa grelha do planeta (que está em
curso, em vocês).

Ou isso vai bem, ou isso vai mal.
Se isso for mal, aí também, ou vocês reagem, ou vocês não reagem.

E da maneira que vocês se comportam, situa-se a localização da sua Consciência.
É tão simples assim.

*
Mas, quanto mais os dias passarem, mais vocês irão se aproximar do que foi chamado de limites



astronômicos.
Esses limites astronômicos (e eu falei ainda na última vez que eu vim vê-los, há uma semana) são muito

precisamente o que se desenrola, em vocês.
E conforme o que se manifestar à sua consciência e o que emergir, vocês constatam que vocês estão em tal

local ou não, independentemente de sentir tal carícia em tal lugar, de sentir MARIA que está aí, de sentir a
Onda da Vida, a sua ou aquela da Terra, a sua ou aquela, coletiva.

Tudo isso, efetivamente, são observações possíveis.
Mas como BIDI transmitiu a vocês, mesmo isso não é mais tempo de refutar, mas de compreender que isso

não se refere ao que vocês são e que é apenas a justaposição (agora, mais próxima) da consciência da
personalidade (individual e coletiva) com a consciência absoluta (e a consciência que prepara o Absoluto, de
algum modo, que nós nomeamos consciência absoluta, é a Infinita Presença: certamente, não é o Absoluto,

mas já é uma espécie de antessala, se vocês preferirem).
Naturalmente, conforme onde vocês estiverem, as consequências para vocês não são as mesmas.

Mas, ainda uma vez, vocês têm toda a liberdade para se colocar onde vocês quiserem.
Mas vocês não podem se fiar pela sua consciência, pelo que diz o mental, pelo que dizem as emoções, pelo

que diz este corpo e se fiar, ao mesmo tempo, e dar crédito, ao que diz a Luz: é um ou outro.
Aí, agora, eu não me dirijo mais, como eu disse alguns anos atrás, a duas humanidades (uma humanidade que
dorme porque ela deve continuar a dormir até o último momento, uma humanidade que está desperta), mas eu
falo em meio àqueles que estão em uma busca espiritual (que leram o Autres Dimensions, ou que leram não

importa mais o quê).
O importante não é o que vocês leem.

O importante não é no que vocês acreditam.
O importante é o que vocês vivem.

E o que vocês vivem, vocês vivem-no, então vocês sabem muito bem se, nesse momento, vocês estão na
alegria, no medo, na tristeza, na recriminação, ou em outra coisa.

É simples mesmo assim: vocês não podem ser Absoluto e sentir angústia.
Como isso seria possível?

Mas os caminhos que levam de um ao outro (como vocês sabem disso, não é um caminho, mas é uma
imagem) são pavimentados de manifestações de consciência.

Essas manifestações de consciência determinam, muito precisamente, aí onde vocês estão.

***

Pergunta: a sensação de laço nos tornozelos retorna depois de ter desaparecido. Por quê?

Isso é normal, porque, se nós não colocássemos de novo um pouco de peso, vocês teriam decolado.
Eu os lembro de que a aniquilação (que está em andamento) das três camadas isolantes do sistema solar,

assim como em vocês, acompanha-se por um desaparecimento do quê?
Da gravidade, do confinamento.

Portanto, se vocês não estivessem com pesos de duzentos quilos nos tornozelos, seria normal que houvesse,
entre vocês, quem tivesse aproveitado para escapar.

E, também, vocês talvez tenham notado que, nos casos mais refratários, foram também colocados laços nos
pulsos.

Eu os lembro de que a estase não é a partida.
A estase é um estado onde a justaposição, com a Luz, torna-se total.

E nesse processo de estase (que alguns vivem, hoje, em determinados momentos, por episódios), vocês
dizem: “muito bem, eu vou tirar um cochilo de cinco minutos”: vocês acordam no dia seguinte, ou então vocês

se Alinham às dezenove horas e vocês acordam à meia-noite.
Vocês certamente notam que muitos hábitos fisiológicos (por exemplo, dormir a tal hora, comer a tal hora)

estão desaparecendo.
Porque, tudo isso, eram condicionamentos.

Então, é claro, aqueles que estão inscritos na personalidade vão responder: “mas é muito importante comer a
tal hora, comer tal coisa, dormir a tal hora, tantas horas por noite”.

E vocês percebem que os ritmos fisiológicos (isso foi anunciado), para muitos de vocês, estão completamente
diferentes: há quem não durma mais, há quem iria dormir o tempo todo.

Mas todos os caminhos levam vocês para a Luz, na condição de não dar meia-volta, é claro.

***

Pergunta: a chamada pelo primeiro nome, por uma voz masculina, pode ser o apelo de MARIA?



Sim, nós dissemos, no início, que era uma das Estrelas que podia chamá-los.
As Estrelas explicaram bem, tudo isso, a vocês e, justamente, depois das intervenções de SRI AUROBINDO

sobre a diferença entre a esquerda e a direita.
Mas como a Luz, agora, se faz mais incisiva, digamos, vocês também têm a possibilidade de ouvir um dos

Anciãos.
É um belo presente que nós lhes damos porque nós podemos nos comunicar e, com alguns de vocês, nós

começamos a nos comunicar de maneira muito mais fácil.
Portanto, sim, vocês podem ouvir o seu primeiro nome por uma voz masculina.

***

Pergunta: qual foi o efeito do eclipse do Sol de 13 de novembro?

Toda ocultação do disco solar tem um efeito.
Mas há quem tenha visto ali, através deste evento, um fenômeno de Luz.

Agora, aqueles, entre vocês, que são sensíveis a esses elementos astrológicos, astronômicos, vocês bem
viram que este dia foi peculiar.

Então, os acontecimentos em curso, mesmo sendo amplificados ou reduzidos (segundo justamente alguns
aspectos astrológicos) correspondem exclusivamente à chegada da Luz, que é, eu lembro vocês, a conjunção

de três partes da Luz Tri-Unitária, transitando pelo Sol, à época, pelo Conclave e por nós, ligada às Núpcias
Celestes, às Etapas, até a Liberação da Terra.

Depois, juntou-se outro elemento que é a Luz Vibral, procedente da Liberação da Terra, mas cuja polaridade
não é a mesma.

Porque a Luz Vibral Supramental, ela descia até vocês.
Em seguida, após ter descido até vocês, vocês se aperceberam de que ela podia penetrar, não mais

diretamente pela cabeça, mas diretamente pelo Coração.
Depois, vocês têm outra energia que é uma energia, ela, que vai em um sentido, se pudermos dizer, debaixo /

para cima, que é exatamente o inverso do sentido de cima / para baixo: e a junção dos dois produz uma terceira
força que é a Merkabah que foi ativada, a Lemniscata Sagrada, o Canal Mariano, as Asas Etéreas, tudo que

está associado ao estágio torácico.
Tudo isso gera um outro estado Vibratório e é preciso bem compreender que a associação, a justaposição, aí
também, de ALFA e de ÔMEGA, da esquerda e da direita, realiza o Éter, ou seja, a restituição à integridade da

Luz, na sua estrutura hexagonal.
Para aqueles que se interessam, vocês podem fazer as pesquisas.

O hexágono está sempre ligado à Luz.
Então, é claro, os maus rapazes (os fantoches, como eu os chamava), conhecem perfeitamente esta história do

hexágono.
Então, eles instalaram estruturas de forma em diferentes locais, para captar a Luz e impedi-la de chegar à

Terra.
Mas esse papel de ocultação da Luz, que está ainda ligado à inclinação da Terra que não foi ainda totalmente
retificada (isso vai chegar), encontra-se também em alguns planetas do sistema solar onde houve, realmente,

eu diria, uma captação e um desvio da Luz (como o faz a personalidade, aliás).
Então, sim, os acontecimentos mais importantes, evidentemente que se vocês estiverem sob a ação da

personalidade, sob a reação da personalidade (quer tenham vivenciado o Si ou não, aliás), vão se expressar,
para vocês, por ressonâncias que vão ocorrer sob a influência da ‘astralidade’ da personalidade, ou seja, das

posições planetárias.
Mas se vocês estiverem conectados mais diretamente com o que acontece além da personalidade (acima
disso, se vocês preferirem), naquele momento, vocês estão muito mais sensíveis à Luz Vibral (que vem de

onde? Da Terra, do Sol, de Alcyone, de Sírius) do que às influências dos planetas da astrologia.
A astrologia determina as correntes evolutivas para a personalidade e para a alma.

Será que o Espírito depende de alguma configuração astral ou astrológica?
Absolutamente não.

*
É o princípio do confinamento nas leis da alma.

Nós abordamos muito longamente isso em todas as manipulações pela Luz, pela sombra e por aqueles que se
opunham à Luz revelando as leis da alma.

Se vocês estiverem submissos às influências astrais, astrológicas, deste sistema solar, isso quer dizer,
simplesmente, que vocês não estão Liberados, na totalidade, dessas influências astrais.

Portanto, se vocês sentirem uma influência de tal aspecto planetário, significa que vocês estão submissos a
este aspecto planetário.

Agora, a própria Terra está cada vez menos submissa a esta influência astrológica, alterada pela inclinação do



eixo da Terra (e da maioria dos planetas, não de todos).
Vocês notaram que alguns aspectos dissonantes impactam vocês, e os impactam de maneira muito mais

sensível, eu diria, do que alguém que não crê em nada.
Porque vocês estão abertos, no nível astral, às energias sutis.

Mas as energias sutis, as técnicas energéticas, não são da Luz Vibral.
Nós insistimos o suficiente sobre isso.

Portanto, aquele que está no Absoluto não pode ser afetado: ele observa, no corpo ou na personalidade (já que
há uma forma que está aí), que acontece alguma coisa, mas ele não é afetado.

Ele é mais afetado pelas flutuações da Luz, pelos Alinhamentos pessoais ou coletivos, pela ligação com
Hercólubus ou com Alcyone, mas não pelo aspecto dissonante de tal planeta.

Vocês sabem que Saturno (que é a sede de Yaldébaoth, como eu disse, de Anu ou, se vocês preferirem, do
Fantoche chefe) está afetado porque este planeta recebeu, frontalmente, pela sua posição, a Onda Galáctica.

 E então, isso originou um enorme impacto na Liberação da Terra, que vem confrontar, aí também, esta
justaposição e esta sobreposição limitada, com a Consciência Ilimitada.

É sempre a mesma coisa: ou vocês são lagarta (e vocês sofrem como uma lagarta), ou vocês são uma
borboleta em uma lagarta (vocês estão conscientes de que há ainda uma lagarta, mas vocês não sofrem mais).

É sempre a mesma coisa, exceto que, aí, a intensidade está aumentada dez vezes.
Não se preocupem, vocês vão ter tempo de sentir a diferença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Todo o meu Amor está com vocês, e lembrem-se: é preciso estar Lúcido.

A Lucidez é a Transparência.
Naturalmente que há um monte de coisas que se manifestam, em vocês.

Mas, então, será que vocês irão para o lado da personalidade (que chora e que lamenta, que tem a sua
pequena angústia, a sua pequena angústia de sobrevivência, de subsistência) ou será que vocês são a

borboleta?
Pensem um pouco e deixem acontecer.

Eu lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor acompanhe vocês.

Eu lhes digo até muito em breve.
Passem bem.

Com todo o meu Amor.
Até logo.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

E, como de costume, eu vou tentar, através das suas perguntas, dar-lhes elementos de resposta que podem
interessar-lhes, é claro, e interessar a todo mundo, em relação ao que vocês vivem ou não, durante este

período “um pouco charleston”, não é?
(ndt: o charleston é um tipo de foxtrote muito animado e muito popular no início do século passado, em que
cada dançarino executa movimentos agitados de braços e pernas, e passos que aproximam e afastam os

joelhos; adaptado de: novo dicionário Aurélio da língua portuguesa.)
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: quando você diz: “são vocês que decidem”, trata-se da Alma, do Observador?

Então aí, caro amigo, isso depende de onde, você, você se situa.
Nós, nós nos dirigimos a vocês (e nós sempre o dissemos), pelas palavras.

Mas, além das palavras, há, entre vocês (e são muitos Irmãos, Irmãs) quem viva a Vibração das palavras e aí,
evidentemente, a personalidade não é absolutamente referida já que o impacto Vibratório vai tocar, em vocês,

as cordas sensíveis.
Mas ainda é preciso que essas cordas sensíveis tenham sido despertadas, tenham sido vistas.

Portanto, se vocês se situarem no nível da sua própria personalidade, vocês irão, é claro, servir-se da sua
razão, da sua lógica, para tentar ver se o que eu lhes digo (ou o que nós lhes dizemos) está em harmonia,

digamos, com a sua vivência, com os seus pensamentos, com as suas ideias e com as suas crenças.
Há um outro nível que é o nível do Si ou, se você preferir, o nível da Alma.

A Alma, ela tem uma polaridade que é de dar um jeito, em meio a este mundo, de encontrar, de algum modo,
ao mesmo tempo a sua origem, ao mesmo tempo a sua Fonte e, também, uma certa forma, eu diria, de

Liberação.
Agora, se, você mesmo, vivenciou o Abandono do Si, se você vivenciou o que é diretamente oriundo do que

está acima da Consciência (que foi denominado, eu lembro a você, de diferentes nomes, ou seja:
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Absoluto, Parabrahman, a-consciência e, eventualmente, também, Infinita ou Última Presença), é claro, o
impacto Vibratório do que eu lhe digo vai ocorrer em um nível ou no outro, que é em função, unicamente, da

sua capacidade para recepção.
Isso não quer dizer que nós estamos mais acima, ou mais abaixo.

Nós estamos em uma gama de frequências.
Esta gama de frequências, ela é a mais ampla possível.

Mas agora, ainda uma vez (e como eu sempre disse), se vocês não tiverem, em vocês, os aspectos Vibratórios
da consciência, vocês terão sempre matéria para repetir sobre cada palavra que eu posso pronunciar.

Portanto, ainda uma vez, eu me dirijo ao que vocês são capazes de receber.
Simplesmente, daí onde nós estamos, há, se vocês quiserem, uma capacidade para emitir uma gama de

frequências (eu não tenho outras palavras), de Vibrações, se você preferir, que pode se dirigir tanto à
personalidade, como à Alma, como ao Espírito como ao Absoluto.

A diferença do que você irá captar é em função do seu próprio nível onde você se situar em si mesmo.
 “Nível”: ainda uma vez, não ali ver uma hierarquia, mas, muito mais, uma polaridade: ou a Alma está voltada
para a personalidade, ou a Alma está voltada para o Espírito, ou a Alma está prestes a se dissolver, sozinha,

nesse famoso Absoluto.
Portanto, o que eu posso dizer pode ser, ao mesmo tempo, compreendido, interpretado ou vivenciado,

segundo o nível onde você se situa.
É tão simples assim.

Todos vocês sabem que, para uma mesma situação, para uma mesma palavra, nós não temos, todos nós,
quando nós nos servimos da linguagem, na encarnação, a mesma ideia, o mesmo conceito que está por trás

das palavras.
Cada uma tem uma coloração emocional, mental, afetiva, sobre algumas palavras e, em outras, não. 

É apenas a partir do momento em que a linguagem não existe mais e que nós entramos, de algum modo, em
outra linguagem que é o que nós havíamos nomeado, desde o início, a linguagem da Luz Vibral, que, ela
(quaisquer que sejam as palavras tomadas), faz sentido, não mais no nível da lógica, da razão ou de uma

explicação, mas, diretamente, na própria Consciência.
Muitas vezes, vocês notam que, conforme os Intervenientes que vêm lhes falar, vocês adormecem, vocês não

se lembram mais do que foi dito, vocês são banhados na Luz ou no sono.
Mais uma vez, isso depende do que vocês são capazes de receber sobre esta paleta de frequências que nós
emitimos, quando nós estamos em Comunicação, ao mesmo tempo, diretamente, aqui, mas, também, lendo.

É o mesmo processo.
Enquanto vocês estiverem na cogitação em relação ao que nós lhes dizemos, uns e outros, mas que vocês não
têm a experiência vivenciada do que nós falamos (desde anos, é claro), fica sempre sujeito, ou à contestação,

ou à discriminação, ou ao discernimento.
Mas, que é em função da sua própria capacidade para ressonância Vibratória e para afinidade.

Portanto, se vocês não tiverem aberto alguns sensores, digamos, alguns receptores, vocês permanecem em
um nível ao invés de aceder a um outro nível.

E o que acontece quando você tiver aberto, eu diria, as Portas, nos níveis que estão Unificados: eu poderia
lhes dizer “blablablablablablabla”, isso teria exatamente o mesmo efeito porque não é mais a palavra, é a

Vibração que é levada, à sua consciência, pela palavra.
Mas a palavra, em si, não tem mais o conteúdo ideológico, semântico, interpretativo (empregue as palavras que

você quiser) porque você vai além das palavras, ou seja, você substituiu a palavra (fala) pelo Verbo.
Ora, ser sensível ao Verbo é, ou um momento de Graça (durante um milagre), ou um momento de Comunhão,

ou um momento em que a sua Vibração atinge um estado que não é mais aquele da normalidade.
Eu creio, aliás, que depois de mim, vocês terão a intervenção de UM AMIGO que vai especificar, se vocês

quiserem, uma série de coisas sobre a própria consciência e os estados, que vocês constatam, da sua própria
consciência, nesse momento, ou seja, em um pouquinho o “charleston”.

Ou seja, isso não parte mais em todos os sentidos, mas isso gira ao redor de um Centro.
E cada um tem um Centro diferente em função, justamente, da sua gama Vibratória.

Se você quiser, é um pouco a mesma coisa que a música: há músicas que se dirigem aos chakras inferiores,
há músicas que se dirigem aos chakras superiores.

E depois, aqueles que estão nos chakras inferiores, a música que se dirige para a parte superior, em nada
parece corresponder para eles.

***

Pergunta: por que o francês se tornou “a Linguagem dos Pássaros”?

Então aí, caro amigo, eu o remeto a uma intervenção, extremamente precisa, que foi feita, logo antes do final
das Núpcias Celestes, pelo Arcanjo ANAEL que, à época, era o Embaixador do Conclave Arcangélico (ndr: ver

as suas intervenções de 1º de agosto, 16 de agosto e 10 de outubro de 2009 (1)).



E ele explicou que a linguagem original era oriunda do Sumério: é o que foi denominado Gina Abdul.
Eu também tinha falado.

É uma linguagem silábica.
Por exemplo, quando eu lhe digo “uma cadeira” [“une chaise”], todo mundo sabe: um, a que isso serve, dois,

como é constituída.
Mas vocês sabem que há uma infinidade de cadeiras.
Entretanto, uma cadeira sempre tem a mesma função.

Por outro lado, se você ouve esta palavra “cadeira” na linguagem silábica original (que apenas pode ser
concebida através do que foi nomeado o Vibral, ou seja, além do significado e do sentido da palavra, do

conteúdo da palavra “cadeira”), e bem, o seu cérebro, que abriu algumas portas, vai entender “chè” e “ze” [a
pronúncia das duas sílabas da palavra francesa “chaise”] (eu tomei um exemplo que nada quer dizer).

Mas, para todas as palavras, isso pode ser assim: ou vocês escutam a palavra e a sua consciência (o seu
cérebro ou o seu intelecto) vai traduzir isso conforme a definição dessa palavra.

Ou, há outra coisa que a palavra, que é Vibral e que não dá conta da utilidade da cadeira, mas do significado
que eu qualificaria de arquetípico.

Houve exemplos que foram tomados por ANAEL, faz mais de três anos, que são muito precisos.
 Agora, a língua francesa, por ser uma linguagem que se empresta, bem mais, a uma parada, se vocês

quiserem, da inversão da Torre de Babel que criou esta desarmonia entre as línguas e, sobretudo, entre os
seres que, mesmo falando a mesma língua, não têm a mesma vivência das palavras e do sentido das palavras.
Aí, a linguagem Vibral é estar acima das palavras porque nós nos dirigimos a uma parte do cérebro que nada
tem a ver com a compreensão da linguagem e que tem a ver com uma compreensão Vibral, se você preferir,

da Alma ou do Espírito.
Ou seja, justamente o que está além da linguagem corrente que é uma linguagem Vibral que nada tem a ver (eu
especifico isso porque isso pode ser um pouco confuso para aqueles que não leram, entre aspas, o que nós

dissemos): o que é importante, não é o nexo da palavra, é o nexo das sílabas.
E o francês é esta língua que permite melhor se aproximar, se vocês quiserem, da origem da linguagem Vibral.

É assim.
As outras línguas, isso pode ser possível, mas é mais difícil porque vocês têm uma linguagem, em francês,

silábica, extremamente particular, que é mais fácil de ouvir, eu diria.
Mas, também, para tapar já que vocês sabem que na França há muitas pessoas que se fiam, unicamente, na

sua razão, na lógica, mas, deste mundo.
E enquanto vocês forem sensíveis à lógica deste mundo, vocês não podem ter uma compreensão de uma

lógica transcendental que nada tem a ver com as leis deste mundo.
Mas, isso, nós explicamos amplamente também.

***

Pergunta: você poderia dar conselhos para passar a Porta Estreita?

Sim.
Isso é simples: soltem todas as bagagens.

Vocês sabem, quando vocês saem, vocês preparam o que vocês precisam para onde vocês vão.
Se vocês vão à piscina, vocês preparam um maiô.

É lógico, não é?
Se vocês saem de férias, vocês preparam uma mala com o que é preciso para as férias (se vocês vão à praia,

é preciso maiôs, cremes solares, etc., etc.).
Quando vocês partem deste corpo, quando vocês morrem, vocês nada levam, absolutamente nada deste

mundo, mesmo as lembranças que parecem perpetuar em certa forma de memória (e, portanto, lembranças
agradáveis, mais ou menos agradáveis e, por vezes, desagradáveis), vocês acham que isso, isso vai

acompanhar vocês.
Sim, mas, então, como vocês explicam que, quando vocês nascem, vocês não têm qualquer lembrança do que

vocês deixaram na vida anterior, não é, em meio à matriz e à ilusão?
E eu posso lhes dizer que, como no que vocês têm que preparar, para a Porta Estreita, é, sobretudo, não se

sobrecarregar, não sobrecarregar a barriga, mas, sobre isso, vocês têm HILDEGARDA que lhes falou
longamente (ndr: ver a sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (2)).

Não sobrecarregar o seu mental com conhecimentos que vocês puderam adquirir (mesmo os mais precisos e
os mais agradáveis para vocês).

Porque não é o conhecimento, qualquer que seja, que os faz passar a Porta Estreita.
É, como lhes disse UM AMIGO (e como outros repetiram isso): permanecer Tranquilo (ndr: ver a sua

intervenção de 02 de julho de 2012 (3)). 
Permanecer tranquilo é, não ficar sentado em uma poltrona e não mais se mexer: vocês podem ir trabalhar,

vocês podem caminhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem.



Mas estar (como dizer) realmente no centro do Centro.
Então, é claro, nós os levamos, progressivamente, gradualmente e à medida desses anos, a definir os Centros

cada vez mais precisamente.
Lembrem-se, durante as Núpcias Celestes e durante a revelação das Chaves Metatrônicas e, antes, havia a

instalação dos Quatro Pilares que, eu os lembro, foram nomeados Atenção, Intenção, Ética e Integridade, que,
nesta época, vocês expressam no nível da sua consciência, talvez, ordinária.

E depois, pouco a pouco, vocês se aperceberam de que nós aplicamos esses Quatro Pilares (que estavam no
nível da cabeça) no Coração, com outras palavras.

Por exemplo, a palavra “Humildade”, todos nós sabemos o que isso quer dizer.
Mas, será que nós temos certeza da nossa verdadeira Humildade?

Não há trinta e seis maneiras de sabê-lo.
Isso não é dizer “eu sou humilde porque eu me comporto assim”.

Esta Humildade é uma atitude Interior como, por exemplo, o Melquizedeque da Terra, o Mestre PHILIPPE,
falou a vocês: ser nada para ser tudo (ndr: ver a sua intervenção de 02 de outubro de 2012 (4)).

É difícil explicar porque, se vocês escutarem essas palavras com a personalidade, vocês sabem
pertinentemente que a personalidade, ela evolui entre o nascimento e a morte, conforme o que vocês fazem da

sua vida, conforme as buscas espirituais, conforme o que vocês encontram, conforme o que vocês vivem.
Mas, no nível da Alma, também, há um conceito dito evolutivo ou involutivo.

E depois, acima de tudo isso, há a Unidade: há um princípio de que tudo está perfeito, já, na origem.
É uma mudança, como disse BIDI, de olhar, de ponto de vista, de localização da consciência.

Tudo o que nós lhes dissemos e as Vibrações que levamos até vocês (que isso seja pelas doze Etapas das
Núpcias Celestes, pelas Etapas, pelos encontros de MARIA e pelos encontros de MIGUEL) são meios, se

vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês São, não no que é denominado efêmero (que é a
vida quando estamos sobre a Terra), mas na Eternidade (ndr: as “Núpcias Celestes” referem-se às

intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (5). As “Etapas” referem-se às intervenções de
MIGUEL de 17 de outubro de 2009 a 17 de abril de 2010 (6)).

E nós lhes dissemos, também, que vocês não tinham qualquer meio, através do filtro da consciência ordinária
(ou seja, da personalidade, do mental como da própria Alma), de fazer uma correlação, uma ressonância, uma

junção entre o reino do Espírito e o reino do Absoluto que é total independente (como vocês sabem disso, para
o Absoluto) de um estado, já que isso compreende todo o resto.

Portanto, há, realmente, diferenças que são em função do que vocês vivem, aí também, e não de outra coisa.
*

É preciso de tudo se dispor e de tudo se aliviar.
Quanto mais vocês estiverem leves, e eu emprego a palavra “leve” em todos os sentidos do termo: leves no

nível da digestão, leves no nível das suas afeições, leves no nível dos seus comportamentos, leves no nível da
simplicidade da sua vida.

Vocês sabem, todos vocês, que vocês chegam a esta época em função de circunstâncias que foram criadas
neste mundo, mas que não são em função do que vocês São, nos outros mundos e, especialmente, no

Absoluto.
Portanto, há, às vezes, uma defasagem entre a imagem que vocês têm de vocês (que está ligada à sua

experiência na encarnação, ao seu karma, se vocês ali acreditarem) e, também, no seu conceito de evolução tal
como vocês o vivem.

Mas existe, acima de tudo isso, uma Consciência onde não há, nem evolução, não há transformação, onde a
personalidade, como a Alma, não existem.

Há uma Transcendência real.
Mas enquanto vocês não tiverem vivenciado esta Transcendência real, como dizia IRMÃO K: “ir à outra

margem” (ndr: ver as suas intervenções de 17 de março, 31 de março, 14 de abril, 07 de junho e 31 de agosto
de 2012 (7)), o que podemos dizer a vocês?

Porque, mesmo se vocês ali aderirem, o que isso significa?
Uma crença.

Então, se for para substituir a crença do pequeno Jesus que vem salvá-los, pela crença no Absoluto, isso
estritamente de nada serve.

Porque o que não é vivenciado, o que não é experimentado, de nada serve.
E vocês são livres, do mesmo modo, para continuar a experimentar a encarnação sob todas as formas.

Nós lhes desejamos muita diversão.
Então, é claro, a personalidade, ela vai se servir dos sentidos, das suas ideias, das suas crenças, para acreditar

evoluir, para acreditar se transformar para melhor e ir até o Si, até a Liberação.
Mas o objetivo desta liberação aí não é a Liberação.

A Liberação não é mais ser tributário de uma condição, de uma circunstância ou do que quer que seja ligado às
leis da ação / reação, ou seja, do confinamento.

Mas se vocês não viverem isso, estritamente de nada serve.

***



Pergunta: adormecer sentindo os Elementos, no nível da cabeça, pesando, e acordar sentindo o
corpo como passado sob um trator, corresponde ao trabalho dos Elementos?

Perfeitamente.
Conforme o que há para dissolver em você.

Lembrem-se de que vocês têm Irmãos e Irmãs que vivem, desde alguns anos, o Si, a Unidade.
Outros, entre vocês, se aproximaram ou vivem o Último ou a Infinita Presença (vocês sabem, esta etapa que é

quase o Absoluto, mas que não é o Absoluto).
Então, é claro, se houver apegos que permaneceram em vocês, através do que foi explicado sobre os dois

primeiros chakras: o apego da personalidade a ela mesma (porque a personalidade se crê imortal e ela apenas
existe por ela se crê imortal), portanto, enquanto vocês estiverem submissos a isso, vocês terão

comportamentos, atitudes que se definem segundo uma linearidade ou uma causalidade.
Se vocês não estiverem mais apegados, se vocês não tiverem mais medo de perder o que quer que seja, em
última análise, quando vocês vivem o Si, a Última Presença ou o Absoluto, vocês sabem não há, estritamente,

nada a perder e que tudo isso, como dizia BIDI, é um espetáculo, um teatro (ele dizia: “uma tapeação”) (ndr: ver
as intervenções de BIDI (8)).

Mas enquanto vocês estiverem, vocês, na enganação, vocês mesmos, como vocês querem compreender?
Enquanto vocês não permitirem, enquanto vocês não tiverem essa mudança de olhar ligada à expansão da

consciência e ao desaparecimento da consciência, isso é impossível.
Isso é impossível.

Então, vocês tentam imaginar leis espirituais que estariam calcadas nas leis deste mundo.
Eu vou repetir o que eu descrevi (faz, agora, alguns anos) com relação à minha experiência de acesso à Luz.

Isso ocorreu (eu tinha contado) muito jovem, meditando em frente ao Sol, em uma praia.
E aí, eu vi CRISTO.

Eu vi a Luz.
E quando vocês vivem isso, não é uma projeção, não é uma visualização, não é o 3º Olho: isso é, intimamente,

direto, de Coração a Coração.
E quando vocês vivem isso, vocês são transpassados pelo Fogo do Amor.

E quando vocês são transpassados pelo Fogo do Amor, isso não é uma dedução lógica, mas vocês sabem
que, tudo, aqui, tem apenas um tempo, que tudo apenas passa.

E vocês vão passar a sua vida, como eu fiz, tentando encontrar os meios chamados de conhecimento
(conhecimentos esotéricos, ocultos, espirituais) que permitem viver, tentar viver, esta experiência inicial, que eu

tive, de maneira muito mais intensa.
Porque é algo que regozija o Coração, que leva ao êxtase e que lhes mostra a Verdade.

A Verdade jamais estará em uma palavra.
Eu posso lhes dizer algo de verdadeiro que é levado por uma Vibração que não é verdadeira.

Por outro lado, eu posso lhes dizer uma Vibração correta, totalmente na Unidade, e não importa com qual
palavra.

Se vocês se fiarem unicamente nas palavras, com o que está acontecendo, na consciência como sobre a
Terra, as palavras não são de qualquer ajuda e elas serão, cada vez menos, de uma ajuda qualquer.

Naturalmente, é sempre gratificante (como isso foi dito, ainda, faz pouco tempo) ter uma explicação, em relação
a uma vivência, em relação a uma Vibração, em relação a um chakra, em relação a uma história, até mesmo,

deste mundo e dos seus ciclos.
MARIA lhes falou disso (ndr: ver a sua intervenção de 17 de novembro de 2012 (9)).

Mas, se vocês não o viverem, o que vai acontecer?
Por exemplo, eu lhes digo: “em 1º de dezembro a Terra vai grelhar totalmente”.

O que isso pode provocar em vocês se vocês estiverem instalados na personalidade?
Ou vocês se dizem: “ele está louco”.

Ou vocês se dizem: “eu tenho medo e eu vou tentar evitar esse momento”, ou seja, preparar-se para passar a
Porta Estreita.

Ou vocês estão na Vibração.
O que isso pode gerar quando a sua consciência estiver Liberada da matriz?

O que isso pode importar se for em 1º de dezembro, ou hoje, ou ontem?
Não importa a data.

É um estado de consciência que é totalmente independente das circunstâncias deste mundo.
Isso não quer dizer que vocês fugiram deste mundo, mas que vocês estão lúcidos.

Vocês sabem que é um jogo que não existe.
Mas enquanto vocês estiverem nisso e estiverem jogando e nada mais conhecerem, para vocês, esse é o

único jogo.



 Então, vocês tentam calcar o que vocês conhecem (por todas as maneiras possíveis, cognoscíveis) do seu
mundo, nos outros mundos.

E vocês sabem que isso é impossível.
Mas enquanto vocês não tiverem vivenciado isso, nada disso significa para vocês.

Assim como vocês podem escutar e encontrar dezenas de pessoas e escutar, durante anos, os seres que vão
lhes contar a sua experiência de saída do corpo, que vão lhes contar que eles vivenciaram uma experiência

onde eles morreram, clinicamente, onde eles viram Seres de Luz.
E eles se transformaram.

Vocês veem: essas pessoas, elas são irradiantes.
Mas não é porque vocês as escutam falar que vocês serão transformados, não é?

É a mesma coisa para nós.
Porque, se falar fosse suficiente, bastaria simplesmente escutar os Evangelhos e todo mundo seria

transformado, não é?: esse não é realmente o caso.

 ***

Pergunta: durante o Alinhamento das 19 horas (hora francesa), a ativação dos quatro Triângulos da
cabeça está associada aos Elementos ou às Estrelas correspondentes?

Então, isso está ligado aos Elementos levados pelas Estrelas.
Mas não há uma dúzia de Estrelas presentes, ao redor da cabeça, ao mesmo tempo, não é?, já que elas

chegam, de qualquer maneira, pelo Canal Mariano.
É a colocação em ressonância dos quatro Elementos.

É a Cruz Cardeal (a Cruz Fixa) que põe fim ao Eixo da falsificação (como vocês o conhecem, ATRAÇÃO /
VISÃO).

Quando vocês vivem isso, a etapa seguinte é a percepção, clara e cada vez mais intensa, do Ponto ER da
cabeça, ou seja, o centro do 7º chakra.

Naquele momento (como lhes disse, eu creio, SNOW, na semana passada), é a Fusão dos seus próprios
Elementos que realiza o Éter (ndr: ver a sua intervenção de 17 de novembro de 2012 (10)).

É esta realização do Éter que passa pela Lemniscata Sagrada (mas, também, pela Onda da Vida, pelo Canal
Mariano, pelo Fogo do Coração, pela Porta KI-RIS-TI, pelas Portas do peito) que é responsável (se o

pudermos dizer) pela Fusão dos Éteres em vocês.
E também pelas modificações que se tornam, para muitos de vocês, cada vez mais consequentes (por

exemplo, nos aspectos alimentares, nos aspectos do sono, mas, também, na própria consciência).
Eu creio que UM AMIGO voltará nisso.

É, também, a possibilidade de mobilizar a consciência bem depressa, o que dá, às vezes, para aqueles que
gostam muito de imobilidade, a impressão de dançar o “charleston”, porque isso mexe em todos os sentidos.

Mas isso mexe, sempre, ao redor do Centro.
Antes, havia movimentos, mas que não estavam necessariamente conectados com o que foi denominado, eu

creio, o coração do Coração ou o centro do Centro.
É neste espaço privilegiado (do qual irá lhes falar, ainda mais em detalhes, NO EYES) que não há qualquer

visão.
É o que foi antecipado pela Visão do Coração onde a verdadeira Visão nada mais tem a ver com os olhos, nem

com o 3º olho, nem com a visualização.
É um estado de Conhecimento imediato onde tudo está presente, mas sem poder defini-lo através de uma

exteriorização da consciência, deixando-se ver uma forma definida para um Arcanjo ou para mim.
Porque vocês sabem: nas outras Dimensões, nada é fixo, tudo é móvel e tudo é mutável.

Não há confinamento em uma forma ou em um mundo.
E é isso, eu acho, que foi denominado sobreposição, justaposição das múltiplas consciências, das múltiplas

facetas do que vocês São.
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Ou essas múltiplas facetas lhes dão acesso ao centro do Centro e vocês estão além do observador (vocês são
aquele que está no centro do Centro), que não está mais na projeção em uma das facetas da consciência, mas

vocês veem, claramente, a ação de todas as facetas do que vocês São, neste mundo e em outros lugares.
Portanto, a percepção dos quatro Elementos (ou dos quatro Triângulos elementares) da cabeça permite o

emprego do que foi denominado Coração Ascensional por UM AMIGO, por ANAEL, com diferentes
informações que foram dadas durante este mês que está transcorrendo (ndr: ver as intervenções de UM

AMIGO de 16 de outubro e 10 de novembro de 2012 (11) e de ANAEL de 10 e 17 de novembro de 2012 (12)).

***

Pergunta: para aqueles que descobrem tudo isso, hoje, ler as canalizações antigas pode contribuir
para o alívio de que você fala?

Não necessariamente porque, durante esses anos, nós demos muitos elementos de conhecimento histórico.
Mas, como você parece compreendê-lo, tudo isso não serve lá grande coisa, hoje.

Isso significa que através de um conhecimento, nós os conduzimos, se quiserem, a um lugar que era a
Unidade e o Si para, em seguida, ultrapassá-lo.

Mas se, hoje, você destampar tudo o que eu pude relatar desde anos, você nunca vai sair.
Ou, então, é preciso que você leia muito, muito, muito rápido.

Você não terá tempo.
O mais simples é permanecer Tranquilo.

Agora, se você quiser se beneficiar do aspecto Vibratório, o mais simples e mais direto, eu apenas posso
convidá-lo a ler, em voz alta, as Núpcias Celestes do Arcanjo MIGUEL porque, mesmo elas tendo ocorrido em

um tempo específico (que foi de abril a julho de 2009), a atividade Vibratória sempre está aí.
Portanto, se você ler as Núpcias Celestes, em voz alta, se você escutá-las (porque elas eram, também,
capazes de se escutar, eu creio, pelos seus meios tecnológicos modernos), você vai se beneficiar da

Vibração.
Portanto, é preciso ser lógico.

O nível de Revelação de muitos Irmãos e Irmãs (quer estejam abertos às Vibrações ou não) é cada vez mais
importante porque todo mundo, entre aspas, desconfia de algo que bloqueia, mesmo sem falar da

espiritualidade.
Todo mundo se apercebe de que, neste mundo, há princípios (mesmo sendo a ação / reação) que estão
associados à predação, que estão associados ao que acontece sobre a Terra, que estão associados à

competição, à vontade de prejudicar, ao desconhecimento da Luz.
Tudo isso vocês veem cada vez mais claramente.

Mas não é porque vocês veem claramente tudo o que é falso e errado, neste mundo, que vocês vão encontrar
a adequação.

Portanto, não é mais tempo, agora, de se debruçar nos dados históricos, na criação da Atlântida (mesmo se
isso for apaixonante).

Isso nada mais tem a ver.
O trabalho coletivo dos Ancoradores e dos Semeadores da Luz, desde alguns anos, permitiu (de diferentes

modos, aliás, não unicamente através do que nós lhes dissemos) elevar a taxa Vibratória e acolher a Luz para
permitir a transmutação da Terra.

O mais importante é a sua própria Transmutação.
Portanto, não é preciso se perder nas palavras, nas explicações, nas justificativas.

É preciso atrelar-se à Vibração.
Ora, não há melhor suporte Vibral do que as Núpcias Celestes, com a compreensão das doze Etapas

específicas dessas Núpcias Celestes que correspondem à Revelação, à atualização das cinco Chaves
Metatrônicas.

Lendo isso e, depois, selecionando os Intervenientes que você deseja ler.
Mas, então, é preciso ir atrás do que o faz Vibrar, não daquilo que lhe traz um conhecimento sobre a origem do

mundo e sobre tudo o que nós pudemos dizer durante esses anos.
Mas, sobretudo, em você (não pela intuição ou pela razão, vá além das palavras, aí também, e da lógica), o que

o faz Vibrar, o que o mobiliza, em um primeiro momento.
E depois, assim que você tiver encontrado o interruptor que liga você e que o faz Vibrar, naquele momento, as

coisas seguirão sozinhas.
Então, é claro, vocês têm sido acompanhados, durante esses anos, por muitos, muitos exercícios de Yoga

(que lhes foram dados por UM AMIGO), com cristais (que foram comunicados, há alguns anos, por RAMATAN)
e cujas retransmissões são apoiadas, hoje, por ANAEL e por outros, com relação a algumas utilizações dos

cristais (ndr: ver a coluna “protocolo a praticar” (13)).
Certamente não para curar, mas para aumentar o nível Vibratório, para atingir o Si e, se você se decidir por

isso, para Abandonar o Si.



Mas isso pode ocorrer instantaneamente.
E nós sempre lhes dissemos que os primeiros seriam os últimos e que os últimos seriam os primeiros, em

todos os sentidos da expressão.
E, hoje, há Irmãos e Irmãs que se abrem como flores.

Na véspera, eles estavam em situações materiais, afetivas, espirituais e, da noite para o dia, eles vivem uma
Vibração, uma Consciência diferente que os faz alterar completamente.

Isso é também a oportunidade desses tempos especiais.
Então, é claro, há expressões que são retomadas conforme os períodos.

Nós lhes falamos da Onda da Vida, nós lhes falamos dos Duplos (dos diferentes Duplos possíveis), nós lhes
falamos das Estrelas, das Portas, etc..

Mas isso são 'etapas'.
Hoje, vocês não estão mais sujeitos, de algum modo, à passagem por essas diferentes etapas.

Porque, realizar uma etapa, a um dado momento (como as Núpcias Celestes), está ainda ativo, no nível
Vibratório, hoje.

Atenção, eu não falo de egrégoras de pessoas que rezam e que criam uma egrégora.
Isso é uma estrutura Vibral que é matemática, arquitetural e que é extremamente precisa.

Não é necessário ter o conhecimento, no nível das estruturas, mas, sim, de preferência, vivê-lo, unicamente.
E, para vivê-lo, nada há a fazer exceto deixar acontecer.

É uma forma de ponto de vista que vai deixar-se ver, apreender, aceitar, que a ação da personalidade jamais irá
resultar no que você É.

Ela poderá melhorar a personalidade, ela poderá melhorar o karma, ela poderá melhorar as próprias
circunstâncias da sua vida, mas jamais irá lhe dar acesso à Liberdade.

Ora, aquele que é Livre, ele sabe disso.
Ele sabe, porque ele vive isso, mesmo se for em uma prisão de carne, mesmo se houver circunstâncias da
vida (referentes, tanto ao afetivo, como ao corpo, como à doença) não tendo mais os mesmos interesses do

que antes.
Atenção, eu especifico: isso não é uma rejeição.

É, sempre, uma mudança de olhar.
A doença não tem mais o mesmo impacto, dependendo de você estar Liberado ou não, é claro.

Portanto, é preciso seguir para o mais simples.
E o mais simples é a Vibração, em um primeiro momento.

***

Pergunta: é importante, para a Ascensão pessoal, adaptar-se aos movimentos que podem se
apresentar, por exemplo, no nível das mudanças dos ciclos de sono?

Isso cabe a você ver.
Agora, se tomarmos o exemplo da alimentação.

Foi explicado a vocês, de diferentes modos, que a retificação do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (onde o Éter está,
de novo, reunido), modificava, consideravelmente, o tipo de alimentação que vocês podiam suportar e digerir.
Agora, se vocês não vivem isso e se vocês podem comer o tanto de carne, o tanto de quantidade de alimento

que vocês quiserem, isso significa que vocês não estão interessados, é claro.
Não é porque vocês irão parar de comer que vocês vão Vibrar, mesmo se o jejum puder ajudar (mas isso não é

uma solução).
Por outro lado, se vocês tiverem sintomas que lhes dizem, por exemplo, antes de comer, que vocês já estão

saciados, por que vocês irão comer?
Já que o chakra do baço e do fígado (associados à ATRAÇÃO / VISÃO) podem beneficiar (agora e doravante,
desde a Liberação da Terra) um afluxo (pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano, pelo Supramental) de Energia

vital que não está mais seccionado.
E vocês irão se alimentar de Luz.

Portanto, agora, se você quiser ter uma dor de estômago, continue comendo.
O corpo é um saco (como diria BIDI), mas é também um Templo.

Isso significa que ele é o reflexo do que acontece no Interior.
Se o que acontecer no Interior for da Luz, se você tiver Abandonado, se você estiver Abandonado à Luz e,

sobretudo, se você tiver Abandonado si mesmo, enquanto Si, para a Luz, o que acontece?
Você irá se aperceber de que o seu corpo vai se tornar cada vez mais transparente, em todos os sentidos do

termo.
Haverá cada vez menos necessidades.

Isso não é a sequência de um discurso intelectual ou de uma atitude mental: é a observação direta do que



desencadeia essas modificações fisiológicas.
Alguns dormem mais, ou muito pouco.

Outros terão vontade de dormir o dia inteiro.
A Luz faz, exatamente, o que é importante para vocês, nesta espécie de preparação onde, como eu havia dito,

vocês nada têm que fazer: vocês apenas têm que deixar as bagagens, Abandonar-se.
Abandonar-se à Luz e Abandonar o Si, é algo que permite viver, não somente a Inteligência da Luz (a Fluidez, a

Unidade, a sincronia e tudo), mas que os coloca, realmente, na Beatitude.
Portanto, hoje, onde vocês estiverem (personalidade, Si, Infinita Presença ou, agora, Absoluto), é muito

simples: se vocês estiverem nesta Beatitude, independentemente do que chegar a este corpo,
independentemente do que chegar a este mundo, enquanto estiverem na ação que lhes permite a Luz (que
isso seja no nível familiar com os filhos, que isso seja no trabalho, que isso seja ao volante), vocês não são

mais dependentes de qualquer circunstância exterior.
 E aí, o que vocês vão descobrir?
Que não há mais “o charleston”.

Não há mais o mental que vem lhes dizer: “sim, mas se acontecer isso, em tal dia” ou “se não acontecer isso,
em tal dia”, “o que isso vai mudar para mim?”.

Vocês alcançaram o coração do Coração.
E quando vocês estiverem no coração do Coração, não há qualquer dúvida.

Não há mais questão.
O mental não pode mais controlar vocês.

As emoções, tampouco.
As circunstâncias da vida, tampouco.

As circunstâncias deste mundo, tampouco.
Vocês estão na sua Eternidade, mesmo se vocês estiverem inseridos, ainda, neste Templo (ou neste saco,

chame-o como vocês quiserem).
Portanto, isso sim, isso não é uma projeção da Consciência que os faz dizer: “eu estarei bem” ou “eu estou

bem”.
Não.

É algo íntimo.
E vocês sabem que vocês estão bem porque vocês não colocam mais questões.

Vocês têm, não mais somente a Alegria, mas esta Beatitude que é muito mais do que um Êxtase, que jamais
vai deixá-los.

Então, é claro, se houver alguém colocando-os nisso de novo, vocês irão fazer uma constatação: vocês irão
“mudar de alto a baixo”.

Mas assim que vocês ali não pensarem mais, vocês reencontram, cada vez mais com abundância,
intensamente, este estado de Beatitude.

Portanto, podemos dizer que, aí onde vocês estão hoje, vocês têm e vocês terão, cada vez mais, quanto mais
os dias passarem, duas categorias de Irmãos e de Irmãs.

Aqueles que dançam o “charleston”, eles sabem que há um centro do Centro (Última Presença, Infinita
Presença, o Si), mas eles passam o tempo deles girando em volta desse Centro.

E eles vivem flutuações do humor: um dia, eles estão bem, no dia seguinte, eles não estão bem.
Cinco minutos antes, eles riam, cinco minutos depois, eles estão mal.

Eles podem ter modificações fisiológicas.
Por exemplo, vocês levantam de manhã, vocês têm a impressão de ter dormido três dias.

Ou, então, vocês levantam de manhã e vocês têm a impressão de que faz cinco minutos que vocês tinham ido
se deitar.

O tempo está prestes a se dissolver, do mesmo modo que o espaço se dissolve ao redor de vocês.
É isso que é responsável pelas suas possibilidades de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, pelos processos

de sobreposição das diferentes consciências, também, das diferentes camadas.
Tudo isso vai se expressar, ou pelo “charleston” (ou seja, vocês se mexem ao redor do Centro, mas vocês não

estão Tranquilos), ou vocês estão Tranquilos e vocês vivem esta Beatitude que os nossos Irmãos e Irmãs
orientais chamam de Shantinilaya, ou seja, este estado de Paz Suprema, independentemente do que chegar.

Mesmo se o corpo morrer, instantaneamente, vocês veem isso com a mesma Beatitude porque vocês não
ficam tocados.

Ou, então, vocês se tocam e, se vocês ficarem tocados, necessariamente é o ponto de vista da personalidade.
É tão simples assim.

***

Pergunta: onde é a ação daqueles que vocês denominaram Anjos do Senhor?



Os Anjos do Senhor são visíveis em regiões cada vez mais importantes sobre a Terra.
O trabalho deles (VELGAN lhes disse isso, agora, em 2010, não é?), era um trabalho de aproximação (ndr: ver

as suas intervenções de 21 de abril e de 27 de novembro de 2010 (14)).
Assim como a Luz Vibral se aproximava da Terra, do mesmo modo, a Irradiação Ultravioleta tocou a Terra

durante as Núpcias Celestes.
Do mesmo modo, os Anjos do Senhor agitam, de algum modo, o Éter.

Isso significa que eles prepararam o Éter rarefeito da Terra para se tornar um Éter totalmente novo, intacto, ou
seja, restituído, sem estar seccionado da Luz.

Eles trabalharam, é claro, em muitos seres humanos, durante os anos anteriores, a título individual, para, aí
também, preparar a Fusão dos Éteres, em si, para cada ser humano.

Esse é um trabalho que foi feito.
Resta, naturalmente, um trabalho final, como VELGAN havia dito, de vir fazer Ascensionar, com o corpo,

aqueles que necessitam desta memória corporal para mantê-los no nível das memórias, não do Akasha da
Terra, mas das memórias universais.

Os Anjos do Senhor visam um tipo específico de seres humanos.
Vocês são, todos vocês, contatados, em diferentes graus, por diferentes ressonâncias extraterrestres.

Então, isso foi chamado de Linhagens Estelares (por exemplo, uma Linhagem ligada à Água, uma Linhagem
ligada ao Ar, etc.).

E, portanto, vocês estão em ressonância, ou mais com os Vegalianos, ou mais com os Arcturianos, ou mais
com os Mundos de Sírius, etc., etc..

Há afinidades Vibratórias, aí também, que não estão ligadas a qualquer hierarquia da Vibração, mas, mais
distintamente, ou às suas Origens estelares, ou às suas Linhagens Estelares.

Portanto, os Anjos do Senhor estão em pleno trabalho, atualmente.
Muitos de vocês, nós sabemos disso, os viram, mais ou menos de perto, mais ou menos de longe.

Ou por contato direto, ou, simplesmente, pela Irradiação da própria Presença deles.
 Como eu já disse, em várias ocasiões, para nós, vocês ainda são invisíveis porque vocês estão do lado

invertido da Luz, mesmo isso estando para terminar.
Os Anjos do Senhor, como todos os Anjos (como eu disse na minha vida), veem apenas a Luz.

Eles não conseguem ver o que está na sombra.
Portanto, não é uma visão idealizada que tem um Anjo do Senhor ou um Anjo, simplesmente.

É uma visão que depende do ponto de vista deles que é um espectro de frequências, aí também, de
Vibrações, que faz com que a Dualidade não exista nos Mundos Unificados.

Anjos do Senhor é uma expressão, não é?
Mas os Vegalianos, não esperem vê-los com asas.

Não são Anjos, mesmo se os chamamos de Anjos do Senhor.
São os Servidores do Senhor.

Quando vocês dizem, aqui: “você é um anjo”, isso significa que vocês consideram que esta pessoa tem, frente
a vocês ou na sua vida, um comportamento que você acha admirável ou luminoso.

Os Vegalianos estão trabalhando por toda parte, mas não esperem encontrar uma entrevista de um Vegaliano
em uma das suas emissoras de tevê, não é?

As tecnologias da Luz não têm qualquer relação, nem qualquer sobreposição possível, com as tecnologias da
3D Dissociada.

***

Pergunta: qual é a relação entre a Vida Eterna e o Absoluto?

Não há uma relação.
Por que haveria uma relação?

Você É Eterno, no nível do seu Espírito, no nível do que você É, qualquer que seja a sua Dimensão de origem.
Independentemente da forma que você adotar (que é, eu o lembro, mutável e variável conforme as Dimensões

que você percorrer), enquanto você expressar a Consciência Liberada, você percorre os estados
Multidimensionais (ou o que eu chamaria de estados múltiplos do Ser, possíveis, em todas as Dimensões, em

todos os Universos e em todos os Multiversos).
Agora, ser Absoluto é uma Eternidade, mas uma Eternidade que não está ligada a uma projeção de

consciência ou à própria existência da consciência.
Portanto, quando nós dizemos: “você é Eternidade”, o que é Eterno, em você, é o Espírito.

É o Absoluto que sempre esteve aí, que não depende de qualquer encarnação, como de qualquer mudança de
Dimensão.

Naturalmente, do ponto de vista da personalidade, isso é uma quimera: isso não pode existir.



Porque a personalidade se define pelos contextos e pelos limites, quer sejam os limites corporais, quer sejam
os limites sociais.

O IRMÃO K falou, muito longamente, sobre isso (ndr: ver as suas intervenções de 19 de novembro de 2011,
de 18 de maio, 16 de outubro e 10 de novembro de 2012 (15)).

Mas, você não pode, do ponto de vista da personalidade, descobrir o que você É, de onde a grande trapaça (a
palavra muito forte que empregava BIDI), ou seja, de fazê-lo acreditar que, porque você vai conhecer (eu não

sei, eu) a astrologia, as sendas da iniciação, porque você vai conhecer a Cabala, você vai ser Liberado.
Você pode Despertar com isso.

Mas a Liberação não é o Despertar.
Isso, isso foi dito inúmeras vezes.

A Liberação é ser Shantinilaya, ou seja, a Morada de Paz Suprema, seja o que for que chegar (ou que não
chegar, aliás).

***

Pergunta: o Desenvolvimento do Coração Ascensional é um processo comum a todos os modos de
Ascensão?

Não, não de todos.
Vocês têm Irmãos e Irmãs que não estão abertos à Vibração, isto é, à Vibração da Alma como do Espírito, da

Eternidade, do Absoluto (não importa).
Eles vivem em um nível de consciência ordinária.

Eles, talvez, seguiram ensinamentos diversos e variados e, então, isso levou a algumas crenças ou a algumas
adesões a acontecimentos que eles não vivem Interiormente.

Eles, será que eles vivem o Coração Ascensional?
Não porque eles não percebem a Vibração.
Eles são, então, dependentes das palavras.
Esta é a primeira pergunta que eu respondi.

Agora, a Ascensão, como nós lhes dissemos, implica na totalidade deste Sistema Solar.
É uma mudança de gama de frequências e, no momento da Luz total, o que vai acontecer para esses seres?

Ou há quem vá resistir, ou há quem não vá resistir, que vão estar totalmente permeáveis à Luz.
Eles irão se estabelecer no Absoluto, instantaneamente.

O mental é a resistência à Luz.
É uma força de oposição.

Vocês não têm qualquer solução possível na cabeça, seja no que for que vocês acreditarem.
Enquanto vocês não experimentarem isso, isso permanece uma crença.

É tão simples assim.
Nada há de complicado nisso.

Imaginem que vocês tenham nascido em um deserto.
Vocês não sabem o que é a chuva ou a neve e lhes falam da chuva ou da neve (podemos, até mesmo, agora,

com os meios técnicos, mostrar-lhes imagens e vídeos da neve ou da chuva).
Então, vocês sabem o que é a neve ou a chuva.

Mas será que vocês vivenciaram isso, no entanto?
Podemos descrever e dar a vocês todas as qualificações da água e da neve, da chuva, mas, se vocês não o

vivenciarem, isso de nada serve.
É um conhecimento estéril porque não foi experimentado.

Mas, a um dado momento, mesmo esse tipo de experiência, ligada ao saber (que não é a experiência direta),
de nada mais vai servir porque não haverá mais tela, mais neve, mais chuva, mais elementos, no sentido em

que vocês vivem isso.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.



Todo o meu Amor acompanhe vocês.
Eu voltarei, é claro, todas as semanas, para dialogar, com vocês, gradualmente e à medida das outras

Intervenções, incluindo MARIA, eu os lembro, dentro de uma semana, não é? (ndr: vocês irão encontrar os
detalhes na intervenção de MARIA de 17 de novembro de 2012 (16)).

Todo o meu Amor esteja no Coração de vocês.
Eu lhes digo até muito em breve e agradeço a vocês.

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

NDR:

 

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

1 – ARCANJO ANAEL (01.08.2009, 16.08.2009 e 10.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2013/01/anael-1-de-agosto-de-2009-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
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*

2 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html
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http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html


*

3 – UM AMIGO (02.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

*

4 – PHILIPPE DE LYON (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html

*

5 – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES’
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/pressao-da-radiacao
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

*

6 – ‘As 7 Etapas das NÚPCIAS UNITÁRIAS’
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-7-etapas-das-nupcias
*

7 – IRMÃO K (17.03.2012, 31.03.2012, 14.04.2012, 07.06.2012 e 31.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-31-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-14-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/irmao-k-31-de-agosto-de-2012-autres.html
*

8 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

9 – MARIA (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html

 *

10 – SNOW (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-17-de-novembro-de-2012-autres.html

*

11 – UM AMIGO (16.10.2012 e 10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-10-de-novembro-de-2012-autres.html
*

12 – ARCANJO ANAEL (10.11.2012 e 17.11. 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-17-de-novembro-de-2012-autres.html

*

13 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

14 – VELGAN (21.04.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/velgan-21-de-abril-de-2010-anuncio.html
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http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2012-autres.html
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http://www.portaldosanjos.net/2010/11/velgan-27-de-novembro-de-2010.html
*

15 – IRMÃO K (19.11.2011, 18.05.2012, 16.10.2012 e 10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-19-de-novembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/irmao-k-18-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-10-de-novembro-de-2012-autres.html
*

16 – MARIA (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1702

24 de novembro de 2012
(Publicado em 26 de novembro de 2012)

***

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

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e eu lhes transmito todas as minhas
Bênçãos.

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e nós iremos começar a entrar nas suas perguntas.

***

Pergunta: você disse que os Arcontes podiam criar um mundo em cinco minutos...

Eles são incapazes de criar o que quer que seja.
Jamais eu disse que os Arcontes tinham criado seja o que for: eles transformam uma Criação pré-existente.
Que esta Criação se refira a uma Dimensão específica (como o que é nomeada “A Criação”) ou, se vocês

preferirem, o que eu chamaria de terraformação de um planeta, permitindo acolher as consciências em
experimentação, qualquer que seja o plano Dimensional (que seja em 3D Unificada ou em qualquer outra

Dimensão que eu qualificaria de planetária ou solar), esta Criação é, em geral, uma Criação de Amor que está
associada à necessidade da consciência de se exprimir e de se experimentar ela mesma, com contextos, se

vocês quiserem, particulares.
A característica principal (que isso seja o que nós nomeamos um Mestre geneticista de Sírius que, eu os

lembro, terraformou este Éter há extremamente muito tempo e o semeou) era permitir fornecer um veículo à
consciência, em um mundo dito de carbono.

Isso são Criações, se pudermos dizer.
Mas um arconte jamais criou qualquer coisa.

O seu papel era administrar as Criações, mantendo, eu diria, a Liberdade.
E, a um dado momento (como vocês dizem isso, nas histórias em quadrinhos?), eles quiseram ser vizir

[membro do conselho dos califas] no lugar do vizir, ou califa no lugar do califa (eu sei mais também).
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Mas, em todo caso, eles substituíram uma filiação e uma Criação Livre, é claro, portanto, multidimensional
(mesmo em 3D Unificada), que não conhecia o confinamento que todos nós conhecemos sobre a Terra.

Mas, nunca, um Arconte pôde criar o que quer que seja.

***

Pergunta: de onde vem o poder desses Arcontes?

Ele vem, eu diria, da sua experimentação extremamente longa.
Sua experimentação de consciência nos aspectos tanto multidimensionais, como aqueles que tentaram criar (e
aí, não é uma Criação, é um confinamento): isolar-se em meio a uma dada Dimensão, para ver o que isso fazia.

O poder decorre diretamente da sua estrutura, ali onde eles estão, que é uma estrutura biológica, mesmo se
ela lhes for, a princípio, na maioria das vezes, invisível, e mesmo se esses Arcontes não estiverem sobre a

Terra, mas em locais específicos que nós já situamos.
Mas um arconte nunca criou nada: ele roubou uma Criação.

Ele queria fazer um campo, como dizer, de confinamento, alegando que se confinasse uma consciência, ela iria
desenvolver ainda mais Luz.

Isso resultou em uma distorção deles mesmos, ligada à sua manifestação Unidimensional que eles próprios
criaram.

Mas isso não é uma Criação, no sentido em que o entendemos.
A falsificação, a Ilusão, não é uma Criação: é uma paródia da Criação, substituindo as regras normais dos

Universos, das Dimensões, seja onde isso for, por algo que estava cortado da sua Fonte, fazendo com que o
ser humano buscasse, permanentemente, o que ele acreditava ter perdido (e que nós acreditávamos ter

perdido).
Através da espiritualidade, através da evolução, nós tentamos, pacientemente, encontrar isso.

Falando da minha própria vivência, quando eu vivenciei a Unidade e o Estado de Ser, depois, quando voltamos
da experiência que eu tinha vivenciado, é claro, foi diferente, mas tentamos encontrar as soluções para fazer

penetrar a Luz e fazer elevar a matéria para a Luz, de diferentes modos.
Quando eu estava encarnado, eu falei tanto da Cabala, como de astrologia, como de iniciação, etc..

Vocês sabem muito bem que tudo isso apenas representa experimentações, mas o que permite a própria
experimentação da consciência é justamente o que foi denominado Absoluto, Último ou a-consciência, onde

vocês existem, ou seja, vocês de mantêm fora do ser, vocês estão no não ser, vocês estão no Verdadeiro Ser,
de algum modo.

Vocês são realmente o que vocês São.
É muito difícil (e como todos os intervenientes lhes disseram) de colocar isso em palavras para vocês.

A Vibração talvez seja o meio que lhes permita se aproximar do que nós queremos dizer e viver, sobretudo,
nesta multidimensionalidade.

Digamos: há a 5ª Dimensão, há a 9ª Dimensão (onde nós estamos), há a 11ª Dimensão, etc..
São lugares de vida estabilizados, mas, é claro, a expressão da Vida é múltipla, mesmo em meio a uma

Dimensão.  
A 11ª Dimensão: há seres de Cristal, há Elohim, mas há também outras consciências que nós não abordamos

para vocês, para não nutri-los inutilmente com esse tipo de conhecimento.
Mas o que é importante apreender é que, em última análise, os Arcontes (como eu os tinha chamado: Maus
Rapazes, Fantoches, para não chamá-los de outra coisa), são administradores, mas administradores que

deviam respeitar a arquitetura das Criações, qualquer que fosse a Dimensão.
*

Portanto, eles não criaram esta Dimensão, eles simplesmente a confinaram.
Agora, podemos sempre, do lado do confinamento (e para aqueles que ali estão em alegria), chamar isso de

uma Criação.
Aliás, todas as religiões, sem qualquer exceção, foram criadas, elas, sim, pelos Arcontes.

Eles sempre se serviram de algo existente, para transformá-lo, à vontade.
Vocês sabem que, nos mundos multidimensionais Unificados, não há separação: a comunicação é total entre A

FONTE e os diferentes Planos, e com todas as consciências, sejam quais forem.
O tempo e o espaço não são definíveis, tal como vocês vivem ou tal como a ciência pode expressá-lo.

Mas os Arcontes nunca criaram nada: eles confinaram alguma coisa dizendo que isso ia criar algo muito mais
belo do que a Luz.

Mas como pode ali haver algo muito mais belo do que a Luz, quando sabemos, e quando nos lembramos (o
que será o caso de vocês, em breve, mesmo para aqueles que ainda não vivenciaram isso) que nós Somos

esta Eternidade?
Nós Somos o mundo [gente], todos nós, sem qualquer exceção.

Então, vocês podem afirmar, o quanto vocês quiserem, princípios e valores de amor incondicional.



Durante a minha vida, é o que eu fazia, através da criação de um movimento espiritual, onde tentamos unir os
seres, através de um contexto, digamos, social, psicológico e espiritual.

Mas, hoje, diante da chegada da Luz, diante do Supramental, diante da Onda Galáctica, diante de tudo o que
ocorre, em vocês, é evidente que vocês não têm mais necessidade de tudo isso.

O que servia, de algum modo, de bengala, de guia quando estávamos cegos (o conhecimento, qualquer que
seja): vocês sabem, hoje, que isso é apenas uma ignorância.

Mas em relação ao quê?
Em relação ao Absoluto.

Mas enquanto vocês não forem o Absoluto, enquanto vocês não tiverem esta reminiscência que emerge, em
vocês, vocês buscam muletas.

Mas as muletas, é isso que vocês vão utilizar e que vai fazê-los, de certa maneira, expandir a sua consciência e
que pode fazê-los viver as experiências.

Mas, ainda uma vez, o Despertar, como isso lhes foi dito, jamais será a Liberação.
A Liberação é exatamente outra coisa.

O Despertar é o momento em que as barreiras caem, ou sejam, que vocês não vivem mais como separados
(do Sol, de uma flor, de uma árvore), aqui mesmo, aí onde vocês estão.

O Estado de Ser é um outro aspecto da multidimensionalidade, onde a sua consciência não é mais obrigada,
para viver esta não separatividade, a ficar limitada a este corpo.

E, então, para fazer viagens, que nada têm a ver com uma viagem astral, mas que se situam em outras
Dimensões que nada têm a ver com o que é conhecido neste mundo, que isso seja estando encarnado ou

saindo pela morte, indo parar na matriz astral que é nomeada: “além”.
Mas, além disso, há outra coisa, é claro.

*
Mas os Arcontes nada criaram nisso.

Eles apenas fizeram restringir uma série de coisas, isso é tudo.
O poder deles?

É preciso não confundir o poder do Amor e o poder do ego.
Há seres, sobre esta Terra, que são extremamente poderosos (e eu não falo das potências financeiras ou do

poder de um ditador ou de um guerreiro).
Eu falo, por exemplo, de uma força Interior que dá a possibilidade de manifestar coisas incríveis.

Eu creio que os nossos Irmãos orientais denominam isso “os poderes da alma” ou “a força da alma”, ou seja,
tudo o que está ligado aos poderes paranormais: que isso seja a levitação, que isso seja deslocar objetos, que

isso seja a capacidade para ver através das paredes (poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito).
Mas nenhuma dessas manifestações de potência, expressas em meio a este mundo, são a prova de alguma

elevação da consciência: muito pelo contrário.
Evidentemente, quando vocês estão conectados com A FONTE, vocês podem, por exemplo, agir, como uma

prece, no nível dos elementos.
Disso, SNOW falou para vocês.

Mas eu vou lhes contar uma história engraçada, de qualquer modo, que se refere a um período quando eu
estava encarnado e quando eu estava no sul da França.

Quando havia um incêndio, no verão, é a mim que eles vinham procurar, para que eu me dirigisse ao Gênio do
Fogo, para acalmar alguns incêndios.

Mas isso não era um poder, era um ato de Amor, porque, sendo, como vocês sabem, um Melquizedeque do
Fogo (a minha Dimensão está ligada ao Fogo, a minha representação multidimensional está ligada ao Fogo),

havia uma afinidade especial com o Fogo.
E então, eu podia, do seu ponto de vista, comandar os elementos.

Mas isso não era um sinal de poder.
Era, pelo contrário, um sinal de enorme Humildade daquele que está realmente conectado com A FONTE.

E basta, simplesmente, pedir ao elemento para não se dirigir ali porque há algo que pode pôr em perigo alguns
elementos, mas, de preferência, para ir a outro lugar ou então para cessar.

Os testemunhos, eu acho, para aqueles que me conheceram, naquele momento, são inumeráveis.
Mas não vejam o poder, sobre este mundo, como uma finalidade, nem como um sinal de algum controle do que

quer que seja, exceto de um controle do ego.
Porque, quando vocês ali chegam, não no Si (porque o Si, vocês sabem disso, é um espelhamento da Luz que

pode ser, em alguns casos, utilizado, roubado, até mesmo, eu diria, pelas forças da personalidade), naquele
momento, vocês interferem nesta força que pode siderar multidões, quando vocês fizerem aparecer um objeto,

desaparecer um objeto, mas isso absolutamente nada prova.
É preciso bem compreender que, mesmo na vida de CRISTO, vocês olham ainda hoje (mesmo eu, durante a

minha vida) os seus milagres.
Mas a vida de CRISTO não é um milagre: é um testemunho do Amor.

O que temos que fazer, milagres?
Quando vocês vivem a Consciência pura, Sat Chit Ananda, ou quando vocês vivem um Samadhi, o que vocês



têm para fazer do poder?
Vocês são Transparentes.

Será que podemos dizer que MA ANANDA MOYI era poderosa, neste plano, mesmo se por vezes havia
manifestações ligadas ao seu Samadhi, que não deixavam, por exemplo, sair do solo, ou mover um dedo, de

tão imobilizada que ela estava?
Mas isso não era ela.

Portanto, isso não é um sinal de poder.
A verdadeira mestria é tudo exceto o poder expresso neste Plano.

Isso, isso foi, parece-me, perfeitamente explicado (mas se não o viverem, a explicação de nada serve) por
aquele que vocês nomeiam BIDI.

Aliás, Buda dizia: “quando encontrarem os poderes ou a força, salvem-se depressa”.
Mas todos nós passamos por essas etapas intermediárias, onde é muito agradável ver as auras, é muito
agradável ver que podemos emitir uma energia ou uma consciência sobre um Irmão ou uma Irmã e lhe
fornecer, efetivamente, um alívio, mas eu os lembro de que isso é, entretanto (este ‘poder’), uma ação

empregada pela vontade e pelos chakras inferiores, e de que isso nada tem a ver com o Coração.
*

O Coração não se define em termos de potência, ele se define em termos de Transparência.
E como diria o Mestre PHILIPPE: “se vocês quiserem viver o Coração, sejam nada aqui, vocês serão Tudo,

por toda parte”.
Portanto, os Arcontes não são poderosos, eles apenas têm o poder que vocês lhes atribuem.

Mas houve uma força que existiu e que se manifestou durante um primeiro confinamento (que eu já abordei
antes e depois das Núpcias Celestes), que corresponde, se vocês quiserem, ao controle deste confinamento.

Mas controlar o confinamento não permite sair do confinamento.
Portanto, não são seres poderosos: eles são poderosos em um Plano, eles têm o controle de um Plano (enfim,

eles tinham).
Mas isso para aí.

Então, eu o convido a se redefinir você mesmo: será que você quer ser poderoso neste mundo ou será que
você quer ser a Luz?

Isso é totalmente incompatível.
O poder, além disso, nesses casos, não está ligado a uma consciência, mas simplesmente ao que eu chamo
de uma geringonça de sucata, ou seja, uma Embarcação de forma específica, redonda, com uma estrutura
metálica extremamente peculiar, que cria, se vocês quiserem, campos elétricos e campos magnéticos que

permitem curvar o espaço-tempo.
Mas isso, eu o convido a rever o que eu já disse, há vários anos.

Portanto, é um poder da tecnologia deles.
É do mesmo modo para vocês: quando você vê uma bomba atômica, isso faz desaparecer a matéria.

Mas em quais circunstâncias isso faz desaparecer a matéria?
Isso cria buracos nas outras Dimensões.

Portanto, toda este potência não serve para a Luz.
Ela pode, eventualmente, servir na estrutura onde a Dimensão confinou, mas absolutamente não para o que

você É.
E naturalmente, eu repito ainda uma vez, absolutamente tudo, em nossa abordagem dita espiritual, em nossa
busca espiritual, nós buscamos, em primeiro lugar, manifestações, digamos milagrosas, e que nos permitem

participar.
Por exemplo, se vocês são salvos por um Anjo: se um dia, na sua vida, vocês sentem, por exemplo, um

impulso nas suas costas, e vocês são jogados no chão, vocês começam a praguejar, querendo saber quem
bateu nas suas costas.

Vocês se voltam: nada há, mas vocês se apercebem de que, naquele momento, uma pedra cai do céu.
Pode ser que se vocês estiverem, naquele momento, em um estado particular, vocês vejam o Anjo que

chegou.
O fato de ver a intervenção de um Anjo, para alguma coisa (não de sonhar, não de imaginar, mas realmente de

vê-lo, de vivê-lo, neste Plano), deixa-se percebido do poder.
Será que um Anjo é alguma coisa aqui?

Será que vocês veem um Anjo trabalhar de manhã, ao se levantar para ir ao trabalho?
Exceto Anjos que habitariam um corpo humano: isso pode existir.

*
Mas é preciso não confundir potência e Transparência: vocês não podem ser potentes e Transparentes.

O Mestre PHILIPPE lhes explicou que os milagres que ele fazia, não era ele que os fazia: ele sempre disse
isso.

Então, é claro, é preciso prestar atenção naqueles que diriam: “não fui eu que fiz, foi a Luz através de mim”,
mas que nutrem, na realidade, o seu próprio ego.

A Transparência, a Humildade, a Infância: todos os nomes que vocês deram, todos esses qualificativos (que



são Vibratórios e que se referem à consciência) tendem a demonstrar-lhes que ser o que vocês São necessita,
justamente, de não estar apagado e de não estar completamente, como vocês dizem, descerebrados, mas de

estar nesta forma de Humildade onde vocês vivem, realmente, a Força Interior.
E quando vocês vivem o que vocês São, Interiormente (esta Luz, este Êxtase, a Onda da Vida), mas vocês não

têm vontade de brincar com os poderes ou com a força, sobre este Plano, já que a Luz se ocupa de tudo.
Portanto, considerar o conceito de poder, é fortalecer o poder.

Quando vocês veem alguém e vocês dizem: “ele é poderoso”, vocês admitem à sua consciência o poder dele,
isso é tudo.

É por isso que, mesmo se vários seres (que chamamos de Mestres, de Místicos ou de Seres Realizados)
puderam manifestar milagres, e por vezes extraordinários, mas eles o fizeram em circunstâncias extremamente

específicas e não como o seu motivo condutor de todos os dias, não é?
Eu não apagava os incêndios todos os dias do ano, ou eu não os abrandava todos os dias do ano: era nesses

momentos em que eu não tinha que escolher, mas que isso se impunha como uma evidência.
Não foi uma força que fez descobrir isso, pelo contrário: quanto mais vocês forem poderosos, mas vocês irão

esconder a Transparência porque a força, sobre este mundo, resulta diretamente do que eu chamaria de
opacidade, ou seja, da não transparência.

*
Portanto, se vocês forem Luz, vocês não podem manifestar força alguma.

Vocês são a força, mas ela está onde?
No Coração.

Ela não está voltada para a manifestação da consciência.
E, naquele momento, vocês são, realmente (como vocês foram chamados pelos Arcanjos): Ancoradores,

Semeadores da Luz, Libertadores, Filhos do Um.
Independentemente das denominações, isso os remete, sempre, sempre, não às circunstâncias da sua vida,

aqui, não às leis deste mundo, mas às leis do Amor.
E ali existe uma só: é a Graça.

A Graça nada tem a ver com o poder.
Então, é claro, se nos colocarmos do ponto de vista daquele que está completamente confinado e que apenas
evolui na sua cabeça (através de um conhecimento livresco ou de um conhecimento dito esotérico, ou mesmo

iniciático), para ele, o que eu lhes digo nada quer dizer.
 Porque, muitas vezes, esta abordagem espiritual, esta busca espiritual, é fundamentada, justamente, na

aquisição de algo que está faltando para vocês.
E vocês acreditam que, o que lhes falta, é a clarividência, é a intuição, é o discernimento.

O que lhes falta é a Paz: nada mais.
Hoje, isso é ainda mais verdadeiro porque isso é evidente, pelo fato da Luz que está aqui.

Portanto, esqueçam esses conceitos de força e de poder, porque vocês arriscam, por um lado, conceder a sua
consciência a um ser que vocês definem como autoridade ou a um Mestre, é a mesma coisa.

O tempo dos Mestres passou.
Então, eu poderia lhes dizer, para agradá-los, que todos vocês são Mestres, mas Mestres do quê?

Será que podemos comandar a Luz, já que é o que nós Somos?
Essa é a ilusão que podemos ter, aqui: acreditarmos que há uma distância, acreditarmos que há um caminho,

acreditarmos que há uma evolução.
E eu acreditei nisso também, por muito tempo.

Portanto, vocês veem, todos nós focalizamos, e diria, a nossa experiência (ou o Despertar, ou a Liberação,
real, para alguns e para algumas), efetivamente, no que nós vivíamos, naquele momento.

Um Irmão oriental (seja qual for, que esteja marcado por esta cultura hindu, que passou por várias encarnações
importantes na Índia), quando ele vive a Liberação, pode ainda haver imagens que se apresentam, mas, é claro,
ele não verá o CRISTO: ele verá Krishna, ele verá quem vocês quiserem no panteão Hindu, mas ele não verá o

CRISTO.
Portanto, há ainda representações, mesmo quando estamos Liberados, porque, mesmo Absoluto com uma

forma, vocês estão ainda nesta forma, impregnados de uma cultura, de reflexos, de automatismos que,
necessariamente, a partir do momento em que houver expressão, a partir do momento em que houver

comunicação, há individualização, e há, portanto, uma coloração que ocorre.
*

Nos processos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução (como vocês puderam vivê-los no Canal Mariano ou
com um Duplo, seja qual for), aí, não há palavras.

E, aliás, vocês acreditam que, para MARIA, com o que Ela lhes diz, Ela tinha possibilidade de falar, antes da
existência do Canal Mariano, a algumas consciências, a título individual?

É claro que sim.
Mas atenção, quando vocês veem um Anjo que salva a sua vida, vocês irão passar toda a sua vida investigando

sobre os Anjos, não é?
Isso é normal.



Se for MARIA que vem lhes falar, antes que vocês tenham vivido os processos de Comunhão (mas
simplesmente uma voz que lhes fala e que lhes diz que Ela é MARIA), sem viver o impacto Vibratório e o

Coração, vocês irão se colocar a questão: “será que é a Luz, será que é a sombra?”.
Eu o remeto, para isso, ao que explicou SRI AUROBINDO, com relação à chegada de Presenças, ou ao seu
lado esquerdo, ou ao seu lado direito, quanto à origem desse contato (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO

de 21 de maio de 2012 (1)).
Isso, isso foi explicado perfeitamente, e essa é a realidade.

Agora, se vocês não tiverem a percepção Vibratória, eu poderia lhes dizer: “eu sou MARIA”, será que vocês
vão acreditar em mim?

Do mesmo modo, quando vimos lhes falar, no seu sono, na meditação ou qualquer coisa, mesmo se vocês
viram (com o 3º olho ou com a visão etérea) alguma coisa, se o Coração não estiver aberto, de que isso serve?

De nada.
Absolutamente de nada.

Isso vai enriquecer a personalidade, mas tudo isso que enriquece a personalidade, não permite à Luz estar
presente.

É tudo isso que foi veiculado.
Por exemplo, eu sei que TERESA lhes disse, há pouco tempo, para tentar ler um pouquinho do que ela

escreveu quando ela era criança.
Vocês podem fazê-lo, mas o que fez TERESA?

É, justamente, o que ela nomeou o Caminho da Infância.
Mesmo se, quando vocês lerem, houver uma coloração, digamos, religiosa, mas o que ela Era, ela, é

independente da religião.
Naturalmente, isso foi para ser expresso nesse contexto, porque, nesse contexto, nós estávamos certos de

que restaria uma lembrança, um sinal da possibilidade de viver esta Infância: isso é que é importante.
Não é adorar TERESA, nem me adorar, nem adorar seja o que for.

Portanto, o poder, ele está em vocês.
Mas cuidado, se vocês manifestarem esse poder no exterior, será que é Transparente ou será que é opaco?

*
Enquanto os poderes da alma se expressarem na matéria, vocês não podem encontrar o Espírito, isso é

impossível.
Então, essa noção de poder de um Arconte, ou do CRISTO, ou do que for, é preciso realmente ver claramente.

Cuidado com as palavras que vocês empregam: o poder, é uma coisa, sabemos o que é essa palavra.
Mas a força, de qual força nós falamos?

É a força do Espírito ou a força da matéria?
Não se esqueçam do que está entre os dois: é a alma.

Para o que está voltada a alma?
Por que Buda disse: “quando encontrares os poderes da alma, salva-te depressa”?

Por qual razão vocês acham?
Porque isso é uma armadilha.

Então, uma vez que a Reversão do Triângulo do Fogo, no nível das Estrelas, ocorreu, uma vez que vocês
vivenciaram uma das Coroas Radiantes, ou o Canal Mariano, ou a Onda da Vida, tudo isso, para vocês, não tem

mais importância, porque há salvaguardas.
As salvaguardas são o que vocês são, realmente, presentes sobre a Terra, no momento em que vocês

realizam o Despertar ou a Liberação.
Portanto, naquele momento, não há mais força, não há mais poder: há a Transparência.

Mas não é uma Transparência da personalidade que vai dizer claramente as coisas ou comunicar claramente.
É a Transparência real, tal como existe através de uma expressão que eu gosto muito, que foi empregada na

semana passada: esta noção de prisma que decompõe a Luz.
Mas será que é o prisma que faz nascer a Luz?

É preciso ser Transparente, enquanto prisma, aqui, para descobrir o que vocês São, na Eternidade.
Então, poderíamos retomar as metáforas ou as parábolas que foram dadas, tanto no oriente como no ocidente.

Elas são inumeráveis em relação a isso.
Mas enquanto vocês tiverem sede de Luz e que, realmente, a Luz não os conectou, contatou, Comungou,

Fusionou, o que permanece?
A personalidade, com seus medos, com seus objetivos, com suas metas, com suas projeções de consciência,

mesmo sabendo que ela deve procurar a Luz.
Mas ela procurou onde?
Fora, no conhecimento.

Enquanto que sempre foi dito que a Luz estava no Interior.
E o que faz a maioria dos movimentos ditos espirituais, todas as organizações espirituais?



Convergi-los, através das crenças ou dos conhecimentos.
Eles vão lhes dar a prova de que esses conhecimentos agem: por exemplo, acender uma vela vermelha na
hora de Marte, na terça-feira, quando vocês estiverem na luz crescente, na hora precisa que corresponde a

Marte.
Vocês terão efeitos mágicos, mas será que aí está a Transparência?

Será que vocês não demonstram, assim, que a sua alma está voltada para a matéria e tem necessidade de
transformar esta matéria?

O objetivo não é transformar a matéria: é uma transubstanciação da matéria ou uma espiritualização da matéria.
Aí está a Ascensão.

Portanto, nenhum poder os leva a isso e nenhum conhecimento, tampouco, pode levá-los a isso.
Então, é claro, isso faz degringolar de novo o ego em várias etapas.

Lembrem-se de uma frase que disse ANAEL, há muito tempo (de diferentes modos, isso se referia tanto ao
Abandono à Luz, como ao Abandono do Si, como às verdades relativas, às Verdades Absolutas): “tudo o que

vocês mantêm, mantém vocês, sobre este mundo”.
Tudo ao que vocês se prendem.

Então, é claro, quando eu digo isso, aquele que está na personalidade, o que ele vai imaginar?
Que é preciso cortar todas as relações, que é preciso viver sozinho, que é preciso se livrar do marido, da

mulher, do trabalho e tudo isso.
Efetivamente, antes deste momento específico, há alguns anos, todos vocês tiveram impulsos para mudar

algumas coisas, em vocês, como no exterior de vocês.
Era para facilitar-lhes a tarefa, mas isso não era um objetivo em si, nem uma finalidade em si.

Hoje, a quantidade de Luz Vibral é tal que basta vocês se dirigirem para a Luz, não como um pedido, mas
sendo o que ela É, ou seja, o que vocês São.

E aí, vocês verão que todo conceito de força, de poder, de controle da matéria, não tem qualquer sentido.
O controle é apenas um estágio de desenvolvimento da personalidade: nada mais.

As experiências, que elas sejam feitas, por exemplo, com produtos, quaisquer que sejam (que isso sejam as
luzes, a música, uma vela, um incenso, o que vocês chamam de drogas ou o que está mais na moda, as drogas

xamânicas) vão fazê-los penetrar alguns níveis que lhes são inacessíveis.
Mas não é porque vocês penetram esse nível que vocês chegaram ao nirvana.

Isso, isso é uma armadilha do ego.
O que quer que se deixe viver, o que quer que se deixe experimentar, o que acontece quando vocês vão ao

coração do Coração?, como isso foi definido e redefinido sem parar (o coração do Coração, o centro do
Centro, o Ponto OD, o Ponto ER, no nível do peito, ou ainda o que leva a este estado específico que vem logo

antes do Absoluto).
Ali, vocês têm o alimento e quando vocês são nutridos por ele, mas é óbvio que vocês desistem de todo resto,

porque isso não tem mais qualquer sentido, isso não faz mais sentido.
Então, o que eu expressei, através da Transparência e da opacidade, é o mesmo em relação à espiritualidade.

Onde vocês colocam a sua espiritualidade?
Vocês a colocam em uma busca da Luz, no estabelecimento de um Novo Mundo sobre esta Terra (isso é

impossível)?
Ou será que vocês a colocam no que vocês São, em Verdade?

É tão simples assim.
Portanto, não atribuam qualquer potência àquele que demonstra ou manifesta um poder.

Os poderes apenas representam a alma, absolutamente não o Espírito, para retomar as terminologias
empregadas, um pouco antes de mim, por MA ANANDA MOYI (2).

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

 1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

2 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-1o-de-dezembro-de-2012-

autresdime

***
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- CONTINUAÇÃO - 

Pergunta: aqueles que agora, hoje, estão em negação sobre o que acontece, viverão a Translação? e
em quais Dimensões eles estarão, eles podem retomar um caminho de despertar?

Esse momento final, que você chama de Translação, os faz aterrissar em um lugar, isso é tudo.
Agora, se vocês viveram a Infinita Presença, se vocês são Absoluto com forma, vocês sabem muito bem o que

vocês São.
Nesse momento, vocês não têm de se colocar a questão de onde vocês vão, uma vez que vocês já chegaram.
É o mundo que deve chegar em algum lugar, mas não vocês, uma vez que vocês, vocês não são mais deste

mundo.
Vocês estão sobre este mundo, mas vocês já são, como vocês o experimentam, de outros lugares.

Não em renúncia deste mundo, mas em espiritualização deste mundo.
Vocês estão à frente um bilionésimo de segundo.

E nós jamais lhes dissemos que a Humanidade ia Transladar.
Nós dissemos que a Humanidade estava Liberada.

O que é que isso quer dizer “estar Liberada”?
É reencontrar essa reminiscência da Luz, reencontrar o que vocês São.

Quando vocês reencontram o que vocês São, não há mais questões, onde quer que vocês estejam, onde quer
que vocês vão, o que quer que vocês se tornem como forma, ou sem forma, isso não tem nenhuma espécie

de importância, uma vez que vocês estão, realmente, ali onde vocês São.
Isto quer dizer não mais somente este corpo, não mais somente esta Dimensão, não mais somente uma outra

Dimensão, ou o Sol, como aqueles que aí passearam no Corpo de Estado de Ser, no final das Núpcias
Celestes (aí houve muito poucos, nesse momento, em todo caso deste país, mas muito mais de outros países

que, eles, estavam já muito mais Liberados). 
Portanto, a Liberação da Terra, é a Ascensão da Terra em sua nova Dimensão de vida.

http://portaldosanjos.ning.com/
http://1.bp.blogspot.com/-r0wit691FT0/UaV1mwclLSI/AAAAAAAACC8/ehmgZNGuOWY/s1600/000+omraam+-+01.12.2012b'2.jpg
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Sua Liberação, a sua, é viver, não unicamente a Translação (uma vez que a Translação ou a Ascensão, ela os
conduz a um destino que é íntimo e próprio a vocês), mas no nível da Liberação, é restabelecer, pelo Coração

Ascensional, pelo Canal Mariano, a filiação, como disse MARIA, à Luz. 
Esta filiação à Luz, vocês o compreenderam, ela o repetiu, está ligada essencialmente ao ponto ER da Cabeça

e ao ponto ER do Timo, quer dizer o 9º Corpo.
É aqui que se situa a multidimensionalidade e não em outro lugar.

Então, é claro, houve condições prévias que permitiram reunir o ponto ER.
É também o que o Arcanjo ANAEL lhes desenvolveu largamente e ele chamou isso, em latim, de HIC e NUNC,

quer dizer, Aqui e Agora. 
Mas Aqui e Agora, o tempo presente, a potência, o poder do Instante Presente, vocês têm muitos seres sobre

a Terra que vivem o Despertar e que o testemunham.
Vocês têm muitos (alguns dos quais são muito conhecidos hoje) e que dissociaram esse Despertar de

qualquer noção, não de espiritualidade, mas do Espírito.
O que quer dizer que eles viveram o Despertar e eles transcreveram o que eles viveram para conduzir as
pessoas em seus intelectos, em seus pensamentos, para se aproximar e talvez viver o que eles viveram. 

Mas nós sempre dissemos: “o Despertar não é a Liberação”.
Não parem em um caminho para compreender que não há caminho. 

A negação, hoje, em um dado momento, o que é que isso vai se tornar?
Ou o medo, ou a raiva. 

Aquele que se preparou Interiormente não tem necessidade de sinais exteriores, mesmo se der prazer ver os
sinais exteriores e mesmo se alguns sinais lhes foram dados, para estes momentos extremamente

específicos, para confortá-los (intelectualmente, mas não Vibratoriamente) no que se vivia no Interior de vocês.
Houve várias ocasiões e várias oportunidades para isso.

Seja pela presença de MIGUEL (que não terminou de se manifestar), seja pelas Linhas de Predação das quais
eu falei: tudo isso lhes dá marcadores.

Mas os marcadores não estão destinados a fazê-los ir a tal lugar ou a tal outro lugar: são marcadores, para
vocês, Interiores. 

Portanto, quando vocês vivem a Luz (eu não falo de ver a Luz com o terceiro olho ou de sentir um chakra que
faz cócegas), mas verdadeiramente quando vocês estão Liberados, vocês o sabem, vocês não têm de se

colocar questões.
Vocês não se colocam mais a questão de saber: “eu estou Liberado, eu não estou Liberado, eu vivo isso, eu

não vivo isso”.
Isso não pode mesmo lhes aflorar.

Mas, para isso, é necessário compreender que se vocês estão assim, vocês não têm, sobretudo, necessidade,
nem desejo, de manifestar o que quer que seja além do que vocês São: nem a potência, nem o poder. 

Mas, para retornar a essa questão, a Ascensão da Terra, a Ascensão da Humanidade, e, antes de tudo, um
processo de Liberação, quer dizer de Reconexão que foi pacientemente preparado desde tempos

extremamente antigos.
Quer dizer que essa preparação, ela está ligada às Núpcias Celestes e às primeiras chegadas do Espírito

Santo sobre a Terra em 1984 (ndr: as “Núpcias Celestes” fazem referência às intervenções de MIGUEL de 17
de abril a 12 de julho de 2009).

É algo que se preparou desde mais de 300.000 anos de tempo Terrestre, que necessitou, portanto, não de um
trabalho, mas de ajustamentos, cada vez mais finos, da Luz, até a etapa que nós chamamos hoje, de

justaposição ou de sobreposição ou de sobreimpressão (não importa). 
O momento em que se reaproxima o que vocês creem ser e o que vocês São (para a Terra como para vocês,
individualmente): quando ocorre esse Encontro, é claro, se o encontro for muito forte, tudo o que está em baixo

explode, literalmente.
O objetivo era restabelecer essa Reconexão e viver a Liberação como uma possibilidade de ser Absoluto, em

uma outra forma Dimensional ou sem forma: isso não tem nenhuma importância.
Mas aqui, aí onde vocês estão, é claro, havia cinco etapas dessa Revelação da Luz.

E essas cinco etapas lhes foram exprimidas e você exprimiu a primeira: é a negação. 
O que é que vem depois?

É a raiva.
O que é que vem depois?

É a negociação. 
O problema (não é um problema), a vantagem, eu diria, que houve em retardar (e como vocês o realizaram, nós

o realizamos com vocês) o momento da Liberação, não é para fazê-los esperar ou para deixá-los como
castanhas na brasa, era para permitir, justamente, que essa sobreimpressão e essa Dissolução eventual ocorra

sem obstrução, sem medo, sem angústia, sem interrogação.
É claro, a humanidade está Liberada.

Agora, falar da Ascensão, cada um aí vai por sua representação, quero dizer vocês se imaginam retornar, por
exemplo, à sua origem estelar, por exemplo, retornar para Sírius, por exemplo, aqui ou ali, ou, por exemplo,

permanecer na Terra na 5ª Dimensão.

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias


Mas tudo isso são apenas projeções.  
Busquem o Reino dos Céus.

Estabeleçam-se, agora, de maneira ainda mais evidente, na Infinita Presença ou no Absoluto.
Todo o resto será varrido como poeira.

Mesmo os prazos astronômicos não irão lhes importar mais, nem o prazo do Basculamento final, uma vez que
vocês o vivenciaram e vocês, vocês sabem, nesse momento, que todo o jogo da Ilusão vai desaparecer, quer

queira ou não. 
É o mesmo princípio.

Vamos retomar um exemplo que foi dado, eu creio, por SRI AUROBINDO ou por algum outro, esta manhã.
O exemplo, eu o retomo também: vocês vão morrer, anuncia-se que vocês vão morrer.

Vocês dizem: “Não é verdade, não é possível”.
E em seguida, vocês estão na negação, portanto, vocês recusam ver que é o fim desta vida, deste corpo.

Em seguida, após a negação, há a raiva: “não é possível que isso chegue a mim”.
É semelhante para a mudança Dimensional deste mundo e para a Ascensão, mas, sobretudo, para a

Liberação. 
Como é que alguém que não vive algo pode imaginar, representar, que isso é verdadeiro?

Se vocês vão, por exemplo, falar das Cruzes Elementares, vocês sentem, realmente e concretamente, os
pontos das Estrelas da cabeça, por grupos ou todas juntas.

Vocês têm, portanto, algo no nível dessa Coroa, desse chakra, se vocês preferirem, que jamais, quase nunca,
foi descrito em lugar algum.
Similar para a Onda da Vida.

E quando nós chamamos isso de Onda da Vida, de Onda do Éter (essa energia que sobe do Núcleo Cristalino
da Terra), em todo caso, vocês, vocês a percebem sob seus pés.

E há algum vestígio em algum lugar?
Eles são extremamente raros. 

Portanto, é claro, todos aqueles que estão instruídos para dizer que a Liberação, é o despertar da Kundalini,
que a Realização, é acessar o astral e ver o astral, eles não compreenderam nada: mas eles não o podem

compreender, uma vez que eles não vivem isso e como vocês querem que eles tenham a possibilidade, de
outra modo a não ser por uma adesão mental ou um princípio de negação mental, de dizer que isto é

verdadeiro. 
Vocês aceitam que isso seja verdadeiro (para aqueles de vocês que estão aí e que vivem isso) uma vez que

vocês o vivem e talvez mesmo vocês o tenham vivido bem antes de nós falarmos através do Autres
Dimensions.

Se não, para vocês, isso não quer dizer nada, lhes é mesmo impossível representar o que é a Ascensão.
Por outro lado, aquele que vive a Dissolução da sua consciência, aquele que vive as Comunhões, aquele que

vive o seu próprio desaparecimento, ele não tem mais questão a se colocar por que ele sabe o que ele É,
mesmo se a aparência deste mundo lhe mostrar o contrário. 

O problema, é que vocês têm seres que estão submissos à aparência, por meio das visões ditas astrais, com
grandes arquétipos.

Como se chama aquele que lhes falou dos grandes arquétipos? Jung.
E vocês têm também aqueles que fizeram experiências com produtos, com técnicas, com drogas, que viram

todos, a mesma coisa.
Mas é por que eles viram todos, a mesma coisa, que é a Verdade?

Se eles não vivem outra coisa, para eles, é a verdade.
É tão simples assim. 

Então, após a negação, eu lhes garanto que após a raiva, o medo, a negociação e a aceitação, vocês serão
todos, sem nenhuma exceção (todo este sistema solar), reconectados, reconectados à Unidade.

É o que a FONTE chamou, eu creio, de seu Juramento e de sua Promessa. 
Depois, vocês façam o que vocês quiserem.

Vocês estão Livres.
Mas compreendam bem que, como alguém que vai morrer, quando lhes dizem: “vocês façam o que vocês
quiserem”, se vocês disserem que amanhã vocês vão dirigir um automóvel esporte, enquanto vocês estão

quase em coma, isso coloca uma preocupação, não é?
Portanto a Liberação, é a reconexão, se eu puder dizer, com o que vocês São.

Agora, depois, vocês façam o que vocês quiserem.
Aí está a Liberdade da Luz e não a pseudo liberdade, o livre arbítrio ou do karma.

 É necessário de início estarem conscientes do que vocês São.
Aqueles que estiveram conscientes um bilionésimo de segundo antes, na história da Humanidade por que eles
viveram a Liberação ou por que, desde anos, eles vivem as transformações (quer seja o som nos ouvidos, quer

sejam as Vibrações na cabeça, as dores na cabeça, os calores no corpo, os tremores do peito, o acesso a
outras esferas no nível dos sonhos), tudo isso lhes dá uma prova, mas aquele que não vive isso, que aí adere

ou não, isso nada muda.



Ele não o vive.
O que é que vocês querem que ele encontre através disso?

É por isso que eu insisto, nestes últimos tempos, sobre essa noção: porque interessar-se pelo que vocês não
vivem?

Eu poderia e poderiam, todos, ter lhes contado não importa o quê.
Qual é a prova da veracidade do que nós lhes dissemos?

Não é o que nós lhes dissemos, é o que vocês vivem, nada mais e nada menos.
Simplesmente, o que vocês vivem é em função de circunstâncias particulares que acompanham o retorno da

Luz.
Essas circunstâncias particulares criaram circunstâncias que foram nomeadas, eu creio, históricas.

Essas circunstâncias históricas, vocês as vivem ou não.
Mas, em um dado momento, tem beleza, por exemplo, quando vocês estão agonizando, dizer: “eu não morro,
eu não vou morrer, este corpo vai escapar”, é no que chega a maioria das pessoas, é claro, por que há uma

negação da morte, há uma negação do desaparecimento. 
Mas, se vocês aceitarem desaparecer, o que é que vai acontecer?

O momento da sua morte (eu falo da morte, eu não falo da Translação) vai ser muito mais pacífico, muito mais
feliz e o lugar em que vocês vão se reencontrar depende inteiramente da maneira como vocês deixam um outro

ambiente.
É por isso que vocês têm livros antigos (como os livros dos mortos egípcio e tibetano) onde certo número de

ensinamentos foram se deixados ler para aqueles que partem. 
De algum modo, nós lhes demos o que havia para deixarem-se viver e ler, antes de partir.

É exatamente a mesma coisa.
Então, em um dado momento, vocês não podem fazer de outro modo (quer vocês tenham estado na negação,

na raiva, na negociação) senão dizer: “efetivamente, isto é verdadeiro”. 
Mas, mais uma vez, as condições dessa passagem não são as mesmas.

Se tomamos o exemplo anterior às Núpcias Celestes: aqueles que morreram se encontravam no Astral e se
reencarnaram, viam suas vidas, reencontravam os parentes, os Anjos, a Luz ao longe e se lhes dizia: “não, é

necessário retornar”.
Bem, eles reencarnavam. 

Mas o que é que acontecia quando vocês morriam?
Vocês aterrissavam do outro lado e vocês continuavam com exatamente as mesmas ideias, os mesmos

pensamentos.
Simplesmente, não havia mais o corpo.

O ambiente era mais luminoso, mais atraente, reencontrava-se as pessoas que se havia perdido de vista, etc..
Mas era também um confinamento.

Isso não é a Liberdade.
É a liberdade em relação a este lado aqui, onde vocês ainda estão, mas não é a Liberação.

É uma certa forma de liberdade, quer dizer, que fez vocês passarem da prisão para o pátio da prisão.
Mas há outra coisa, ainda depois. 

Então, eu vou retomar todas as expressões de BIDI, referentes ao teatro, ao observador, àquele que está
sentado, àquele que joga, mas é exatamente a mesma coisa. 

Agora, lembrem-se de que a vida, não é estar no teatro, ou ser o espectador sentado em sua poltrona, ou estar
no teatro, é perceber que o teatro não existe.

Mas se vocês não o quiserem, vocês são Livres.
Simplesmente, em um dado momento (que é chamado de Estalo (gatilho) ou o Basculamento), vocês estarão

obrigatoriamente diante de vocês mesmos.
Diante de vocês mesmos, é o quê?

É diante da Luz, uma vez que vocês são a Luz.
E nesse momento, vocês irão apreciar esse retorno à Luz, mesmo se no instante anterior, era assustador uma

vez que era o desaparecimento, uma vez que isso queima o corpo, uma vez que é um fogo devorador que
devora tudo, de amor inextinguível e indizível, cujo menor aspecto encarnado (mesmo no amor o mais ideal) é

apenas um pálido reflexo. 
Não há senão as Comunhões, não há senão as experiências de Êxtase, de Comunhão com um Duplo, qualquer
que ele seja, ou de Dissolução, que lhes permitiram se aproximarem da realidade que é, quando se deixa este

tipo de forma que vocês têm, nesta Dimensão e neste confinamento. 
Mas todo o mundo passará por esse momento, quer dizer o Juramento e a Promessa, ou se vocês quiserem, o

Basculamento, o momento em que vocês são lembrados do que vocês São.
Agora, depois, se vocês decidirem permanecer na experimentação da consciência, não importa: vocês são

Livres.
Mas compreendam bem que a Terra, ela, ela decidiu outra coisa.

Portanto, todo o mundo será Liberado, todo o mundo viverá uma Translação ou uma Ascensão.



Mas não é necessário acreditar que a palavra “Ascensão”, é ir para a 5D, ou imaginar que vocês já estão na 4D.
Isso nada tem a ver. 

A passagem da 3D (3D Dissociada) para a 5D é a Liberação.
A Liberação é um fato adquirido para o conjunto da Humanidade.

Agora, vocês Transladam onde bem lhes parecer.
Conforme a sua Vibração ou conforme o Absoluto que vocês São, as condições dessa passagem são

profundamente diferentes. 
Eu falo agora da morte, eu retorno ao exemplo anterior, eu não falo mais da Translação ou da Ascensão:
alguém que morre e que morre em paz, tendo o sentimento de ter resolvido todas as suas problemáticas.

Vai se reencontrar, mesmo se fosse no astral, aliviado.
Ele terá mais capacidade para se elevar ainda mais e para se aproximar da Luz, para ir ver do outro lado.

Mas aquele que passou trinta anos da sua vida (e esse era o próprio princípio do confinamento), por exemplo, a
ruminar uma obsessão, quando ele estiver morto, isso não mudará nada: ele continuará a girar ao redor da sua

obsessão.
Ele não verá nem os anjos, nem os desencarnados, nem os próximos, que vieram acolhê-lo.

Ele estará confinado a ele mesmo, uma vez que o mental é confinante. 
O mental não existe, ali onde nós Estamos.

O mental decorre diretamente do confinamento.
A necessidade de explicar, a necessidade de compreender, a necessidade de ordenar, a necessidade de
coordenar, a necessidade de justificar: tudo isso pertence a este mundo, mas não quando vocês estão na

Transparência.
Portanto, sim: Liberação para o conjunto do sistema solar.

Sim: mudança Dimensional, seja para a 3D unificada, seja para o Absoluto, seja para uma Dimensão que os
agrade: isso, é, eu diria, a sua escolha, o seu problema, eventualmente. 
Mas a Liberação é um fato adquirido e o mais importante é a Liberação.

Depois, vocês façam o que vocês quiserem.
Aliás, estamos contratando.

Os Arcontes também por que eles estão com dificuldade para manter os últimos mundos que vamos visitar em
breve.

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~ 

OMA - 1er décembre 2012 Partie 2 from Les Transformations on Vimeo.

Pergunta: em uma Dimensão além da 3ª Dimensão dissociada, estamos na a-consciência, ou ainda
estamos em uma consciência experimentando alguma coisa?

Mas há sempre uma consciência.
Simplesmente, o que você tenta conceber, com a sua Consciência, é impossível de conceber.

A questão não se coloca assim, ou seja, quando vocês estão em uma forma que não é fixa (eu os lembro de
que vocês estão em uma forma fixa, que evolui entre o nascimento e a morte: um bebê (todos nós fomos

bebê), adulto, velho, e a morte, não é?), será que vocês são afetados por isso?
Nós acreditamos nisso, enquanto não há qualquer abordagem.

“Tu és pó, tu irás retornar ao pó”.
Todos nós pensamos que era nosso dever, e nossa consciência, melhorar a situação da Terra.

E isso é normal, quando algo não vai bem, quando vocês vivenciaram a Luz através do Despertar, através da
Liberação, e através mesmo das convicções profundas, esta famosa (como ela dizia, a Irmã

HILDEGARDA?) Tensão para o Abandono (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de
outubro de 2010 (1)).

Independentemente disso, o que acontece, hoje, é profundamente diferente: quando vocês encontram o que
vocês São, não há mais dúvidas, não há mais interrogações, não há mais oscilações, não há mais movimentos,

não há mais mental, não há mais emoções.
Mas, é claro, vocês encontram as emoções quando for necessário: se uma situação exigir que vocês fiquem

com raiva, será preciso ficar com raiva.
Mas vocês não são esta raiva que acontece.
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Vocês misturam-se a um espetáculo, mas vocês não São dependentes do palco: toda diferença, ela está aí.
Ou vocês atuam no espetáculo, como lhes disse BIDI, e vocês estão convencidos de que vocês são o ator

que está no palco: vocês estão identificados a um papel, a algo que, assim que a cortina se fechar, não existirá
mais.

É tão simples assim (ndr: com relação a este exemplo, ver em particular a intervenção BIDI-1 de 13 de abril de
2012 (2)).

*
Agora, quando vocês vivem realmente o que vocês São, e que vocês não são mais influenciados por qualquer
ilusão, por qualquer egrégora, e por qualquer Sistema de Controle do Mental Humano, vocês são Liberados do

conhecido.
E é aí que se encontra a Verdade.

Mas se Liberar do conhecido (percorrer o que não é mais um caminho, mas uma Verdade) não depende de um
Absoluto ou não: o Absoluto subtende qualquer manifestação.

A FONTE é oriunda (se pudermos dizer) do Absoluto: é a primeira emanação.
Portanto, enquanto primeira emanação, enquanto primeira manifestação, é perfeitamente lógico denominá-la A

FONTE.
Então, vocês podem também denominá-la O Pai, ou A Mãe, não importa, ou O Filho, isso não tem qualquer

importância: são apenas palavras.
Mas há um Ponto focal, eu diria (qualquer que seja o nome que vocês lhe deem), de onde tudo provem e para

onde tudo volta.
Agora, que vocês estejam fundidos na A FONTE, que vocês estejam fundidos no Sol, que vocês estejam em

tal forma ou em tal outra forma, em tal Dimensão ou em tal outra Dimensão, vocês não estão mais fixos e
atribuídos a uma forma (ou vocês irão seguir esta forma, desde o seu nascimento até a sua morte).

Eu os lembro de que, nas outras Dimensões, o processo denominado nascimento e morte, além da 3ª
Dimensão Unificada, não existe.

Mesmo se, é claro, houver histórias (não cômicas, mas cósmicas), de alianças entre, por exemplo, tal Vibração
de tal lugar, e de tal outro lugar.

As alianças mais relacionadas com este mundo decorrem de diferentes lugares.
Há os Dracos (os Arcontes) da Ursa Maior.

Há os professores de Vega.
Há (eu diria: os avós) os Ancestrais (se pudermos falar assim, mais do que os Anciãos) que vêm de Órion, mas
há uma parte de Órion que está também em ressonância com a Ursa Maior (e, portanto, com entidades que não

são os avós, mas que são os vilões foragidos).
Há seres que são marcados por uma polaridade feminina, porque eles vêm de um mundo específico que está

ligado a Sírius (qualquer que seja a Dimensão).
Mas quando vocês superam este corpo, e que vocês saíram de todos os confinamentos, vocês São Livres.
Quer vocês estejam em tal forma ou em tal outra forma, mas vocês o São, simultaneamente: a sua forma é

diferente conforme a Dimensão.
Isso, vocês não podem imaginá-lo, porque, quando nós estamos encarnados, aqui, nós somos dependentes

do reconhecimento de uma forma: não lembramos mais do bebê, mas nos lembramos de quando tínhamos 20
anos, e nos vemos depois, quando chegamos aos 80 anos, temos as lembranças de ter sido isso ou aquilo.

Mas isso é só de passagem.
*

Portanto, quando saímos deste mundo, realmente, e que somos multidimensionais, não há qualquer diferença,
estritamente nenhuma, em manifestar uma consciência e uma experimentação Livres, já que todos nós temos

esta Liberdade.
É um pouco (se vocês quiserem, guardada as devidas proporções) como o xamã que vai penetrar o corpo de
um animal totem: ele vive realmente o corpo do animal, ele não é mais dependente do seu corpo, formal, de

xamã: ele vivenciou a Deslocalização da consciência.
Esta Deslocalização, para os xamãs, corresponde à egrégora da Terra (não a egrégora alterada, astral, mas,
entretanto, um egrégora ainda astral, ou seja, fortemente colorida, em cores e em emoções): são todas as

experiências acessíveis ao nível do 3º olho.
Isso não é negativo em si (a negatividade é apenas concebida pela personalidade), mas nós chamamos sua

atenção sobre o fato de que isso foi uma etapa.
E de que esta etapa é, justamente, o local onde se assentam as forças de controle e de confinamento.

Portanto, é mais fácil, para elas, modificar, mas instantaneamente, o que eu denominaria a trama astral, e o
Sistema de Controle do Mental Humano.

O astral coletivo, desde as Núpcias Celestes, começou a se desagregar.
O Sistema de Controle do Mental Humano praticamente terminou devido ao desaparecimento das Linhas de

Predação.
Mas vocês vivem, todos vocês, ainda, talvez, as Linhas de Predação que lhes são pessoais (nas suas relações,

nos seus afetos, no seu trabalho, na sua consciência, mesmo ilimitada).
Mas quando vocês descobrirem, quando vocês viverem, o que vocês São (ilimitados, multidimensionais),



vocês não se colocam mais a questão de estar em tal lugar ou em tal lugar.
Porque a sua Consciência é multilocal (é a melhor expressão que eu pude encontrar): vocês não são

dependentes de qualquer Dimensão, de qualquer forma, vocês não são dependentes de coisa alguma.
*

Agora, se vocês quiserem, enquanto Consciência, experimentar tal Dimensão mais do que uma outra, porque
isso lhe dá gosto, assim como escolher tal prato no restaurante ou tal outro prato (que é um exemplo ruim, a

alimentação; eu ia tomar o exemplo do cinema, mas é a mesma coisa, é um exemplo ruim, são imagens, então
eu seria engolido pelo IRMÃO K por causa da imagem e da visão, e por algumas Estrelas, então não vale a

pena).
Vamos mudar de exemplo: imaginem que vocês têm a opção entre tomar tal direção e tal direção. Agora, se

vocês tiverem também a opção de considerar que não existe uma rota, mas então, vocês podem viver isso no
mesmo ... como dizer?, não no mesmo tempo, no mesmo espaço: mas de maneira simultânea.

É por isso que nós sempre dizemos que nós estamos em vocês.
Mas nós não somos entidades exteriores que se desprendem de vocês: nós somos vocês, totalmente,

realmente, concretamente.
Apenas a personalidade não pode viver isso.

E não é porque eu lhe digo isso, aqui, que vocês o vivem necessariamente.
Mas é preciso já ter a oportunidade para que a sua Atenção (e então, a sua Consciência) seja dirigida para isso.
Esse é mesmo princípio (se vocês quiserem) que todos aqueles que escrevem hoje sobre o tempo presente.

É exatamente o que fez ANAEL com Hic e Nunc (Aqui e Agora).
Aqui e Agora não é uma finalidade: é um meio de viver o Ponto ER, e de viver o Centro, isso é tudo.

Mas não é a finalidade.
Do mesmo modo, a finalidade da Consciência, não existe: a Consciência é a Consciência, ela é a interface, ela

é a manifestação, ela é a expressão.
Independentemente do estágio Dimensional, nós lhes dissemos que vocês não São esta Consciência (que ela

esteja aqui ou em outros lugares).
A Consciência é a manifestação.

Mas a a-consciência não é desprovida de percepção: simplesmente, esta percepção é indiferente a qualquer
forma, a qualquer, a qualquer Dimensão, e eu diria ainda a qualquer Fonte: é o momento em que vocês São,

vocês mesmos, A FONTE.
Foi CRISTO que disse: “Eu e meu Pai somos Um. Eu sou o Alfa e o Ômega”.

Então, quando vocês são Alfa e Ômega, por que querer colocar-se no Alfa mais do que no Ômega?
Vocês São tudo isso, ao mesmo tempo, no mesmo (ainda uma vez, não é o termo exato) espaço-tempo, ou

seja, de maneira simultânea, já que ali não há desenrolar do tempo.
Naturalmente, mais uma vez, vocês tiveram (para muitos de vocês, agora) a revelação de algumas das suas

Linhagens.
Mas o objetivo não é dizer-lhes: “Você vem de Sírius? Encantado [muito prazer]. Eu, eu moro na rua do paraíso,

em tal local, em Paris”.
O que isso vai mudar em saber que vocês vêm daí, em relação ao que vocês são?

Em relação ao que vocês manifestam: sim, é claro, porque as circunstâncias de vida em tal rua, não são as
mesmas que em tal outro país.

É a mesma coisa para a Consciência, mas isso são sempre aspectos da Consciência.
Portanto, não se coloquem mais este tipo de perguntas.

Nós ali os convidamos, ainda uma vez, para voltar sua Atenção, para Hic e Nunc.
Porque as Linhagens, por exemplo, são agentes estabilizadores dos Elementos, não mais no nível da Coroa da

cabeça, mas diretamente no peito, e, em seguida, em todo corpo, e, depois, em toda a Consciência.
Isso é tudo.

***

Pergunta: aqueles que irão viver a Liberação poderão ajudar as suas pessoas próximas?

Lembrem-se: esta noção de ajuda, ela é muito, como dizer, não é uma prova de que você seja dual, mas é uma
prova de que vocês estão contaminados por este conceito de dualidade de ação / reação.

Porque há um evento que ocorre, então (qualquer que seja o evento, isso não é específico da Ascensão, da
Liberação: um evento imprevisto acontecendo), no nível do ser humano, é claro, no nível da humanidade (do

próprio humanismo, do social, do espiritual), há esta noção de ajuda, de acompanhar, de servir, de amar.
E vocês denominam isso “amor”, aliás.

O que é, do seu ponto de vista, perfeitamente correto.
Mas se vocês tiverem vivenciado o Amor Vibral, vocês sabem que o amor afetivo, o amor romântico, o amor

ideal, e o Amor Vibral, nada têm a ver.



Mas enquanto vocês não o viverem, o Amor, para vocês, é o que vocês vivem.
Portanto, isso não é o Amor Vibral.

Agora, do mesmo modo, lembrem-se de que é a Luz que faz o trabalho.
Ou seja, a um dado momento (e isso se junta às perguntas anteriores), quando as diferentes etapas do Choque

da Humanidade chegarem ao extremo, há aceitação.
Vocês não podem ajudar uma outra pessoa.

*

Agora, lembrem-se: é a sua Transparência que ajuda a Terra, não somente na proximidade ou em uma ligação
afetiva.

A ação, quando vocês se imergem (que isso seja no Samadhi, que isso seja na sua própria Dissolução, no
Absoluto, quando o corpo não aparece mais, quando a Consciência não aparece mais e que vocês Estão

sempre aí), isso não é nem o sono, nem o Acordar, nem o Despertar: é outra coisa.
Será que vocês têm necessidade de alguma coisa?

A Luz, o retorno da Luz, é isso.
Então, é claro que, quando chegar a hora, vocês terão outra coisa a fazer do que ajudar uma pessoa próxima, já

que todos vocês estarão (eu os lembro disso) em estase, ou seja, na incapacidade para controlar o que quer
que seja deste corpo (um pouco, se vocês quiserem, como o que eu falei, ou como o que falou também, ela
própria, ainda hoje, MA ANANDA MOYI, com relação às experiências de vida dela) (ndr: intervenção de MA

ANANDA MOYI de 1º de dezembro de 2012 (3)).
*

E vejam: nós chamamos cada vez mais sua Atenção: tudo está no Interior de vocês.
Até agora, nós fizemos paralelos com o exterior, com o que vocês viviam, com o que viviam outras pessoas,

que outros Irmãos e Irmãs não viviam.
Hoje, nós lhes dizemos: parem tudo isso, permaneçam “Tranquilos”, como eles lhes disseram sem parar,

outros Anciãos.
Escutem, mas não busquem isso.

Acolham, mas não se projetem, nem no futuro, nem em um cenário.
Vivam este Instante Presente.

Mas não unicamente para se divertir no Instante Presente, e para observar-se no Instante Presente, porque o
Instante Presente (Hic e Nunc) é uma das melhores maneiras, hoje, de desaparecer.

E quando vocês tiverem desaparecido, para vocês, o mundo não existe mais, assim como a sua pessoa não
existe mais: aí, vocês têm, não uma convicção, não uma fé, mas vocês vivenciaram a Infinita Presença, ou

então o Absoluto.
Naquele momento, mas vocês sabem que vocês encontraram a Eternidade.

Evidentemente que o coração (no sentido humano) vai querer fazê-los mostrar, demonstrar (mesmo sem
qualquer poder, mesmo sem qualquer ascendência) o que vocês São.

Isso é lógico, porque vocês querem que os Irmãos e as Irmãs vivam como vocês, vivam esta Liberação, esta
Alegria fantástica.

Mas vocês não podem levá-los ali.
Vocês podem, no máximo, abrir-lhes o 3º olho, mas vocês os mantêm na ilusão.

Vocês podem esbanjar belas palavras, mas essas belas palavras não são a Transformação.
*

Esse basculamento é iminente, eu os lembro: iminente, em termos terrestres (eu repito isso, porque depois,
vamos dizer que a iminência, ela pode durar anos).

Não há iminência, quando vocês São Absoluto, quando vocês Estão na Infinita Presença, isso pode durar
bilhões de anos em termos terrestres: vocês não são mais afetados pela ilusão.

Eu tentei dizer de outra forma tudo o que lhes disse BIDI, em relação ao ponto de vista, à mudança de olhar, à
Refutação.

Mas, agora, como ele próprio lhes disse, não é mais tempo de refutar: é tempo de Viver isso, porque isso está
aí.

Não se dispersem.
Permanecer Tranquilo é também isso.

Não vão ler livros sobre a Cabala, não vão realizar rituais com velas, ou o que quer que seja.
Permaneçam no Centro.

Encontrem-se Vocês mesmos: tudo ali Está, muito mais facilmente do que antes, e a cada dia é cada vez mais
fácil.

Mas se vocês passarem o seu tempo a desperdiçar esse tempo que resta, no nível humano, a se projetarem à
esquerda e à direita, como vocês querem ter tempo de encontrar, realmente, o seu Íntimo, ou seja, a sua

Eternidade?
Que de nada depende, de modo algum.



Exceto, efetivamente, da facilitação, pela Descida do Espírito Santo e pela Subida da Onda da Vida, e pelo
Canal Mariano, pelas nossas Comunhões, é claro.

É isso o mais importante.
É por isso (como eu dizia, e como isso foi dito) que MARIA podia lhes falar: Ela pôde se aproximar dos seres.
Vocês não têm necessidade, nem do Canal Mariano, nem de Outras Dimensões, para alguns de vocês, para

ter contatos com MARIA, e até mesmo de palavras, e até mesmo de discussões (ou com outras Estrelas, não
importa).

Mas se ali tivesse isso, para que isso serve?
Para nada.

Porque MARIA pode lhes falar durante milhares de anos: há uma voz que vai lhes falar, mas será que isso vai
ser suficiente para Transformá-los?

Não.
Isso pode incitá-los (o que foi denominado, em uma época, dar-lhes um Impulso), mas a finalidade não é essa.

A finalidade é, efetivamente, a Liberação.
E alguns de vocês vivenciaram a Liberação, por antecipação de um bilionésimo de segundo.

Não para testemunhar sobre o que vocês vivem (mas vocês não terão as palavras, é muito difícil), mas,
simplesmente, a sua Presença tem uma ação de Irradiação, pela Transparência, sobre o mundo.

*
Então, é claro, se vocês estão (como em uma pergunta anterior) confrontados com uma violência, a Luz se

incomoda.
E aquele que é terminantemente contra a Luz, ou seja, que está inserido na sua personalidade, inserido entre o
nascimento e a morte, dizendo que o resto absolutamente não o afeta (sem necessariamente ser alguém que
está no ego, que está no poder, mas simplesmente a expressão de uma personalidade): ela vai desprezá-lo.

Daí podem resistir fenômenos difíceis.
Porque, vocês, vocês estão na aceitação, e outros ainda não vivenciaram a negação.

Outros estão na negociação ou na raiva, enquanto que, vocês, vocês estão na aceitação: vocês não
conseguem ouvi-los.

Vocês não conseguem trocar, nem pelas emoções, nem pelas palavras.
Há apenas a possibilidade de Comunhão, e vocês notam, ao redor de vocês, que independentemente dos

Duplos, as Comunhões com Irmãos e Irmãs ocorrem, agora, espontaneamente: vocês nada buscam, vocês
nada procuram, vocês nada pedem, e isso cai sobre vocês.

O que vocês fazem, nesses casos?
Ou vocês vão para a Luz, ou vocês resistem.

É tão simples assim, e isso é o mesmo para todos.
Portanto, se vocês se contentarem em não ser mais nada, para Ser Tudo, ou seja, a Luz, vocês não se
colocam mais a questão de querer agir sobre tal ser ou tal ser: é a Graça, é o Espírito Santo, se vocês

preferirem, é o CRISTO (como dizia o Mestre PHILIPPE) que age.
Isso é tudo.

***

Pergunta: podemos ajudar o outro, somente pela nossa irradiação, quando estamos Transparentes?

Mas quem Irradia?
A Luz Irradia: ela se difunde por toda parte.

O que faz obstáculo à Luz é a pessoa, nada mais.
A Transparência (e o exemplo foi tomado) é o prisma ou o cristal: ele deixa passar a Luz.

Mas vocês veem um cristal parar a Luz, vocês veem um cristal mudar a Luz?
A Transparência é isso.

Não confundir a irradiação de uma pessoa, com a Irradiação da Transparência.
Será que durante a sua vida, na época em que TERESA (ndr: DE LISIEUX) era uma garota, vocês acham que

as Irmãs que estavam enclausuradas com ela, consideravam-na como uma Santa?
Não, elas a consideravam (como ela mesma disse) como uma pequena escrava para fazer tudo.

E ela teve tamanha Humildade que jamais se furtou em relação a isso.
E foi assim que ela encontrou o que ela Era, e certamente não protestando contra as circunstâncias que ela

mesma, além disso, havia escolhido.
A Transparência e a Infância são isso.

E aí, o que Irradia, é a Luz: é isso a Transparência.
Na realidade, há duas transparências: há a transparência da personalidade (que quer obedecer às regras
morais, sociais, ou de comportamentos), há a transparência nas palavras (mas vocês sabem o que é a



morais, sociais, ou de comportamentos), há a transparência nas palavras (mas vocês sabem o que é a
transparência de palavras), e há a Transparência da Infância, que é espontânea, que está ligada à Inocência e

ao Caminho da Infância, e ao fato de que não existem Véus.
Eu creio que foi o IRMÃO K que lhes falou dos últimos Véus (ou SRI AUROBINDO, há alguns meses), que
falava, de maneira extremamente precisa, sobre esses diferentes Véus (ndr: ver, em particular, sobre esse

assunto, as intervenções de IRMÃO K de 1º e de 20 de julho de 2012 (4)).
O Véu cria obstáculo à Irradiação.

O Véu mantém a opacidade.
Quando os Véus são removidos, o que acontece?

A Irradiação aparece, a Vibração.
Mas há ainda uma etapa: é considerar o que vocês São, na Eternidade, no coração do Coração que, eu os

lembro, não é sequer um chakra: é um Ponto que eu poderia nomear virtual (que vocês o coloquem no coração
ou no 9º Corpo, aqui, isso não tem qualquer importância, mas está ainda localizado).

Mas este Ponto não está localizado somente neste corpo: é o Ponto da sua Imortalidade.
Então, eu sei que os Irmãos orientais chamaram isso de gota vermelha, de gota branca (os hindus

denominaram isso o corpo búdico e o corpo átmico).
Revelar o corpo átmico e o corpo búdico coloca-os neste estado de Transparência, mas não é preciso parar

com a noção de irradiação.
Naturalmente que vocês irradiam, mas quem irradia?

A Luz que passa através de vocês, ou a pessoa?
Enquanto vocês acreditarem que vocês emitem o Amor, vocês não podem ser Amor, no sentido Vibral (isso se

junta a todos os conceitos de Samadhi, a tudo o que lhes foi explicado sobre a consciência Turiya, desde
algum tempo, ou ainda Shantinilaya ou Sat Chit Ananda, ou tudo o que foi desenvolvido: é a mesma coisa).

A Transparência de que falo é tornar-se um prisma tão Transparente que nada há, em vocês, que faça
obstáculo à Luz.

É assim que vocês desaparecem, e que o mundo desaparece (é o que eu chamei, à época, de “planeta-
grelha”).

Alguns de vocês já desapareceram: eles são Absolutos.
Eles mantêm uma forma, então eles são dependentes desta forma, mas eles não são mais afetados.

Eles descobriram o que eles São.
Mas esta descoberta é muitíssimo simples.

Aliás, isso corresponde a uma frase que todos vocês conhecem: quando os deuses se encontraram, eles
disseram: “Onde será que iremos esconder a divindade do homem? No Interior dele: é o único local onde ele

jamais buscaria”.
Isso funcionou perfeitamente.

Então, eu não falo somente aqui de interiorização.
Eu não falo aqui, somente, do Fogo do Coração ou das Coroas Radiantes: eu falo da a-consciência, ou da

Consciência Última (se vocês preferirem: a Infinita Presença).
É neste estado que vocês são Transparentes, mas enquanto vocês não tiverem vivenciado este tipo de

Transparência, vocês não podem sequer imaginá-lo.
Então, eu lhes mostrei, isso foi dado a vocês através da imagem do cristal, do prisma, porque o cristal desvia a

luz (mas, o prisma, não a desvia).
No entanto, se vocês olharem um cristal de chumbo (ou um cristal de sílica, não importa), há a matéria opaca: o

chumbo (a sílica amorfa, a areia) que se torna transparente sob a ação do calor.
Vocês irão se tornar Transparentes sob a ação do Fogo do Amor, quer vocês queiram ou não.

Depois, vocês fazem o que vocês quiserem.
Em resumo, e tomado de outra forma: a Irradiação do Coração está ligada ao Fogo do Coração.

Houve a abertura da Porta Posterior do Coração (ou, se vocês preferirem, o que se denomina em algumas
tradições: a câmara posterior do coração), que está ligada a METATRON, a KI-RIS-TI, e que abriu a porta das

costas.
Em seguida há alguns pontos (eu os lembro) que foram ativados pelo que é chamado

de Merkabah Interdimensional coletiva, que está ligada à ativação da Nova Tri-Unidade (isso é velho, agora,
hein, isso data de mais de dois anos, foi em setembro de 2010, muito precisamente).

Tudo isso é antigo.
O que vocês vivem, hoje, não é mais a Irradiação do seu ser Consciente: mais frequentemente, quando as
Asas Etéreas ou a Porta KI-RIS-TI estão abertas, e que o Triângulo da Nova Tri-Unidade está constituído,

quando a predação (não mais dos dois primeiros chakras, mas do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) tiver cessado, o
que vocês vão descobrir?

A Transparência.
Ou seja, que a Fonte da Irradiação, como você diz, não é mais o seu Coração, mas é a Luz.

Isto é, o que você É: você desapareceu para este mundo, e você se tornou o Tudo (ou o nada: chame-o como
quiser).



***

Pergunta: você falou de ofertas de trabalho: a quais empregos podemos requerer?

Ô, ser Libertador do mundo, isso é muito fascinante.
O único problema é que é preciso penetrar, o Interior, deste mundo, para se acostumar.

Portanto, isso necessita um pequeno retorno ao confinamento.
Mas nada de muito desagradável: isso dura apenas alguns milhares de anos.

***

Pergunta: muitas vezes foi dito que nos será feito segundo a nossa Vibração, e, ao mesmo tempo,
que faremos o que quisermos. Como se situa, então, a nossa escolha?

Mas não há escolha.
As escolhas, há muito tempo que elas expiraram.

Há a Liberdade.
A Liberdade não é uma escolha: é uma evidência.

Depois, você faz o que você quiser.
Quando eu digo: “vocês faz o que você quiser”, eu não me dirijo à sua pessoa (que deve desaparecer), eu me

dirijo ao que você É.
Você recebe o que eu lhe digo, no local em que você próprio está situado.

Quando vocês São Livres, não há escolha: vocês vão onde vocês quiserem, já que vocês São todas as
escolhas ao mesmo tempo.

 Se você tentar, com a cabeça, conceber o que isso quer dizer, isso nada quer dizer.
Vocês vivenciaram, durante as Núpcias Celestes, antes e depois, diferentes tipos de escolhas que estavam

ligadas, efetivamente, à Consciência, à Vibração.
Agora, o que eu lhes digo?

Eu lhes digo nada mais que: a maneira com que vocês viverem o que é para viver, a partir de hoje e agora (ou
seja, o seu Choque e o Choque da Humanidade), a maneira com que vocês o viverem vai, não condicionar,

mas orientar o que vocês São, ou o que vocês creem ser (mas vocês terão a reminiscência do que vocês São,
portanto, naquele momento, a questão nem sequer irá surgir).

A escolha está ligada a uma possibilidade, ou a outra, ou a várias possibilidades.
Mas quando você tem todas as possibilidades, de maneira conjunta e comum (no mesmo espaço, não no

tempo, mas sensivelmente a mesma coisa, para vocês, no nível de significação), por que será que você iria se
incomodar em se confinar, você mesmo, em tal Dimensão ou em tal forma, já que há existe mais

confinamento?
Esse é o problema da consciência, aqui (aí, onde todos nós estivemos e onde vocês ainda estão): é crer que a

Consciência é dependente de uma forma, é crer que a Consciência é dependente de um mundo.
A Consciência é Livre.

Ela é até mesmo Livre para desaparecer: é o que você É, na Verdade.
Portanto, o que se torna a escolha nisso?

Isso não vale mais.
A escolha era para ser feita, efetivamente (“ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração”) durante todo este

período preparatório que foi vivenciado (quer sejam as Núpcias Celestes, as Núpcias Cósmicas, as
Comunhões, as Dissoluções, as Deslocalizações, o Canal Mariano, ou a Onda da Vida).

Mas, ainda uma vez, se, em você (ou em qualquer outro), não foi vivenciado, por exemplo, a Onda da Vida: isso
nada lhe diz sobre a Onda da Vida.

Lembrem-se de que sempre foi dito que vocês não podem decidir pela Onda da Vida: ela sobe ou ela não
sobe, em função dos seus próprios medos que estão inscritos nos dois primeiros chakras.

A noção de escolha era uma escolha da personalidade e, em seguida, uma escolha da alma.
Mas eu lembro você de que foi explicado, de diferentes modos, por MARIA, hoje, e ainda especificado de

novo por MA ANANDA (ndr: ver as intervenções de MARIA (5) e de MA ANANDA MOYI (6) de 1º de
dezembro), que a alma devia se dissolver, exceto se você mesmo decidir manter uma alma.

Mas quando eu digo “você mesmo”, eu não me dirijo a você enquanto pessoa, eu me dirijo ao que você É, e
que entende o que eu digo.

É isso, o que foi explicado em relação à Vibração, ou ler simplesmente as palavras, ou compreender
simplesmente as palavras.

Deem-se conta, vejam a grande maioria dos nossos Irmãos e Irmãs que está em jornada espiritual: eles
reivindicam a Luz, eles reivindicam uma Era de Ouro, eles reivindicam um aperfeiçoamento.



Mas este aperfeiçoamento, esta Era de Ouro, refere-se ao quê?
Obviamente, à preservação da pequena pessoa, como por acaso.

Porque eles são incapazes de se ver, de imaginar, de viver, o que eles São, fora desta forma.
Portanto, eles são dependentes desta forma, e eles gostariam muito de se apropriar da Luz nesta forma,

porém isso não é possível.
A maior dificuldade, para a Consciência, que isso seja referente, também, àqueles que tiveram a possibilidade

de viver o Estado de Ser no Sol, que isso seja para aqueles que vivem Comunhões que, eu os lembro, são
independentes da Onda da Vida (na Comunhão, não é uma escolha, é uma ressonância que se cria, uma
irradiação, uma alquimia especial, que tem efeitos, como o Encontro com as quatro Linhagens ou com os

quatro Elementos, mas isso é tudo): não há que escolher tal Elemento ou tal outro Elemento, tal forma ou tal
outra forma, já que vocês estão Liberados.

Ser-lhe-á feito, exatamente, segundo o que você crê, ou o que você Vibra, ou o que você É, no Absoluto.
Isso é tudo.

É por isso que a Liberação diz respeito a todo mundo.
Mas a vivência desta Liberação, e o que acontece depois, é diferente.

Mas o mais importante, não é saber aonde vocês irão.
O mais importante, é ser Liberado.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Sejam o que vocês São, porque você já o São, independentemente das circunstâncias deste mundo,

independentemente da grelha do planeta.
O planeta-grelha é a egrégora coletiva da humanidade, a alma humana coletiva (que foi relatada por MA

ANANDA) que é levada a se dissolver.
Agora, se vocês quiserem manter uma alma, vocês irão mantê-la.

Mas vocês não serão mais atribuídos a uma forma fixa, confinada: a Reconexão com a Luz firma o Retorno à
Eternidade (mesmo se vocês quiserem manter uma variedade e uma infinidade de efêmeros).

Mas, mais uma vez, eu quero dizer, assim, simplesmente que é o que você É que é importante: não é o que
você crê, não é um destino, não é sequer mais uma Vibração (mesmo se, efetivamente, as Vibrações ajudaram

muito a Ser o que você É, passando, justamente, pelo Si).
Mas, hoje, há Irmãos e Irmãs que, de um dia para o outro, no espaço de um minuto, encontram-se Absoluto.

Qual é a característica do Absoluto?
É não estar (eu diria) mais irradiando, não manifestar mais sociabilidade ou carisma.

É saber o que você é, mas de maneira íntima, Vivida (não através de uma história do que você foi, em uma vida
passada, porque isso, isso se refere apenas a este mundo) e o que você É, na Verdade.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo, certamente, eu também, até a próxima semana.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor está com vocês.
Bênçãos a todos.

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



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

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*

2 – BIDI-1 (13.04.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autres.html 
*

3 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/ma-ananda-moyi-1-de-dezembro-de-2012.html 

*

4 – IRMÃO K (01.07.2012 e 20.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html 
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-20-de-julho-de-2012-autres.html 

*

5 – MARIA (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/maria-1-de-dezembro-de-2012-autres.html 

*

6 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/ma-ananda-moyi-1-de-dezembro-de-2012.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article6f4c.html
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***

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

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